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ค ำน ำ 
การประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง 

ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จึงถือเป็นปัจจัย 
ที่ส าคัญด้วยเช่นกัน และในการพัฒนา SME จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลติ 
การจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมให้ SME มีศัยกภาพ 
ในการแข่งขันในตลาดและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยังยืน โดยรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อน
เศรษฐกิจยุคใหม่ ด้วยการมุ่งพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีนโยบาย
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการให้มีกฎหมายใหม่ หรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ 
การปรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริม SME ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เล็งเห็นว่า ธุรกิจการเกษตรมีความส าคัญกับ
เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และหลังสถานการณ์  
โรคโควิด-19 ระบาด ธุรกิจการเกษตรยังคงมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นในตลาดโลก ด้วยเหตุนี้ สสว.  
จึงด าเนินโครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยศึกษาทั้งในแง่ของภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายและ
แนวนโยบายของภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเจาะลงลึก 
ในรายละเอียดของกฎหมายเฉพาะบางฉบับ หรือกฎหมายในกลุ่มที่มีความส าคัญและมีผลกระทบ  
อย่างมากต่อ SME ซึ่งผลที่ได้รับจากงานศึกษาวิจัยจะเป็นข้อมูลและแนวทางในการที่ สสว. จะน าไป
เสนอแนะและผลักดันให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทีเ่ป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการประกอบธุรกิจของ SME 

การศึกษาครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของ สสว. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจ
การแปรรูปสินค้าเกษตร และนักวิชากร คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรต่อไป 

คณะนักวิจัย 
กันยายน 2564 
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สรุปส ำหรับผูบ้ริหำร  
(Executive Summary) 

ควำมเป็นมำ 

ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรนับได้ว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจากการส ารวจ
ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารมีจ านวน
ทั้งสิ้น 8,311 ราย (ไม่รวมโรงสีข้าวและโรงงานเมล็ดพืชเบื้องต้น เช่น ไซโลและโกดังเก็บ เป็นต้น) กระจายอยู่
เกือบทุกจังหวัด ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน (รวมแรงงานต่างด้าว) และสามารถสร้างรายได้จาก  
การส่งออกสินค้าอาหารในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าสูงถึง 1.03 ล้านล้านบาท และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ใน
ปี พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก โดยสินค้าส่งออกที่ครองอันดับ 1 
ยังคงเป็นข้าว รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไก่ น้ าตาลทราย ปลาทูน่าปรุงแต่ง และผลิตภัณฑ์กุ้ง ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจ SME ยังคงประสบปัญหาและ
อุปสรรคที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเช่นเดียวกับที่ผ่านมา ทั้งปัญหาขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ปัญหาด้านขาดแคลนแรงงานตามฤดูกาลและประสิทธิภาพของแรงงานที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เน่ืองจาก 
คนรุ่นใหม่มองไม่เห็นความส าคัญหรือการสร้างรายได้จากธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร ปัญหาขาดความรู้
ความสามารถในการเข้าถึงและการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต ปัญหาทางด้านการผลิต 
ที่เกิดจากวัตถุดิบที่มีปริมาณและราคาไม่แน่นอน ปัญหาด้านการตลาดที่เกิดจากการขาดช่องทางการตลาด 
ที่หลากหลาย (เช่น การตลาดออนไลน์ เป็นต้น) และการแข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ ที่ส าคัญคือ 
ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่ผู้ประกอบการรายเล็กส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงบริการและ
ความช่วยเหลือต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ และ 
ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการด าเนินธุรกิจที่เกิด
จากข้อก าหนดในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจ านวนมาก และการบังคับใช้ที่ยังคงมีบางส่วน
ขาดความจ าเป็นหรือไม่เหมาะสม และควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

สสว. ในฐานะที่มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการให้มีกฎหมายใหม่ หรือแก้ไข
เพิ่มเติมหรือการปรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริม SME ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 จึงได้ด าเนินการศึกษากฎหมายและแนวนโยบาย
ภาครัฐด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ SME กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ทราบถึงภาพรวมของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร ทราบถึง
แนวนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ 
การแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งสภาพปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อกากรประกอบธุรกิจ
การเกษตร และเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

วิธีกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษารูปแบบ กฎหมาย และแนวนโยบายภาครัฐทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษาและน าเสนอข้อดี ข้อจ ากัด ลักษณะเฉพาะ 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร พร้อมทั้งด าเนินการเก็บข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
ทั่วประเทศในรูปแบบของแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ SME เป็นต้น และ 
ได้เผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ผลกำรศึกษำ 

1. นโยบำยภำครัฐท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่มุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำโดยท่ัวไปของกำรประกอบธุรกิจ
กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรมำกกว่ำประเด็นด้ำนกฎหมำย ซึ่งนโยบายภาครัฐทั้งในระดับชาติและระดับ
หน่วยงาน (กระทรวง) ส่วนใหญ่มีการกล่าวถึงประเด็นด้านกฎหมายในรูปของกรอบแนวคิดและหลักการ
โดยทั่วไป เช่น การจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง การมีกฎหมาย
เท่าที่จ าเป็นโดยออกแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เ ป็นต้น และต่างให้
ความส าคัญกับประเด็นของการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเป็นหลัก
ทั้งสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ (เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย) และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร  
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) รวมถึงการสร้างเคร่ืองหมายการค้าและการปกป้องสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อ  
ขยายตลาดให้กว้างขวางไปสู่ ต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตาม มีนโยบายที่กล่าวถึงประเด็นของกฎหมายไว้
ค่อนข้างชัดเจนที่ควรกล่าวถึง ได้แก่ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561-2564) 
ที่ระบุถึงกฎหมายที่ต้องปรับให้ทันสมัย เช่น กฎหมายด้านสารเคมี กฎหมายด้านสหกรณ์ กฎหมายด้านการ
ปฏิรูปที่ดิน กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้า เป็นต้น กฎหมายและกฎระเบียบ
เพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม โดยปรับปรุ งกฎระเบียบ แนวทางปฏิบั ติ ด้ านพิ ธีก า ร ศุลกาก ร ให้ มี 
ความโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการค้า เพื่อให้มี 
การแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์การค้าเสรี 
ในปัจจุบัน การปรับกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเร่ิมต้น ตลอดจนการมีกฎหมายด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ
และผู้บริโภคในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ที่สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม  
หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และความพร้อมของการน าไปปฏิบัติ ตามข้อก าหนดใน  
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 จะด าเนินการควบคู่กับการจัดต้ัง
หน่วยงานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายขึ้นมาเฉพาะ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐและบุคลากร 
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และ 
แผนกำรส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก าหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ สิทธิประโยชน์เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของ SME อาทิ การปรับปรุงระเบียบ 
วิธีปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ SME ในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ที่ปัจจุบัน 
การติดต่อขอรับบริการขอใบอนุญาต หรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐยังมีขั้นตอนปฏิบัติที่ เป็น
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

อุปสรรค เช่น ใช้ระยะเวลานานมีขั้นตอนมาก หรือมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป เป็นต้น การก าหนดและทบทวน 
สิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  ที่ให้แก่ SME เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเข้าสู่ระบบมากขึ้น เช่น 
สิทธิประโยชน์ส าหรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมถึงงานวิจัยและพัฒนา เป็นต้น การด าเนินธุรกิจ 
โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานสินค้า  การพัฒนาตลาดต่างประเทศ ตลอดจนสิทธิประโยชน์
ให้กับ SME ในสาขาเป้าหมาย ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพรวมของการพัฒนาประเทศ 

2. ประเด็นปัญหำทำงด้ำนนโยบำยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของภำครัฐท่ีมีผลต่อธุรกิจ 
กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลงานศึกษาวิจัยต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล 
ที่ได้รับจากการส ารวจภาคสนามทั้งจากการสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
น ามาสู่ข้อสรุปประเด็นปัญหาทางด้านนโยบายที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกิดจากโครงสร้างและรูปแบบการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความเหมาะสม อาทิ ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐที่ไม่ได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์เป็นจุดเร่ิมต้นของ
การวางแผนพัฒนา ความไม่สอดคล้องของนโยบายภาครัฐกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน 
ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ โครงสร้างหน่วยงาน และบุคลากรในพื้นที่ การด าเนินโครงการของภาครัฐส่วน
หน่ึงขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ประกอบการ SME ส่วนหน่ึงไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐ การ
ให้บริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจการแปรรูป
สินค้าเกษตรจ านวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ ปัญหาการผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการรายย่อย การขาดนโยบายที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรและการน ามาบังคับใช้อย่างจริงจัง เช่น นโยบายการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
สินค้าเกษตร ที่ปัจจุบันไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ท าให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรไม่สามารถน าภาษี
ซื้อวัตถุดิบการเกษตรมาหักภาษีขาย นโยบายการห้ามน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ เพื่อปกป้อง
เกษตรกรในประเทศหรือรักษาระดับราคา ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศสูง นโยบาย
ส่งเสริมการท าประกันสินค้าเกษตร รวมทั้งขาดการบังคับใช้ในนโยบายการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างทั่วถึง 

3. ประเทศไทยมีกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจสินค้ำเกษตรแปรรูปเป็นจ ำนวนมำก แต่ ยังมี 
บำงประเด็นท่ีแตกต่ำงจำกของต่ำงประเทศท่ีควรได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข ปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปที่อยู่ในรูปพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ทั้งด้านพืช ด้านประมง ด้านสัตว์ และด้านอื่น ๆ เป็นจ านวน
มากกว่า 29 ฉบับ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าเกษตร 
แปรรูปของต่างประเทศทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป บราซิล จีน ญี่ปุ่น อินเดีย 
เวียดนาม มาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พบว่ามีประเด็นที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
ดังน้ี 

3.1 กฎหมำยเก่ียวกับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรแปรรูป ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรแปรรูปที่ส าคัญ ได้แก่ พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร พ.ศ. 2551 พระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2511  ซึ่งควรน าบทเรียนจาก
ประเทศต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ได้แก่ (1) กฎระเบียบในการก าหนดยาปราบศัตรูพืชหรือ 
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ยาฆ่าแมลง การควบคุมการเพาะปลูกและการเติบโตของพืช การเก็บเกี่ยว และการก าหนดกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร พืช ผัก ผลไม้  (2) การสืบย้อนกลับ (Traceability) ส าหรับอาหาร อาหารสัตว์ อาหาร 
ที่ผลิตจากสัตว์ และสารอื่น ๆ  ที่ใช้ในการผลิต การแปรรูป และการกระจายสินค้า (3) การวางระบบป้องกัน
การเข้ามาและแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืช เป็นต้น 

3.2 กฎหมำยเก่ียวกับกำรควบคุมสินค้ำเกษตรอินทรีย์  มีทั้งกลุ่มประเทศที่มีกฎหมายควบคุม
และรับรอง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น บราซิล ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศที่มีเพียงการก าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศที่นอกจากก าหนดมาตรฐานแล้วยังมีการส่งเสริม
การผลิตเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม และมาเลเซีย ดังน้ัน ประเทศไทย 
ซึ่งมีเพียงการก าหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์ จึงยังไม่เป็นการเพียงพอ ควรได้มีการออกกฎหมาย
เพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งของรัฐและ
ของเอกชนในการประเมินและให้การรับรอง รวมทั้งรัฐบาลควรในการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์
เช่นเดียวกับเวียดนาม โดยมีระบบการปล่อยสินเชื่อที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการเปลี่ยนพืช
เพาะปลูกเป็นเกษตรอินทรีย์ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชแก่ เกษตรกร
ที่ปลูกผลไม้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบให้น้ าแบบอัตโนมัติ การผลิตกระแสไฟฟ้าส าห รับ
โครงการเพาะปลูกขนาดใหญ่ สนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีก การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และได้รับการยกเว้นค่าเช่าสถานที่ส าหรับโครงการลงทุน
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ สนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธีปลูกพืชในโรงเรือนแทนการปลูกพื้นบนดิน ซึ่งมีโอกาส 
ลดการปนเปื้อนสารเคมีมากกว่า และส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกเช่นเดีย วกับอินเดีย  
ที่สามารถส่งออกผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้มีเป็นมูลค่าสูง 

3.3 กฎหมำยเก่ียวกับกำรควบคุมและปลดปล่อยสินค้ำเกษตรท่ีมีกำรดัดแปรพันธุกรรม 
(สินค้ำเกษตร GMO) จากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ 
การควบคุมและปลดปล่อยสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (สินค้าเกษตร GMO) ขึ้นใช้บังคับโดยเฉพาะ 
มีแต่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนดให้มีการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม
หรือพันธุวิศวกรรม เฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดที่ได้จาก
เทคนิคการตัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) และ 
มีปริมาณการปนเปื้อนไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของน้ าหนักผลิตภัณฑ์ไว้เท่าน้ัน ในขณะที่ ประเทศอื่น ๆ ได้ให้
ความส าคัญกับการควบคุมและปลดปล่อยสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรพันธุกรรม 

4. ประเด็นปัญหำทำงด้ำนกฎหมำยท่ีมีผลต่อธุรกิจกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร นอกจากความแตกต่าง
และไม่สอดคล้องกับกฎหมายของหลายประเทศที่ได้มีการศึกษาแล้ว จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
งานศึกษาวิ จัย ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจภาคสนามทั้ งจากการสอบถาม  
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน 12 คร้ัง น ามาสู่ข้อสรุปประเด็นปัญหาทางด้าน
กฎหมายที่มีผลต่อธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของกฎหมาย การน า
กฎหมายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ และความพร้อมของผู้ประกอบการ SME ในการใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
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1) มาตรการในการควบคุมสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎหมาย
หลายฉบับ และบางฉบับเป็นมาตรการสมัครใจ อันเป็นผลให้การควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตร 
แปรรูปไม่มีประสิทธิภาพ และยังมีช่องว่างในการควบคุม ทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุม
และตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

2) ความไม่สอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานประเทศไทยและประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูป
ของไทยภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 อาทิ  กฎหมาย JAS Law (Act on 
Japanese Agricultural Standard) ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ที่ก าหนดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ต้องได้รับ  
การประเมินและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะแสดงฉลากค าว่า “อินทรีย์” แต่ส าหรับประเทศไทย
การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากสินค้า และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ถูกก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติฯ ให้จัดท าเป็นมาตรฐานทั่วไปไม่ใช่มาตรฐานบังคับ  และมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ภาคเอกชนอีกหลายมาตรฐาน ที่ยังขาดมาตรการการตรวจสอบ 

3) มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเป็นมาตรฐานทั่วไป ไม่ได้เป็นมาตรฐานบังคับ  
มีทั้งมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ– มกอช. (NATIONAL BUREAU OF AGRICULTURAL COMMODITY AND FOOD 
STANDARDS – ACFS) มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในนามของภาคเอกชน เช่น มาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์ มกท. (ORGANIC AGRICULTURE CERTIFICATION THAILAND – ACT)1 มาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์ องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ – มอน. (THE NORTHERN ORGANIC STANDARD 
ORGANIZATION) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ (มก.พช.)  
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน รวมทั้งตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของ
หน่วยงานตรวจรับรองเอกชนต่างประเทศที่ด าเนินการตรวจรับรองอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันมีสินค้าที่
แสดงเคร่ืองหมายว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ในท้องตลาดจ านวนมาก แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์
ดังกล่าวเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์จริง หรือมาจากการผลิตแบบปกติแต่น ามา 
ติดฉลากเกษตรอินทรีย์ หรือลักลอบสวมเคร่ืองหมายเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นต่อ
คุณภาพของสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

4) ผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชน โรงงานขนาดเล็ก โรงงาน
ขนาดกลาง และโรงงานขนาดใหญ่ ต่างอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเดียวกัน เช่น ในด้านการขอ
ใบอนุญาตการผลิต การขอรับรองมาตรฐาน เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมใน 
ด้านเงินทุนและบุคลากร ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ก่อให้เกิดภาระด้านเงินทุน เกิดภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และตรวจประเมิน ส่งผลให้ต้นทุนสูง เสียเปรียบในการแข่งขัน 

5) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป ขาดมาตรการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย ด้ านอาหาร และการจัดต้ังระบบการตรวจสอบติดตามคุณภาพและ             
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรทุกชนิดทุกประเภท ซึ่งรวมถึง ยาที่ใช้ในพืชและสัตว์ สารเคมีทางการเกษตร 
การก าหนดค าเตือน/ค าแนะน าเกี่ยวกับความปลอดภัยบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยังไม่เพียงพอ  
                                                           
1 มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงก าไร เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (https://actorganic-
cert.or.th/th/about-act/) 
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6) กฎหมายเกี่ยวกับการค้ากัญชาของประเทศไทย ยังไม่มีหลักเกณฑ์อันเป็นกฎหมายเฉพาะ
ส าหรับพืชตระกูลกัญชา และไม่เป็นไปตามหลักสากล ทั้งยังไม่สามารถจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  
ที่เกี่ยวกับพืชตระกูลกัญชาได้ และไม่มีหลักเกณฑ์พิกัดศุลกากรเพื่อใช้รองรับการน าเข้าส่งออกอย่างครอบคลุม 
นอกจากน้ียังไม่มีระบบเพื่อใช้ในการติดตามพืชตระกูลกัญชาทั้งในด้านการป้องกันการร่ัวไหลไปสู่ตลาดที่ผิด
กฎหมายและในด้านการรักษาคุณภาพ 

7) ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีบทบาททางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME หลาย
หน่วยงาน ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามภารกิจหลักที่ก าหนดไว้ในกฎหมายขององค์กร แต่การด าเนินงานใน
บางประเด็นจ าเป็นต้องได้รับการประสานการท างานร่วมกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนและก่อให้เกิดความเชื่อมโยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะรายละเอียดดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ 

ระยะเร่งด่วน 

1) ปรับลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต และการอ านวยความสะดวก 
ในการต่อใบอนุญาต แก่วิสาหกิจขนาดย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม 

2) ปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และ 
ระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

3) จัดท ามาตรฐานผู้ผลิตอาหารส าหรับผู้ผลิตอาหารที่ เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อย และ 
ขนาดย่อม  ให้แตกต่างจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ และพัฒนาระบบ e-Service  
เพื่อให้บริการ และจัดท าสื่อที่ง่ายต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และกฎหมายอาหาร 

ระยะยำว 

1) ปรับปรุงกฎหมายและกลไกการด าเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานร่วมกัน  
อย่างบูรณาการ มีมุมมองร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ต้ังแต่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการหาตลาด ตลอดจนการเชื่อมโยงกระบวนการท างาน การบูรณาการงบประมาณ และ
ประสานการขับเคลื่อนร่วมกัน 

2) ปรับปรุงกฎหมายประมวลรัษฎากรเพื่อให้สามารถน าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอ
ใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต การจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป มาหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า เพื่อเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ SME เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน จูงใจให้เข้าสู่ระบบภาษี และส่งเสริม
การพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหาร มาตรฐานเกษตรแปรรูป และมาตรฐานสินค้าเกษตร 

3) พิจารณาทบทวน ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 25  
พ.ศ. 2564 เร่ือง การควบคุม การขนย้ายหัวมันส าปะหลังสดและมันเส้น โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ต้องใช้หัวมันส าปะหลังสดและมันเส้นเป็นวัตถุดิบ 
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2. ข้อเสนอแนะแนวทำงนโยบำยท่ีภำครัฐควรจะก ำหนดในกำรประกอบธุรกิจกำรเกษตร 

ระยะเร่งด่วน 

1) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 
โดยมีแนวทางการด าเนินการดังน้ี 

1.1) จัดต้ังกองทุนพลิกฟื้นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียน
วงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินน าไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร ที่ต้องการ
เงินทุนหมุนเวียนในการพลิกฟื้นธุรกิจ 

1.2) ให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหน้ีแก่ผู้ประกอบการแปรรูปการเกษตร  
โดยการจัดหาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการพัฒนาธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อท าการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูกิจการ และจัดท าแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมทั้งสนับสนุนเงินกู้เพื่อให้สามารถฟื้นฟู
กิจการ 

1.3) จัดท าโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในการด าเนินการ
ตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 

1.4) ปรับปรุงมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ช าระหน้ีและให้สิทธิลูกหน้ีซื้อคืน (โครงการ
พักทรัพย์ พักหน้ี) โดยเพิ่มการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกหน้ีที่เข้าร่วมมาตรการฯ และปรับปรุงเงื่อนไข
การซื้อคืนทรัพย์ที่ตีโอน เพื่อเพิ่มโอกาสการซื้อคืนได้จริง 

2) วางนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต้ังแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า โดยให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร การจัดท ามาตรฐานการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานประเทศผู้น าเข้าหลัก           
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรใหม่ทดแทน
เคร่ืองจักรเก่า การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านการผลิต การเข้าถึงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า การพัฒนาด้าน 
การจัดการอย่างเป็นระบบ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูป เป็นต้น 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) มาใช้ในการสร้าง
ความต่อเน่ืองของวัตถุดิบของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพผลผลิตเกษตร ลดปัญหา
สารเคมีตกค้าง โดยภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชน 
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเพาะปลูก การวิจัยพัฒนาการเพาะปลูก รวมทั้งด้านเงินกู้อัตรา
ดอกเบี้ยต่ า การสร้างความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้น 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะที่เป็น
ขนาดย่อยและขนาดย่อม เพื่อเป็นต้นแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนน าต้นแบบที่วิจัยและพัฒนาแล้วน้ี
ไปผลิตเชิงพาณิชย์ โดยภาครัฐอาจให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ผลิต เพื่อลดต้นทุน อันจะท าให้สามารถจ าหน่ายได้ใน
ราคาต่ า เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรมีโอกาสเข้าถึงได้มากขึ้น 
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5) ปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น ฐานข้อมูลเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเพาะปลูกสินค้าเกษตร  
ที่ได้รับ GAP ฐานข้อมูลเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานฟาร์ม เป็นต้น ที่มีรายละเอียดเพียง
พอที่จะน าไปใช้ประโยชน์ และเป็นปัจจุบัน (Update) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรที่ผลิต
สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
และเคร่ืองมือออุปกรณ์เก่ามาเป็นเคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ราคาต่ า  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนต่ า เพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในประเทศ และกับผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยภาครั ฐจัดต้ังเงินทุน
หมุนเวียนจ านวนหน่ึง เช่น 5,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินน าไปปล่อยกู้ให้กับธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตร เพื่อน าไปปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ความสนใจด้าน  
การศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการ  
ขนาดใหญ่ในประเทศ และกับผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยภาครัฐจัดต้ังเงินทุนหมุนเวียนจ านวนหน่ึง เช่น 5,000 
ล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินน าไปปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อน าไปใช้ใน
การวิจัยและพัฒนา 

8) ส่ง เส ริมและสนับสนุนการจัดต้ัง ศูนย์วิ จัยและผลิตสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป 
(Agriculture Innovation Center) เพื่อให้บริการด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ รับจ้างผลิตสินค้าแปรรูปเกษตรและ
อาหาร บริการด้านการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมในด้านการวิจัยพัฒนา  
การผลิต แต่มีภูมิปัญญาและประสบการณ์ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ า 

9) จัดต้ังหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ จัดท า
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานต่างประเทศ 
จัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ติดตาม ตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จ าหน่ายในประเทศ
และส่งออก ส่งเสริมการใช้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริม        
การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ จัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ให้ผู้ประกอบการแปรรูป
สินค้าเกษตร ผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบการเกษตร และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น 

ระยะยำว 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้เข้าถึง
ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง โดยเน้นการผลิตสื่อและช่องทางการเผยแพร่
สื่อที่สามารถเข้าถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรเน้นสื่อออนไลน์ และร่วมมือกับเครือข่าย
ของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) ความลับ
ทางการค้า (Trade Secret) ชื่อทางการค้า (Trade name) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
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Indication) เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากผู้ผลิตที่มี 
การจดแจ้งและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 

3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือต าหรับยาที่แปรรูปจากพืชพันธุ์พื้นบ้าน
มีการจดสิทธิบัตร และให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าที่ถูกต้องส าหรับ
สรรพคุณทางยาในการบ าบัด บรรเทา รักษา และป้องกันโรค รวมทั้งสรรพคุณและประโยชน์ที่เกี่ยวกับ        
การเสริมสร้างสุขภาพและความสวยความงาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมายในประเด็นของ
การโฆษณาเกินความเป็นจริง 

4) ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับอัตราภาษีให้สอดคล้องกับประเทศคู่ค้า และให้มีการเจรจา           
ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับประเทศต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น รวมทั้งกลุ่มประเทศทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง 

5) เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการขยายตลาดต่างประเทศด้วยการแนะน า
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าที่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องวาง
แผนการผลิตและเข้าใจต้ังแต่ต้น 

6) สนับสนุนการจัดหาแรงงานไร้ฝีมือในช่วงฤดูกาลที่มีความต้องการแรงงานสูงทางด้าน
การเกษตร โดยการจัดเตรียมแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย หรือการจัดหาแรงงานข้ามเขตจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้มี
ความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์  
ทางการเกษตรเพื่อใช้งานร่วมกัน 

7) พัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ทั้งด้านการจัดท า
ระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารการเงิน การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะการท าตลาดออนไลน์ (e-Commerce) 

8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการเตรียม 
ความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้อย่างถูกต้อง
และตรงตามเงื่อนไขได้กว้างขวางมากขึ้น 
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บทที่ 1  
วิธีการศกึษา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดปัจจัยหน่ึงในการพัฒนา
ประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญด้วยเช่นกัน และ
ในการพัฒนา SME จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิต การจัดการ การบริหารงานบุคคล 
การเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึง      
ในการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมให้ SME มีศัยกภาพในการแข่งขั้นในตลาดและประกอบธุรกิจได้อย่าง
มั่นคงและยังยืน  

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในเวลาน้ีประมาณ 600 กว่าฉบับ แต่ยังไม่มี
งานวิจัยฉบับใดที่ท าการศึกษาวิจัยถึงกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ 
SME โดยตรง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ด้วยการมุ่งพัฒนาระบบ
นิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถพัฒนา แอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค้าและบริการ ที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
นอกจากน้ีรัฐบาลยังมีนโยบายเร่งด่วนที่จะพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยเร่งแก้ไขกฎหมาย  
ที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560 - 2564 ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับ SME  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ และแผนยุทธศาสตร์ สสว. 
ปี 2560 - 2564 (ฉบับทบทวนปี 2562 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง Micro 
และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 

ในช่วงปี พ .ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัว เน่ืองจากเกิด    
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนท าให้รัฐบาลต้องประกาศใช้มาตรการควบคุม    
การเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย และมีการประกาศห้ามมีการเคลื่อนย้ายคนเข้า–ออกพื้นที่ควบคุม ส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการทั้งภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ เน่ืองจากไม่สามารถขนส่งสินค้าหรือขนส่ง
คนได้ดังเช่นที่ผ่านมา ท าให้ธุรกิจหลายประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจและน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจการเกษตรมีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่าน 
Platform digital มากขึ้น ซึ่งธุรกิจการเกษตรมีแนวโน้มในการฟื้นตัวได้เร็วกว่าธุรกิจด้านอื่น  ๆ เน่ืองจาก
สินค้าประเภท ข้าว ผลไม้ รวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปที่เน้นการรักสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยังเป็น  
ที่นิยมบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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สสว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการให้มีกฎหมายใหม่ 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริม  SMEs ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 16 (5) แห่ง
พระราชบัญญั ติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เล็งเห็นว่ า ธุรกิจการเกษตรมี
ความส าคัญกับเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และหลัง
สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ธุรกิจการเกษตรยังคงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นในตลาดโลก ด้วยเหตุน้ี สสว. 
จึงมีโครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ SME กรณีศึกษาธุรกิจการ
แปรรูปสินค้าเกษตร โดยศึกษาทั้งในแง่ของภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายและแนวนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเจาะลงลึกในรายละเอียดของกฎหมายเฉพาะบางฉบับ หรือ
กฎหมายในกลุ่มที่มีความส าคัญและมีผลกระทบอย่างมากต่อ SMEs  ซึ่งผลที่ได้รับจากงานศึกษาวิจัยจะเป็น
ข้อมูลและแนวทางในการที่ สสว. จะน าไปเสนอแนะและผลักดันให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมี  
การด าเนินการยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการประกอบธุรกิจของ SMEs 
หรือผลักดันให้มีกฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ SMEs สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตร โดยมีการศึกษาอย่างละเอียดในกฎหมายเฉพาะบางฉบับ หรือกฎหมายที่มีผลกระทบต่อวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ  

2.2 เพื่อให้ทราบถึงแนวนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งสภาพปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายที่มี 
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเกษตร 

2.3 เพื่อน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการเสนอแนะและผลักดันให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไข เพิ่มเติม 
รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นกฎหมายที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตรเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยและพัฒนาไปสู่การแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาค  

2.4 เพื่อน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการเสนอแนะและผลักดันให้มีมาตรการทางกฎหมายเป็น 
เคร่ืองมือในการพัฒนาส่งเสริม ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้า 
เกษตรให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้อย่างเป็นธรรม 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย  

3.1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
3.2 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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4. ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษา รูปแบบ กฎหมาย แนวนโยบายภาครัฐทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษาและน าเสนอข้อดี ข้อจ ากัด ลักษณะเฉพาะของ 
ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร พร้อมทั้งด าเนินการเก็บข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ  โดยลงพื้นที่ เก็บข้อมูล       
ทั่วประเทศในรูปแบบของแบบสอบถาม การสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือการบันทึกภาพ 
บันทึกเสียง หรือการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ SME และได้เผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่อผลการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
5.  วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้น ารูปแบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างการศึกษา 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกันเพื่อ ให้ ได้มาซึ่ งผลการศึกษาที่สมบูรณ์  และครอบคลุมจาก 
ทุกภาคส่วนมากที่สุด โดยศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารและการส ารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อให้การศึกษาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา มีรายละเอียดของวิธีด าเนินการและขอบเขตการศึกษา ดังน้ี 

5.1 ศึกษานิยาม รูปแบบ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางด้านกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  

  โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ  
การประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร จากวรรณกรรม บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ตลอดจนนโยบาย
ภาครัฐผ่านยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
แผนส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการก าหนดแนวทาง รูปแบบและวิธีด าเนิน จัดท ารายละเอียด
แผนการด าเนินงาน และระยะเวลาการด าเนินงานต้ังแต่เร่ิมจนสิ้นสุดการด าเนินงาน  พร้อมทั้งตัวอย่าง
แบบสอบถาม และตัวอย่างค าถามในการสัมภาษณ์ ตัวอย่างหัวข้อในการประชุมระดมความคิดเห็น  

5.2 ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  

 โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษาและน าเสนอข้อดี 
ข้อจ ากัด ลักษณะเฉพาะของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร มีแนวทางการด าเนินการดังน้ี 

(1) การศึกษาและวิเคราะห์จากพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งครอบคลุมกฎหมายเกี่ยวกับ  
ด้านพืช ด้านประมง ด้านสัตว์ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ  
โดยจะเป็นการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจ
แปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อน ามาเป็นประเด็นในการส ารวจความคิดเห็น สัมภาษณ์ ประชุมระดมความคิดเห็น 
รวมทั้งประกอบการศึกษาวิจัยและก าหนดแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย โดยก าหนดกฎหมายที่จะศึกษา ดังน้ี 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 1-4 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1) กฎหมายท่ีเก่ียวกับพืช 
(1) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
(2) พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
(3) พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 

2) กฎหมายท่ีเก่ียวกับด้านสัตว์ 
(1) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
(2) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
(3) พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 
(4) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.2559 

3) กฎหมายท่ีเก่ียวกับด้านประมง 
(1) พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

4) กฎหมายด้านอาหาร และมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
(2) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  

5) กฎหมายส าคัญท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
(1) พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
(2) พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 
(3) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
(4) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  

พ.ศ. 2554 
(5) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  

พ.ศ. 2551  
(6) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
(7) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  

พ.ศ. 2522 
(8) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(9) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(10) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
(11) พระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 
(12) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
(13) พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 
(14) พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 
(15) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
(16) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 1-5 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(17) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
(18) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 
(19) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
(20) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

นอกจากน้ี เพื่อให้ครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ จึงได้ด าเนินการศึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

(2) ศึกษาและวิเคราะห์แนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษา
ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยจะเป็นการศึกษาทบทวนแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ 
SME กรณีธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร โดยนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ที่จะด าเนินการประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561–2580, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ .ศ. 2561-2564, ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (2560-2579), แผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ .ศ. 2560-2564) เป็นต้น 
โดยจะเน้นการศึกษาแนวทางการด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับผลการศึกษากฎหมายว่ามีกฎหมายใดที่ไม่เป็นไปตามแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมาย 
ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อน ามาประกอบการศึกษาเพื่อ
ก าหนดประเด็นของกฎหมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

(3) งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในประเทศ โดยได้มีการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และข้อเสนอแนะของ
ผู้วิจัยหรือหน่วยงานเจ้าของงานวิจัย เพื่อน ามาประกอบการส ารวจ การสัมภาษณ์ และเป็นประเด็นในการ
ประชุมระดมความคิดเห็น รวมทั้งใช้ประกอบการศึกษาวิจัย ก าหนดประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ควรปรับปรุง พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง  

(4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ โดยได้รวบรวมกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจการ
แปรรูปสินค้าเกษตรและรวบรวมข้อมูลกฎหมายของต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ ดี
จ านวน 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป บราซิล จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย 
ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ น าผลการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ศึกษา กับ
ประเทศไทย พร้อมทั้งก าหนดประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับใช้ในการปรับปรุงกฎหมายด้านแปรรูป
สินค้าเกษตรในประเทศไทย  

5.3 ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

การศึกษาในชั้นน้ีเป็นการส ารวจข้อมูล เชิงลึกจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน 
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก   
การบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการประกอบธุรกิจการแปรรูป
สินค้าเกษตร โดยใช้แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือการบันทึกภาพ 
บันทึกเสียง หรือการจัดประชุมรับฟังความ คิดเห็น ทั้ งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค  
5 ภูมิภาค (ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคใต้) ซึ่งด าเนินการดังน้ี 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 1-6 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(1) ส ารวจข้อมูลเชิงลึกโดยใช้แบบสอบถาม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 จากผู้ประกอบการ SME ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การแปรรูปและ
การถนอมเน้ือสัตว์ การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ า การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก การผลิตน้ ามัน
และไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช สตาร์ช และ
ผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ การผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูป การผลิตเคร่ืองด่ืม       
การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ที่กระจายไปทั่วประเทศ เป็นต้น 

 การส ารวจข้อมูลเชิงลึกโดยใช้แบบสอบถาม เป็นการส ารวจผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร     
แปรรูป เพื่อสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น  

 - ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เช่น ประเภทของการประกอบการ สินค้า 
ที่ผลิต ระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจ  

 - ปัญหาที่ประสบด้านที่ไม่ใช่กฎหมาย เช่น ปัญหาการผลิต ปัญหาการตลาด ปัญหาด้าน
เทคโนโลยี ปัญหาทางการเงิน ปัญหาจากการแข่งขัน  

 - ปัญหาที่ประสบด้านที่เป็นกฎหมาย เช่น เงื่อนไขที่ต้องการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ 
และกฎต่าง ๆ การควบคุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ปัญหาความ 
ไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน ปัญหาการเข้าถึงบริการภาครัฐในด้านต่าง ๆ 

 - แนวทางในการปรับปรุงแก้ ไข ได้แก่  ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ ต้องการให้มี  
การปรับปรุงแก้ไข ทั้งในส่วนผู้ประกอบการเอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ แล ะหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ งผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

 - นโยบายภาครัฐ และมาตรการทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 
 - ความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - ช่องทางในการรับรู้และหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ 
 - ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ในการส ารวจข้อมูลเชิงลึกโดยใช้แบบสอบถาม สามารถส ารวจผู้ประกอบการ SME ธุรกิจ          
การแปรรูปสินค้าเกษตรจ านวน 813 ราย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face จ านวน 307 ราย (ร้อยละ 
37.8) และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จ านวน 506 ราย (ร้อยละ 62.2) โดยกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาณ์ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการ SME ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การแปรรูปและการถนอมเน้ือสัตว์ การแปรรูปและการถนอม  
สัตว์น้ า การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก การผลิตน้ ามันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์
นม การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช สตาร์ช และผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
อื่น ๆ การผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูป การผลิตเคร่ืองด่ืม การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคและ
ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรคที่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค 
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(2) สัมภาษณ์เชิงลึก  

 โดยสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ 
SME หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 108 ราย เพื่อสอบถามความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เช่น ประเภทของการประกอบการ สินค้าที่ผลิต 
ระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจ / บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 

- ปัญหาที่ประสบด้านที่ ไม่ใช่กฎหมาย เช่น ปัญหาการผลิต ปัญหาการตลาด ปัญหา          
ด้านเทคโนโลยี ปัญหาทางการเงิน ปัญหาจากการแข่งขัน  

- ปัญหาที่ประสบด้านที่ เป็นกฎหมาย เช่น เงื่อนไขที่ต้องการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ  
และกฎต่าง ๆ การควบคุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหากรรมสิทธิในที่ ดิน ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ปัญหา  
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน ปัญหาการเข้าถึงบริการภาครัฐในด้านต่าง ๆ 

- แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ต้องการให้มีการปรับปรุง
แก้ไข ทั้งในส่วนผู้ประกอบการเอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

- นโยบายภาครัฐ และมาตรการทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตร 

- ความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ช่องทางในการรับรู้และหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ 
- ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 
(3) การประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) 

 โดยจัดประชุมในรูปแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) และแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งใน
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค 5 ภาค (ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคกลาง/     
ภาคตะวันออก/ภาคใต้) รวมจ านวน 12 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจการแปรรูป
สินค้าเกษตร จ านวน 422 คน ดังน้ี 
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คร้ังท่ี รายการ ภาคเอกชน ภาครัฐ รวม 

1 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 2 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

11 16 27 

2 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมมิราเคิลแกรนด์เอ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

10 14 24 

3 
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมศรีรัตน์ ชั้น 2 โรงแรมรัตนชล อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

10 26 36 

4 
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องสัมมนาเวลาดี โรงแรม ณ เวลา อ าเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี 

15 46 61 

5 
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.     
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

10 23 33 

6 
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

17 31 48 

7 
วนัจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

13 14 27 

8 
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

12 14 26 

9 
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

17 18 35 

10 
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

24 6 30 

11 
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

18 17 35 

12 
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

15 25 40 

รวม 172 250 422 
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(4) การเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 

 โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะต่อ
ผลการศึกษา จ านวน 4 คร้ัง พร้อมน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน และผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจการ
แปรรูปสินค้าเกษตร จ านวน 214 ราย มีดังน้ี 

คร้ังท่ี 
วัน และเวลา 

(พ้ืนท่ีของผู้เข้าร่วมประชุม) 
จ านวน (ราย) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 
1 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

(กรุงเทพและปริมณฑล) 
22 11 33 

2 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น. 
(ภาคตะวันออก) 

19 18 37 

3 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

21 16 37 

4 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
(ภาคใต้) 

40 18 58 

5 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น 
(ภาคเหนือ) 

41 17 58 

 รวม 143 80 223 
 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน  

เริ่มด าเนินการต้ังแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  
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รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 1-14 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

(1) เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบ ธุรกิจการแปรรูป 
สินค้าเกษตร โดยมีการศึกษาอย่างละเอียดในกฎหมายเฉพาะบางฉบับ หรือกฎหมายที่มีผลกระทบต่อวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ 

(2) เพื่อให้ทราบถึงแนวนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งสภาพปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเกษตร 

(3) เพื่อน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการเสนอแนะ และผลักดันให้มีการปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติม 
รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นกฎหมายที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตรเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยและพัฒนาไปสู่การแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาค 

(4) เพื่อน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการเสนอแนะและผลักดัน ให้มีมาตรการทางกฎหมายเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาส่งเสริม ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตรให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้อย่างเป็นธรรม 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกจิการแปรรูปสินค้าเกษตร (Draft Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธรุกิจ SME กรณีศึกษาธุรกจิการแปรรูปสนิค้าเกษตร 
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ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

 
1. นิยามและการแบ่งประเภทธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงกฎหมาย แนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ SME  
โดยมุ่งศึกษาเจาะลงลึกในรายละเอียดของกฎหมายเฉพาะบางฉบับ หรือกฎหมายในกลุ่มที่มีความส าคัญและ 
มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร ดังน้ัน จึงก าหนดนิยามและการแบ่งประเภทธุรกิจ 
แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับการก าหนดกรอบในการศึกษา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  

1.1 นิยามธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 

ธุรกิจการเกษตร หมายถึง การด าเนินกิจกรรม ต้ังแต่การผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูป 
สินค้าเกษตร การเก็บรักษาสินค้าเกษตร และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร จ าหน่ายปัจจัยส าหรับผลิต
สินค้าเกษตร รวมถึงผลพลอยได้ที่เกี่ยวเน่ืองกับสินค้าเกษตรทุกประเภท 

ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร หมายถึง การประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้า
เกษตร และรวมถึงภาคการค้า ภาคบริการที่เกี่ยวเน่ืองกับการแปรรูปสินค้าเกษตร 

การประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร 1 หมายถึง อุตสาหกรรม 
ที่น าผลผลิตจากภาคเกษตร ซึ่งได้แก่ ผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และประมง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 
โดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภค หรือการน าไปใช้ใน 
ขั้นต่อไป และเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยผ่านกระบวนการแปรรูป
ขั้นต้น หรือขั้นกลางเป็นสินค้ากึ่งส าเร็จรูป หรือขั้นปลายที่เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ดังแสดงในตารางที่ 2-1 

ตารางท่ี 2-1 อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลังเก็บเก่ียว การแปรรูปข้ันต้น การแปรรูปข้ันสูง 

วิธีการเก็บเกี่ยว 
การบรรจุหีบห่อ  
การขนส่ง  
การตลาด 

โรงสี 
หมักดอง  
การฉายแสง 
ต้มสุก 
การท าให้แห้ง 
การแช่เย็นและการแช่แข็ง 

การท าแห้ง  
การใช้ความร้อน 
การบรรจุกระป๋อง 
การแช่แข็งอาหารส าเร็จรูป 
อาหาร (Cuisine) 

ที่มา: การจัดกลุ่มคลัสเตอร์อาหาร ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทที่ 7 หน้า 3 

 

                                                   
1 สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร . ธันวาคม 2560. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 
Intellectual Property Innovation Driven Enterprise (IP IDE Center) 
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กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร หมายถึงการน าผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อขายกับผู้บริโภค ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การท าให้แห้ง การหมัก การแช่เย็นและแช่แข็ง 
การฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น พาสเจอไรซ์ สเตอริไลซ์ เอ็กทรูชั่น และกระบวนการพิเศษอื่น  ๆ เช่น    
การสกัดน้ ามัน และการขึ้นรูป2 

แนวทางการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สามารถท าได้หลายวิธีดังน้ี 

- การท าให้แห้ง คือ การลดความชื้นของอาหารจนถึงระดับที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรีย์ได้ ท าให้เก็บอาหารได้นาน การท าแห้งอาหารโดยทั่วไปจะอาศัยความร้อน เพื่อระเหยน้ าออกจาก
อาหาร การท าให้แห้งโดยใช้ความร้อนมีหลายวิธี คือ การท าแห้งโดยตากแดด การท าแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อน 
การท าแห้งโดยใช้ลูกกลิ้ง การท าแห้งแบบเยือกแข็ง การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง การท าแห้งโดยใช้ไมโครเวฟ 

- การดอง เป็นการท าให้ผลผลิตมีรส กลิ่น เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การดองเค็ม โดยใช้เกลือ เช่น   
การดองไข่ มะนาว ผักกาดดอง เป็นต้น สามารถฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิด  
การเน่าเสีย หรือการดองหวาน (การแช่อิ่ม) โดยใช้น้ าตาล เช่น มะม่วงแช่อิ่ม มะดันแช่อิ่ม เป็นต้น 

- การใช้ความเย็น เป็นวิธีที่สะดวก ช่วยในการเก็บรักษาผัก ผลไม้ เน้ือสัตว์ต่าง ๆ ให้สด และยังมี
คุณค่าทางโภชนาการที่ดีอยู่ แต่ไม่สามารถท าลายจุลินทรีย์ได้ทุกชนิดเช่น การแช่เย็นธรรมดา ใช้อุณหภูมิ 5-10 
องศาเซลเซียส การแช่แข็งใช้อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาผลผลิตบางชนิดได้นานเป็นปี 

- การใช้รังสี โดยใช้รังสีแกมมา ซึ่งได้จากสารกัมมันตรังสี เพื่อชะลอการสุกของมะม่วง และ
ควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลงในระหว่างการเก็บรักษา 

- การใช้ความร้อน จะช่วยท าลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งท าให้อาหารเน่าเสีย ท าลายเอ็นไซม์ 
สารพิษ และพยาธิ การแปรรูปโดยใช้ความร้อน กระท าได้ 2 วิธี คือ การพาสเจอร์ไรซ์ การสเตอริไลซ์  

- การใช้วัตถุเจือปนในอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร เพื่อยืด
อายุการเก็บหรือช่วยให้อาหารน้ันมีคุณภาพคงที่ หรือช่วยปรับปรุงคุณภาพในด้านเกี่ยวกับ สี กลิ่น รส ลักษณะ
สัมผัสและลักษณะปรากฏ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือคุณค่าอาหาร สารเจือปนที่นิยมใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ได้แก่ การใช้กรดเพื่อช่วยปรับปรุงรสชาติ สี และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น การใช้สาร
คงรูป ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพทางด้านเน้ือสัมผัส การใส่สารกันเสียเพื่อถนอม หรือยืดอายุการเก็บรักษา หรือ
สารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนเพื่อช่วยรักษาสีให้คงความเขียวสด3 

การประกอบธุรกิจภาคการค้าและบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการแปรรูปสินค้าเกษตร หมายถึง 
การน าสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสินค้าเกษตร ไปใช้ในเชิงการค้าและการบริการ  

มิติด้านการค้า หมายถึง ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้นและ
สามารถขายได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ช่วยในการส่งเสริมอาชีพ  การจ้างแรงงาน เพิ่มมูลค่าทางการตลาด 
ทั้งการค้าในประเทศและการส่งออก  
                                                   
2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. แนวทางการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร. สืบค้นจาก https://bsc.dip.go.th/th/category/production2/qs-
agriculturegoods. เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. แนวทางการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร. สืบค้นจาก  https://bsc.dip.go.th/th/category/production2/qs-
agriculturegoods. เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564 

https://bsc.dip.go.th/th/category/production2/qs-agriculturegoods.%20เมื่อ
https://bsc.dip.go.th/th/category/production2/qs-agriculturegoods.%20เมื่อ
https://bsc.dip.go.th/th/category/production2/qs-agriculturegoods
https://bsc.dip.go.th/th/category/production2/qs-agriculturegoods
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มิติด้านการบริการ หมายถึง ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรท าให้สินค้าเกษตรสามารถเข้าถึงผู้บริโภค
ได้ง่ายขึ้น เพราะบรรจุหีบห่อในลักษณะสินค้าที่พร้อมบริโภค และสะดวกในการขนส่งไปยังตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

1.2 ประเภทหรือรูปแบบธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

(1) ประเภทอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร  

การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (TSIC2009) ซึ่งเทียบได้กับ 
ISIC Rev.4 โดยจัดประเภทเกษตรแปรรูปอยู่ใน หมวดใหญ่ C การผลิต หมวดย่อย (2 digits) 10 การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยแบ่งออกเป็นหมู่ใหญ่ (ระดับ 3 digids) ดังน้ี 

หมู่ใหญ่ 101 การแปรรูปและการถนอมเน้ือสัตว์ 
หมู่ใหญ่ 102 การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ า 
หมู่ใหญ่ 103 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก 
หมู่ใหญ่ 104 การผลิตน้ ามันและไขมันจากพืชและสัตว์ 
หมู่ใหญ่ 105 การผลิตผลิตภัณฑ์นม 
หมู่ใหญ่ 106 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช 
หมู่ใหญ่ 107 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ 
หมู่ใหญ่ 108 การผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูป 

นอกจากน้ียังอยู่ใน 

หมวดย่อย 11 การผลิตเคร่ืองด่ืม 
หมวดย่อย 21 การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่

ใช้รักษาโรค 
หมวดย่อย 22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

ส าหรับรายละเอียดในระดับหมู่ย่อย (4 digids) และระดับกิจกรรม (5 digids) (ภาคผนวก ข) 

ในหมวดใหญ่  (3 Digits) มีจ านวนผู้ประกอบการที่ เป็นนิติบุคคลจ านวน 12 ,879 ราย  
กรณีไม่นับรวมประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ (จ านวน 6,039 ราย หรือร้อยละ) ซึ่งรวมการผลิต
ประเภทย่อย ๆ ไว้ด้วยกันแล้ว พบว่า การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จาก
สตาร์ช มีจ านวนมากที่สุด คือ 2,375 ราย (ร้อยละ 18.44) รองลงมา ได้แก่ การแปรรูปและการถนอมผลไม้
และผัก จ านวน 1,482 ราย (ร้อยละ 11.51) การแปรรูปและการถนอมเน้ือสัตว์ จ านวน 798 ราย  
(ร้อยละ 6.20) เป็นต้น (ตารางที่ 2-2) 
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ตารางท่ี 2-2 จ านวนผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (หมวดใหญ่ระดับ  
3 Digits) ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 

รหัสประเภท
ธุรกิจ 

ช่ือประเภทธุรกิจ จ านวนนิติบุคคล 
(ราย) 

ร้อยละ  
(%) 

101 การแปรรูปและการถนอมเน้ือสัตว์ 798 6.20 
102 การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ า 732 5.68 
103 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก 1,482 11.51 
104 การผลิตน้ ามันและไขมันจากพืชและสัตว์ 456 3.54 
105 การผลิตผลิตภัณฑ์นม 361 2.80 
106 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช 

สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช 
2,375 18.44 

107 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ 6,039 46.89 
108 การผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูป 546 4.24 

รวมท้ังสิ้น   12,879 100.00 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย4 ได้แบ่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรออกเป็น  

12 สาขาย่อย ดังน้ี 

1) เน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสินค้า คือ ผลิตภัณฑ์จากเน้ือหมู เน้ือวัว กระบือ ไก่ 
เป็ด ห่าน นกทุกประเภท แพะ แกะ จระเข้ กบ เต่า ตะพาบ ไข่ รังนก และอื่น ๆ โดยสินค้าส าคัญกลุ่มน้ี ได้แก่ 
ไก่แช่เย็น แช่เยือกแข็ง สินค้าส าเร็จรูปจากเน้ือไก่ และเน้ือหมู เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน ลูกชิ้น หมูหยอง 
แหนม และหมูแผ่น เป็นต้น 

2) ผลิตภัณฑ์ประมง ประกอบด้วยสินค้า คือ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น ้าจืดและน ้าเค็ม เช่น ปลา 
กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก กั้ง ปลิงทะเล แมงกะพรุน ฯลฯ รวมปลาป่นส าหรับมนุษย์ โดยสินค้าที่ส าคัญในกลุ่มน้ี 
ได้แก่ อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ปลากระป๋อง อาหารทะเลอบแห้ง และอาหารทะเลกระป๋อง เป็นต้น 

3) ผักผลไม้สดและแปรรูป ประกอบด้วยสินค้า คือ ผักและผลไม้ต่าง ๆ ทั้งในรูปผลสด แห้ง 
แช่อิ่ม แปรรูปอื่น ๆ และน ้าผัก น้ าผลไม้ รวมถึง สาหร่าย หัวหอม กระเทียม พริกไทยสด ถั่ววอลนัท มะม่วง
หิมพานต์ โดยสินค้าที่ส าคัญในกลุ่มน้ี ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง น้ าสับปะรด ผักผลไม้แช่เย็น ผักผลไม้  
แช่เยือกแข็ง ผักผลไม้กระป๋อง ผักผลไม้อบแห้งแช่อิ่ม และน ้าผลไม้อื่น ล าไย 

4) แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ประกอบด้วยแป้ง (flour) หรือสตาร์ซ (starch) ที่ได้จาก
เมล็ดธัญพืชและพืชหัว โดยสินค้าส าคัญในกลุ่มน้ี ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งมันส าปะหลัง เส้นหมี่ 
และบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป (instant noodle) 

                                                   
4 ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร. สืบค้นจาก http://www.foodnetworksolution.com. เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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5) เคร่ืองเทศเคร่ืองปรุงรส ประกอบด้วยสินค้า คือ กระเทียม พริกไทยป่น เม็ดกระวาน 
กานพลู อบเชย ลูกและดอกจันทร์เทศ เมล็ดผักชี ขิงขมิ้น เคร่ืองเทศผสมอื่น ๆ เคร่ืองปรุงรส เช่น น ้าปลา  
น ้าส้มสายชู ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ซีอิ๊ว เต้าเจ้ียว กะปิ เคร่ืองแกงส าเร็จรูป ผงปรุงรส 

6) นมและผลิตภัณฑ์นม ประกอบด้วยสินค้า คือ นมสด นมพาสเจอไรซ์ (pasteurized 
milk)  
นมเปร้ียว นมอัดเม็ด นมผง นมข้นหวาน โยเกิร์ต ครีม เนยไอศกรีม เนยแข็ง และผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็น
ส่วนประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็นนมโค หรือสัตว์อื่น ๆ 

7) น ้าตาลและขนมหวาน ประกอบด้วยสินค้า คือ น ้าตาลดิบ น ้าตาลทราย ไซรัป น ้าตาล
ก้อนและอื่น ๆ รวมถึงน ้าผึ้ง กากน ้าตาล ลูกอม หมากฝร่ัง 

8) เคร่ืองด่ืม ประกอบด้วยสินค้าส าคัญ คือ เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น ้าหวาน  
น ้ารสผลไม้ที่วัตถุดิบมาจากน ้าผสมวัตถุแต่งกลิ่นรส น ้าเก็กฮวย น ้าด่ืม น ้าแร่ น ้าแข็ง น ้าอัดลม เคร่ืองด่ืม  
เกลือแร่ เคร่ืองด่ืมผง นมถั่วเหลือง โซดา และเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ทุกประเภท 

9) ชากาแฟโกโก้ ประกอบด้วยสินค้า คือ เมล็ดกาแฟดิบ กาแฟค่ัว บด กาแฟส าเร็จรูป กาแฟ
กระป๋อง ใบชาแห้ง ชาส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืมชากระป๋อง เมล็ดโกโก้ โกโก้ผง เคร่ืองด่ืมโกโก้ และผลิตภัณฑ์ที่
คล้ายกัน รวมถึงช็อกโกแลต 

10) น ้ามันและไขมัน ประกอบด้วยสินค้า คือ เมล็ดพืชน ้ามันต่าง  ๆ เช่น ปาล์ม ถั่วลิสง  
ถั่วเหลือง งา เมล็ดทานตะวัน ไขมันจากสัตว์และพืชทั้งในลักษณะดิบและผ่านกระบวนการ เป็นต้น 

11) อาหารสัตว์ ประกอบด้วยสินค้า คือ มันส าปะหลังอัดเม็ด เศษมัน กากที่เหลือ จากการ
ผลิตน ้ามันจากพืช เช่น กากถั่วเหลือง กากจากน ้ามันร าข้าว ปลาป่น เศษกระดูก และน ้าค้ันจากสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ประมง อาหารสัตว์เลี้ยง เช่น ปลากระป๋อง อาหารสุนัขและแมว อาหารสัตว์อื่น  ๆ ที่จัดท า เพื่อ
จ าหน่ายปลีก รวมถึง ฟาง แกลบ หญ้า และพืชอาหารสัตว์อื่น ๆ 

12) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่น ๆ ประกอบด้วยสินค้า คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการ
บริโภคไม่เหมือนอาหารปกติ มีรูปแบบเป็นน ้า เม็ด แคปซูล มีจุดประสงค์เฉพาะเพื่อการบริโภค รวมถึงอาหาร
อื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่ม 11 กลุ่มแรกได้ เช่น อาหารที่ผสมเข้าเป็นเน้ือเดียวกัน อาหารทางการแพทย์  
อาหารส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบหลายชนิด 

(2) รูปแบบธุรกิจการค้าและการบริการแปรรูปสินค้าเกษตร  

การบริการในธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรน้ัน ผู้ที่ท าธุรกิจบริการในธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
สามารถด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ เช่น 

(2.1) บริการจัดหาวัตถุดิบให้กับโรงงานแปรรูปที่ เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ที่ ต้องการซื้อปริมาณ 
มาก ๆ ในราคาส่ง อาทิ ร้านอาหาร ธุรกิจอาหาร โรงงานแปรรูปต่าง  ๆ ทั้งน้ีผู้ให้บริการจะท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการติดต่อกับเกษตรกร เจ้าของไร่ เจ้าของสวนให้ส่งมาตรงจากผู้ขาย ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจแปรรูป
สินค้าเกษตรได้รับสินค้าสดใหม่ รวดเร็ว ในราคาประหยัด 
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(2.2) บริการส่งเสริมการขายด้วยสโตร์ออนไลน์  โดยให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตร เจ้าของสวน 
เจ้าของฟาร์ม หรือผู้รวบรวมสินค้าเกษตรรายใหญ่ สามารถมาเปิดร้านค้า สโตร์ออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ ขยาย
โอกาส ใช้เป็นช่องทางจ าหน่ายสินค้าเกษตรได้ โดยภายในระบบจะมีเมนูต่าง ๆ คอยอ านวยความสะดวกใน
การจัดการสินค้า ดูยอดขาย และการจัดส่งสินค้าให้กับร้านค้า ตลอดจนถึงรายงานสรุปต่าง ๆ ที่ส าคัญให้ทราบ 

(2.3) บริการข้อมูลตลาดกลางสินค้าเกษตร เป็นการให้บริการข้อมูลด้านตลาดกลางสินค้า
เกษตร โดยมีการจ าแนกข้อมูลของตลาดกลางสินค้าเกษตรออกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา
และมีข้อมูลที่ใช้ติดต่อกับตลาดได้ด้วย 

(2.4) บริการด้านขนส่งสินค้าเกษตรทั่วไทย เป็นบริการระบบขนส่งสินค้าเกษตรไปยังพื้นที่
ต่าง ๆ ในประเทศไทย แต่ผู้ให้บริการควรมีประเภทยานพาหนะที่เหมาะสม และมีการจัดส่งด้วยความรวดเร็ว 
ปลอดภัย และส่งถึงเป้าหมายตรงเวลา รวมทั้งการบริหารระบบโลจิสติกอย่างมีศักยภาพ5 
 
2. ความส าคัญของธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 

การแปรรูปเกษตรจะเน้นหนักการแปรรูปเป็นอาหาร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ อาหาร กึ่งอาหาร 
และผลิตผลทางการเกษตรที่มิใช่อาหาร จากการส ารวจข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม พบจ านวน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มีจ านวนทั้งสิ้น 8,311 ราย (ไม่รวมโรงสีข้าวและโรงงานเมล็ด
พืชเบื้องต้น เช่น ไซโลและโกดังเก็บ) กระจายต้ังอยู่เกือบทุกจังหวัดในทุกภูมิภาค มีการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน 
(รวมแรงงานต่างด้าวด้วย) โดยสินค้าอาหารที่ประเทศไทยผลิตและส่งออกได้ติด 3 อันดับแรกของโลกมี 7 ชนิด
ได้แก่ ข้าว กุ้ง ทูน่ากระป๋อง/แปรรูป สับปะรด น้ าตาลทราย มันส าปะหลัง ไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป เป็นต้น 
นอกจากน้ียังส่งออกน้ ามันปาล์มเป็นอันดับสามรองจากมาเลซียและอินโดนีเซีย ยางพาราดิบเป็นอันดับหน่ึง 
รวมทั้งอาหารส าเร็จรูปประเภทอาหารกระป๋อง อาหารแปรรูปในลักษณะแช่แข็ง ซึ่งประเทศไทยมีชื่อเสียงใน
อันดับต้น ๆ ของโลกในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในระดับคุณภาพพรีเมี่ยม6 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือผลผลิ ตไม่ได้
มาตรฐาน หรือไม่ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ ท าให้สามารถยกระดับราคาผลิตผลไม้ให้ตกต่ า และการสร้าง
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร หรือวัตถุดิบ
อาหาร จะท าให้สามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มพูน รายได้ให้แก่ประเทศได้เป็น
อย่างดี 

ในมิติด้านการผลิต ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรท าให้วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเกษตรสามารถที่จะ
เก็บเอาไว้ได้นานขึ้น รวมถึงยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ยาวนานขึ้น และหากเป็นวัตถุดิบที่ออกมา
เฉพาะฤดูกาลช่วงนอกฤดูกาลก็สามารถหาได้จากการน ามาผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมทางการเกษตร    
เป็นวิธีการหน่ึงในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้เกิดการล้นตลาดมากจนเกินไป เพราะผลผลิต

                                                   
5 KASET HUB. การบริการในธุรกิจเกษตรแปรรูป. สืบค้นจาก https://www.kasethub.co.th/index.php?m=service. เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 
พ.ศ. 2564 
6 วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง. ส่องศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย. สืบค้นจาก 
http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/qm201_p023.pdf. เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564 
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ประเภทใดที่ออกมาล้นตลาดจะท าให้ราคาของผลผลิตน้ันตกต่ า จึงจ าเป็นต้องน าเอาอุตสาหกรรมการแปรรูป
สินค้าเกษตรเข้ามาช่วย 

ในมิติด้านการค้า ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้นและสามารถขาย
ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ช่วยในการส่งเสริมอาชีพของคนในบริเวณใกล้เคียง เพราะอุตสาหกรรมการเกษตรน้ัน
ไม่ใช่แต่เพียงว่าใช้เคร่ืองจักรอย่างเดียวเท่าน้ัน แรงงานคนในส่วนต่าง  ๆ ก็ยังจ าเป็นที่จะต้องใช้อยู่  จึงเป็น   
การช่วยสร้างตลาดให้กับประเทศได้มากยิ่งขึ้น 

ในมิติด้านการบริการน้ัน ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรท าให้สินค้าเกษตรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น 
เพราะบรรจุหีบห่อในลักษณะสินค้าที่พร้อมบริโภค และสะดวกในการขนส่งไปยังตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการส่งออกน้ัน พบว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปของไทยไปยังประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) จ านวน 18 ประเทศ ได้แก่ 
อาเซียน 9 ประเทศ และจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู ชิลี และฮ่องกง ขยายตัว  
ร้อยละ 2.25 โดยตลาดฮ่องกงขยายตัวสูงสุดร้อยละ 20 รองลงมาคือตลาดจีนขยายตัวร้อยละ 16 การค้าสินค้า
เกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของไทยกับประเทศคู่ค้าเอฟทีเอมีมูลค่าถึง 11,263 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 ของการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลก โดยไทยขยับล าดับขึ้นมาเป็นประเทศ   
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรล าดับที่ 9 ของโลก จากเดิมอยู่ในล าดับที่ 11 ในปี 25627 

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางการเกษตรที่จะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจะต้องป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัยต่อการบริโภค ส าหรับประเทศไทย ส านักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)          
ได้ก าหนดและให้การรับรอง “เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ลักษณะคล้ายตัว Q ภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แสดงกับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อ
ความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรและผู้ใช้สินค้า 
ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับพันธะกรณีระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2545 เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร สามารถใช้เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิ ต คุณภาพ หรือ
คุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตร ซึ่งมีความส าคัญในการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ เพื่อให้เกิด  
การยอมรับเชื่อถือต่อสินค้าเกษตรของไทยว่ามีมาตรฐาน ปลอดภัย 

ส าหรับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจเกษตรแปรรูปน้ัน สสว. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป โดยการยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต สร้าง
มูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ
จากนโยบายของรัฐบาลและการใช้กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SMEs สินค้าเกษตรแปรรูป 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME 
One-Stop Service: OSS) โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือแบบครบวงจร เพื่อให้ SMEs สามารถพัฒนากิจการ

                                                   
7 เอฟทีเอ ดันยอดเกษตรแปรรูปโตสวนโควิด แนะผู้ส่งออกเร่งใช้สิทธิ์. 
  สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/economy/news-495319. เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

https://www.prachachat.net/economy/news-495319
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ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ตาม
แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น8 

 - การสร้างแบรนด์ (Branding) หรือสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริมให้สินค้ามีความโดดเด่นเหนือ
คู่แข่งด้วยคุณภาพสินค้าระดับพรีเมี่ยม 

 - การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและสร้างสรรค์ คือการสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
ด้วย ท าให้สินค้าดูมีคุณภาพมากกว่าสินค้าของคู่แข่ง โดยอาจใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แทนการใช้โฟมหรือพลาสติก 

 - ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้ตรงกับความต้องการเฉพาะตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค จะยิ่งเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้าเกษตรแปรรูปน้ันมากขึ้น 

 - การให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน ที่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน
ผู้ผลิตสามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 - มีการจัดการในการเพาะปลูกและมีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ดีและเหมาะสม กล่าวคือ 
ให้ลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ และหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เช่น การใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยจากพืช หรือมูลสัตว์แทนปุ๋ยเคมี หรือใช้สมุนไพรในการก าจัดศัตรูพืช ซึ่งวิธีเหล่าน้ี
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน และน้ าอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม ต่างกับการใช้สารเคมีที่ส่งผลต่อดินและน้ า 
โดยหากผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมีในทุกขั้นตอน และกระบวนการผลิต จะส่งผลให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการผลิตทั้งในระดับประเทศ เช่น GAP และในระดับมาตรฐานการผลิตระหว่างประเทศ ท าให้
ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าเกษตรแปรรูปของผู้ประกอบการไทยมากยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด และมูลค่าของ
สินค้าก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ด าเนินการได้ ดังน้ี 

 1) ผลิตสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล การที่สามารถผลิตผลผลิตให้มีต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ได้น้ันเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้ามากยิ่งขึ้นกว่าผลไม้ตามฤดูกาล 

 2) การผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการเฉพาะตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคจะยิ่งท าให้สินค้ามี
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น 

 3) การให้ผลิตผลทางการเกษตรที่ยั่งยืนที่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน
ผู้ผลิตสามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 4) มีการจัดการในการเพาะปลูกที่ดีและเหมาะสม กล่าวคือ ให้ลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ และหันมาใช้
วิธีทางธรรมชาติแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เช่น การใช้น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยจากพืชหรือ 
มูลสัตว์ แทนปุ๋ยเคมี หรือใช้สมุนไพรในการก าจัดศัตรูพืช ซึ่งวิธีเหล่าน้ีส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ดิน และ
น้ า อุดมสมบรูณ์เช่นเติม ไม่เหมือนกับการใช้สารเคมี ที่ส่งผลต่อดินและน้ า เมื่ อดินดี น้ าดี ผลผลิตก็มีคุณภาพ 
เมื่อลดการใช้สารเคมีจึงท าให้ลดต้นทุนการผลิตลงไปด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใดหากผลผลิตของเราปลอดสารเคมี
                                                   
8 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) . การท าเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า. สืบค้นจาก 

http://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=11. เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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ในทุก ๆ กระบวนการการผลิต จะท าให้ผลผลิตของเราผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต หรือ GAP ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าของเรามากยิ่งขึ้น ท าให้เป็นที่ต้องการของตลาด และมูลค่าของสินค้าก็จะสูงขึ้น
ตามไปด้วย9 
 การแปรรูปรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารได้มีส่วนเสริมสร้างธุรกิจงานในชุมชนด้วย โดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศมีผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก แต่กลุ่มที่ประสบความส าเร็จกลับมีจ านวน
น้อย ทั้งน้ีมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเช่น ยังขาดการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ รวมทั้งขาดการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขาดการพัฒนาด้านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ขาดการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง เพื่อใช้ประโยชน์จากการร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ และข่าวสารระหว่าง
กัน นอกจากน้ีธุรกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต้องมีการวางแผนผลิตสินค้าน้ันล่วงหน้า ให้สอดคล้อง
กับฤดูกาลของวัตถุดิบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ันจะมีต้นทุนต่ า มีลักษณะ  และคุณภาพดี ทั้งผู้ประกอบการยังต้อง
ต้ังใจในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ัน เพื่อให้มีความสม่ าเสมอของรสชาติ คุณภาพที่ ดีความสะอาด และมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค10 
 
3. ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID 19 

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้สร้างสร้างความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจในประเทศไทย และทั่วโลกอย่างต่อเน่ือง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ออกมาประเมินผลกระทบในเบื้องต้น
ของสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 ว่าอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 17,000 -19,000  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10-0.11 ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ผนวกกับ
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ทางการจีนประกาศปิดด่านขนส่งสินค้าส าคัญต่อเน่ืองจาก
การหยุดตามปกติในเทศกาลตรุษจีนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งเส้นทางการค้าผ่านแดนจากเวียดนาม
ไปจีนก็หยุดด าเนินการชั่วคราวเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค ท าให้ผู้น าเข้าผลไม้ต้องยกเลิก  หรือชะลอ 
ค าสั่งซื้อผลไม้ เป็นผลให้มูลค่าการส่งออกผลไม้ทั้งหมดของไทย เดือนมกราคม 2563 ที่ปรับตัวลดลงกว่า   
ร้อยละ 46.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในรูปของ
เงินบาท ทั้งน้ีคาดว่าผลกระทบดังกล่าวอาจฉุดร้ังการส่งออกผลไม้ไปจีนทั้งปี 2563 ให้อยู่ที่ระดับ 45,500 -
48,100 ล้านบาท หดตัวในช่วงร้อยละ -30 ถึงร้อยละ -25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

สถานการณ์การผลิตไม้ผล ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 ปรากฎว่า มีปริมาณ
ผลผลิตในปี 2563 คือทุเรียน 584,712 ตัน โดยออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 
201,741 ตัน ออกสู่ตลาดมากเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน ออกสู่ตลาดมากเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2563 ทั้งน้ี ในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบไวรัสโควิด-19 คาดว่าจะส่งออกทุเรียน 
409,298 ตัน มังคุด 121,045 ตัน และเงาะ 15,466 ตัน ปริมาณรวม 545,809 ตัน แต่เมื่อได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 ท าให้การส่งออกลดลง โดยมีการส่งออกทุเรียนได้เพียง 350,827 ตัน มังคุด 108,940 ตัน และ
เงาะ 1,767 ตัน ปริมาณรวม 461,534 ตัน จึงมีส่วนต่างของผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้ครบตามภาวะปกติ ดังน้ี 
                                                   
9 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) . การท าเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า. สืบค้าจาก
https://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=11. เม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. แนวโน้มอุตสาหกรรมและขนาดตลาดของธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร . สืบค้นจาก
https://bsc.dip.go.th/th/category/quality-control/qs-businessagriculture. เม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
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ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวมทั้งสิ้น 84,275 ตัน ซึ่งถือเป็นกรณีที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ท าให้ส่งออกตลาดจีนไม่ได้ 

นอกจากผลไม้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย ยังเป็นพืชฤดูแล้งที่ได้รับผลกระทบ
จากผลผลิตเสียหายหนักที่สุด ซึ่งอาจช่วยผลักดันราคาพืชฤดูแล้งกลุ่มน้ีให้ปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้น แต่ด้วยแรง
ฉุดด้านผลผลิตที่ลดลง จะเป็นปัจจัยฉุดรายได้เกษตรกรในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม -เมษายน) ของปี 2563 
ให้หดตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 0.5-1 นอกจากภัยแล้งจะกระทบต่อภาคการผลิตในประเทศแล้วยังส่งผลต่อเน่ือง
ถึงภาคการส่งออกที่อาจขาดแคลนผลผลิตเพื่อการส่งออก ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่ความต้องการในตลาดโลก
ชะลอตัวลงอีกด้วย 

ในด้านการช่วยเหลือของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-
19 และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงิน 
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ด าเนินการใน 2 มาตรการคือ มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและ
ควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร และมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมแนวทางผลักดันผลไม้กระจายในไทยและต่างประเทศ ด้วยการไปน าเสนอขาย
ในตลาดจีนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายทุเรียน 20 ตัน และมังคุด 20 ตัน พร้อมด้วย
โครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม และเร่งศึกษากฎระเบียบการส่งออกผลไม้ไปประเทศอื่น ๆ ที่มี
ศักยภาพ และการเจรจาข้อจ ากัดกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี ได้แก่ สุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว์ มาตรฐาน
สินค้าด้วย11 

อย่างไรก็ดี ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ตลาดอีคอมเมิร์ซและระบบขนส่งอัตโนมัติได้มีการ
พัฒนาแพลตฟอร์มไปมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมสั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ
ช่วยในการส่งสินค้าอาหาร – เกษตรแบบเร่งด่วน และยังรวมถึงการพัฒนาบริการที่ตอบสนองกับความต้องการ
ของเกษตรกรและผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย แต่ด้วยโครงสร้างอุตสาหกรรมการเกษตร ที่เกษตรกรที่ท าการเกษตร
ขนาดปานกลางถึงเล็ก ไม่สามารถลงทุนซื้อนวัตกรรมมาเป็นของตัวเองได้ จึงเกิดเป็นการบริการทางธุรกิจ
เกษตร ที่ให้เกษตรกรสามารถเช่ายืมนวัตกรรมด้านการเกษตรได้ในที่จับต้องได้ เช่น ระบบจองโดรนพ่นปุ๋ย  
พ่นยาฆ่าแมลง ระบบจองเคร่ืองจักรด้านการเกษตร ฯลฯ รวมถึงบริการแพลตฟอร์มขายผลผลิตการเกษตร
ออนไลน์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง แก้ปัญหาการกดราคาผลผลิต 
และช่วยเชื่อมโยงเกษตรกร กับผู้บริโภค โรงงานอุตสาหกรรม หรือร้านอาหาร และให้พวกเขาสามารถค้าขาย
ได้อย่างต่อเน่ือง และสามารถท าตลาดยุคใหม่ ที่มีทั้ งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ (Omni Channels)         
การโฟกัสไปที่ตลาดขนาดเล็ก (Niche Market) เช่น การจัดสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

                                                   
11 มติชนออนไลน์. ส่องเศรษฐกิจภาคการเกษตร หว่ันโควิด -19 ควบแล้ง แรงคูณสอง สะกิดรัฐถึงเวลางัดมาตรการลดภัย . สืบค้นจาก 
https://www.matichon.co.th/economy/eco-report/news_2081191. เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564 

https://www.matichon.co.th/economy/eco-report/news_2081191.%20เมื่อ
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 2-11 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ในปี 2563 ที่ผ่านมาแม้ถือว่าเป็นปีมรสุมของธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร หลายอย่างชะลอตัวลงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีการใช้มาตรการปิดเมือง ปิดด่านการค้าท าให้ไม่สามารถ
ส่งออกสินค้าได้ รวมถึงขาดแคลนแรงงานกลับมาผลิต GDP ภาคการเกษตรหดตัว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าข้าว 
ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน แต่ในปี 2564 น้ี คาดกันว่าจะดีขึ้น ถ้าประเทศไทยสามารถควบคุม 
การระบาดได้ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับปศุสัตว์ ที่แม้ว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะ COVID-19 ไปบ้าง 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการประมง12 

                                                   
12 ชนารัตน์ บุณยรัตพันธุ์. บริการทางธุรกิจเกษตร ยุค Post-COVID มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นจาก 
https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/covid-19/1155-post-covid. เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564 

https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/covid-19/1155-post-covid.%20เมื่อ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 3 
นโยบายภาครัฐด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และที่มีผลตอ่การประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 3 
นโยบายภาครัฐด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และที่มีผลต่อการประกอบธุรกจิการแปรรูปสินค้าเกษตร 
 

จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การแปรรูปสินค้าเกษตรจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญ
ของประเทศ ดังน้ัน การแปรรูปสินค้าเกษตรจึงถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับรอง หลายแผน 
ในขณะเดียวกันประเด็นกฎหมาย ก็ได้ถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์และแผนหลายฉบับ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคจาก
กฎหมาย รวมทั้งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 และ
เคร่ืองมือการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ซึ่งจาก 
การทบทวน สามารถสรุปรายละเอียดดังน้ี 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่ก าหนดกรอบ และแนวทาง 
การพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตามเพื่อให้บรรลุ  วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”1 
หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  โดยที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการ
กัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน เพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ

                                                   
1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, สืบค้นเม่ือ 31 มกราคม 2564 http://nscr.nesdb.go.th 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยในส่วนของเกษตรและเกษตรแปรรูปได้ก าหนด 
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไว้ดังน้ี 

1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหน่ึงในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรใน
เวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน 
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้
สูงทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

1.1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมา
เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการน าอัตลักษณ์
พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  
เป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และ
สร้างจุดเด่นความแตกต่างของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่
แตกต่างกัน ในประเทศต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนา
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตร
นอกฤดูกาล การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับ  
ในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมการสร้าง  
แบรนด์สินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการสร้างความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเร่ืองราว  
ของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการส่งออก
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้  
เขตร้อนอื่น ๆ สู่ตลาดโลก 

1.2) เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความส าคัญของ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตท าการผลิต
สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการท าการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ ส าหรับ 
การตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.3) เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และน าไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร
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ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการ
ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปส าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์การสร้างเสริม
สุขภาพและพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจาก  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้ังเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเน่ืองกับ
ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4) เกษตรแปรรูป ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรม
จากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอด
ผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อ
ยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมส มัยใหม่มาใช้ในการ
สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพื่อป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตาม
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาดให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งให้ความส าคัญในการสร้างเคร่ืองหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

1.5) เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจน
สร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหม่มา
ใช้ในการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นย า เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูกด้วยการใช้
ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟาร์ม 
เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้ง
เทคโนโลยีการช่วยบันทึกข้อมูลส าคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยน
การท าเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร กา รจัดการ 
ภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบ
ประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เคร่ืองมือดังกล่ าวบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงในการท าเกษตรกรรม รวมถึง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต 
เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ และการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค้าง 
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การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเพื่อ
ยืดระยะเวลาการจ าหน่ายผลผลิตและการส่งออก พร้อมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเคร่ืองจักรกล
และอุปกรณ์การเกษตรส าหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและ
เคร่ืองจักรกลการเกษตรให้สูงขึ้นด้วยการวิจัยและพัฒนาการสร้างและก าหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้า
เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้ งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ  
ภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูลการ
เพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการด้านชลประทาน ทะเล และชายฝั่งรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ 

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวนอกจากจะส่งผลให้เกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนาด้าน
การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากการที่มีแหล่งวัตถุดิบการเกษตรที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานและปราศจากสารตกค้าง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการสร้างความเชื่ อมั่นต่อผู้บริโภคและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทางการพัฒนา
คือ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับมี
เท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนการ
พัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคที่น าไปสู่  
ความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดังน้ี 

1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน
บทบาทของภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวก ก าหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมแก่การด าเนิน
ธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบการผลิต การค้า การบริการ และสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื้ออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ การให้บริการ
ประชาชน การประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ สอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าเทียม 

2) มีกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น  ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้มี 
ความสอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมด้วย  
การสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและก าหนด
วงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ัน ในการตรากฎหมายต้อง
ด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่าง  
รอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิ เคราะห์ต่อประชาชนและน ามา
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-5 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดให้มีการสร้างความรับรู้และ  
ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ น าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระท าผิดและจับกุมผู้ กระท าผิดได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 
 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นส่วนส าคัญใน
การบรรลุเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึง
ประเด็นร่วมเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่ เกี่ยวข้องของ  
แผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการแบ่งช่วงเวลาเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ป ี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์
ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท (http://nscr.nesdc.go.th) ประกอบด้วย 

1) ความมั่นคง 
2) การต่างประเทศ 
3) การเกษตร 
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5) การท่องเที่ยว 
6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14) ศักยภาพการกีฬา 
15) พลังทางสังคม 
16) เศรษฐกิจฐานราก 
17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-6 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนแม่บทประเด็นท่ี 3 การพัฒนาการเกษตร เป้าและตัวชี้วัดภาพรวม 1) การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร 2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในสาขาผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
1. ผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศ
ในสาขาเกษตร
เพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศสาขา
เกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.8 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0  

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมขึ้น  

อัตราผลิตภาพการ
ผลิตของภาคเกษตร 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1.2  

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1.0 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1.0 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1.0 

สรุปสาระส าคัญแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเกษตร ให้ความส า คัญกับ
การปรับตัวจากการท าเกษตรแบบด้ังเดิมไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม/ การแปรรูปเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีทิศทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย อาหาร 
เพื่อน ามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร  
ในระยะ 20 ป ีนอกจากน้ี ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพื่อเสริมสร้าง
ให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเข้มแข็ง ประกอบด้วย 6 แผนย่อยโดยสรุป ดังน้ี 

(1) เกษตรอัตลักษณ์ พ้ืนถ่ิน ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี เอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น ด้วยการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและ
ชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งก าเนิด สร้างความแตกต่างและ
ความโดดเด่น และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร  
อัตลักษณ์พื้นถิ่นทั้งในระดับประเทศและเพื่อการส่งออก 

(2) เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่าง  ๆ 
รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
สินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัย สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมด้าน
การขยายตลาดบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งส นับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ ต้ังแต่ระดับอินทรีย์ 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

วิถีชาวบ้านเพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล 

(3) เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อน าไปสู่การผลิตและ  
ขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง
พัฒนาเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และใช้ฐานการท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อใช้ประโยชน์และ  
ต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม 
และส่งเสริมให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเน่ือง
กับชีวภาพ 

(4) เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผลักดัน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้ความส าคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการ
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้แก่สินค้า  

(5) เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เคร่ืองจักรกลและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ  
ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดและ
สนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 

(6) การพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร ให้ความส าคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้าง
มูลค่าในภาคเกษตรด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการ
ทรัพยากรทางการเกษตร และการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับสถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง  ๆ  



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-8 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็ว 
และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า 

แผนแม่บทประเด็นท่ี 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ และวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 1) ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการ 
ยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ผู้ประกอบการ 
ในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการ 
ยุคใหม่ที่มบีทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากขึ้น 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

สรุปสาระส าคัญแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน 
ผู้ประกอบการยุคใหม่จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะ
และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรม
ในการสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมของสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและ  
การให้บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และมีความสามารถ  
ในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจ
เริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกร ดังน้ัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นกลไกส าคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  
โดยแผนแม่บทฉบับน้ีประกอบด้วย 4 แผนย่อยโดยสรุป ได้แก่ 

(1) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลาย 
ของแรงงานโดยเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณ  
ของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 

(2) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือ 
ทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-9 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(3) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด  
ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง  
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาส
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพส าหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ 

(4) การสร้างระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ  
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา  
การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน 
ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม 
และประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561-25642 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได้ก าหนดแนวทางโดย
การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้าง      
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง  อันจะน ามาซึ่ง
ความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทาง  
การพัฒนา โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแปรรูปดังน้ี 

1) สร้างและถ่ายทอดองค์ความ รู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  นวัตกรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐาน ทรัพยากรชีวภาพ 
(Bio Base) และการปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยไม่ส่งผล
กระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้ง  สนับสนุนการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการศึกษา  ทางเลือกและก าหนด
กระบวนการในการศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดและ  เหมาะสม โดยให้
ความส าคัญกับ (1) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต ด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ า เทคโนโลยีการ
เพาะปลูก และการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  สภาพ
ภูมิอากาศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบ ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปใหม่ ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของสินค้าท่ีเกษตรกรและผู้ประกอบการ

                                                   
2 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2564. สืบค้นเม่ือ  
31 มีนาคม 2564 จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 
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สามารถเข้าถึงได้ และ (3) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการผลิตที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม  อาทิ การจัดท า
แปลงต้นแบบผ่านศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่ 

2) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้อง  กับความต้องการ
ของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดย (1) พัฒนาระบบมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา 
พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง คุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศอย่างทั่วถึง และการก ากับดูแลให้มี
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  และอาหารอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง  
(2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาวะ โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีรวมถึง
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตร
อินทรีย์ สินค้าฮาลาล และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การก าหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุง
การผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้ง ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ
เพียงพอส าหรับเด็กในวัยเรียนเพื่อเพิ่มสุขภาวะและศักยภาพการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักในการบริโภค
อาหารและโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาวะ 

3) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย  (1) เสริมสร้างศักยภาพของ
สถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
เกษตร โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้าง  ความเข้มแข็งให้ครอบคลุม
เกษตรกรและประชาชนในทุกพื้นที่และขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต  การตลาดและการเงิน กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ต้ังแต่  ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ 
ร่วมกับการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ  การลงทุนแบบความร่วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชน และการท าเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นธรรม 

4) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อ  
ต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยน าผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดบน
พื้นฐานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ  

5) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภค 
ในตลาด เพื่อสร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับต้ังแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนมี  
การเชื่อมโยงการผลิต ภาคเกษตรกับภาคการผลิตอื่น เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยวเพื่อลดการพึ่งพิง  
การส่งออกสินค้าเกษตร และเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 

6) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย เช่น กฎหมายด้านสารเคมี กฎหมายด้าน
สหกรณ์ กฎหมายด้านปฏิรูปที่ดิน กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เป็นต้น 
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7) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อ ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด  สร้างสรรค์บนพื้นฐานของการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์
และอาหารส าหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกทั้งยั งเป็นพื้นฐาน ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพต่าง ๆ และ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซึ่งมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อาทิผลิตภัณฑ์ยางล้อ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ รวมอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย 

8) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก
การค้าการลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย  ปรับปรุงกฎระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรที่ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้า และมีการบังคับใช้ด้าน
ศุลกากรที่มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการค้า 
เพื่อให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์การค้า
เสรีในปัจจุบัน การปรับกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจน  การมีกฎหมายด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ได้ก าหนดแผนงานและโครงการส าคัญเกี่ยวกับอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูป คือ 
โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ สาระส าคัญคือ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียในการผลิต
นวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มจากการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยง
ธุรกิจเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร โดยวางกลไกใน
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา/วิจัยในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ฟูดวัลเลย์ หน่วยงานด าเนินงานหลักคือ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ได้ก าหนดประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  
เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอื้อต่อภารกิจภาครัฐ 
การลงทุนและด าเนินธุรกิจ ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า และเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ตลอดจน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดี
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระท าผิดในที่ควบคุม  
โดยปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย  

1) เร่งรัดให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และความพร้อมของ      
การน าไปปฏิบัติเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อ   
การยกระดับสู่ประเทศที่มีรายได้สูงตามข้อก าหนดในพระราชกฤษฏีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. 2558  
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2) น าเคร่ืองมือการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: 
RIA) มาใช้ตรวจสอบความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายเดิม และการออกกฎหมายใหม่ทุกคร้ังก่อนเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในลักษณะสหวิชาให้สามารถพัฒนาและใช้
เคร่ืองมือการวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายต้ังแต่ก่อนออก ระหว่างบังคับใช้ และภายหลัง การบังคับใช้
ไประยะหน่ึง 

3) เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานทางกฎหมายให้สามารถเข้ามามีส่วนให้ความรู้
และเสริมศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย และ  การตีความ
กฎหมาย  

4) พัฒนาและต้ังหน่วยงานที่ท าหน้าที่ ศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง  กฎเกณฑ์หรือ
ประเภทของกฎหมายที่ต้องท าการประเมินผลกระทบก่อนประกาศใช้ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ประเมินผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคุณภาพรายงานผลกระทบของการออกกฎหมายของ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย            
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือผู้ที่อ าจ
ได้รับ ผลกระทบจากการร่างกฎหมาย 

 
4. แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับ 2 โดยประเด็นที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ การจัดท าแผนการปฏิรูประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทยต้อง “แข่งขันได้ กระจายประโยชน์สู่ประชาชน เติบโตยั่งยืน” 
แผนการปฏิ รูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้ก าหนดประเด็นปฏิ รูป  ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขัน ของประเทศ 2) ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมี ส่วนร่วม 3) การปฏิรูป
ด้านสถาบันเศรษฐกิจ ซึ่งมีเร่ืองและประเด็นปฏิรูปจ านวน 55 ประเด็นเพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผน 
การปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ ดังน้ี 1) มีผลิตภาพสูงขึ้น 2) มีความสามารถในการแข่งขันในระดับ ประเทศ
สูงขึ้น 3) มีความเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน  4) มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 5) สถาบันเศรษฐกิจ 
มีสมรรถนะสูง 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูป ท่ี 3 อุตสากรรมอาหาร โดยมี เป้าหมาย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวน การวางแผนและการด าเนินการของอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมอาหาร ของประเทศไทย และเพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญ เติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร
ของภูมิภาค CLMV ที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 อุตสาหกรรมอาหารของประเทศมีศักยภาพในการแข่งขัน
ควบคู่กับการสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาค CLMV 

การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  ระยะที่  1 (พ .ศ . 2562–2570) ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีเป้าหมายให้ไทยเป็น 
ศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 
ของผู้ส่งออกอาหารของโลกในปี พ.ศ. 2570 โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-13 
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อาหารอนาคต ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการอาหารตลอดห่วงโซ่  อุปทาน ด้วยการสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารพันธุ์ ใหม่  Food Warriors/ Food Industry 4.0/ Smart SMEs/ Smart Farmer/ Young Smart 
Farmer/ วิส าหกิ จชุมชนและ เกษตรกรเข้ม เข็ งใน ด้านต่าง  ๆ  เช่น  ด้านนวัตกรรม  ด้านมาตรฐาน  
ความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการตลาด พร้อมกับเร่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน SME ผ่านการเชื่อมโยงกลไกและการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผ่านเครือข่าย
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดยจัดให้มี One Stop Service และส่งเสริมให้มี Future Food 
Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ 
ประกอบกับเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการจัดแสดงสินค้า เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ รวมทั้งเสริมสร้าง
ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจร  

การปรับตัวเข้าสู่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค  4.0 ทั้ง SMEs และกลุ่มธุรกิจ Start-up ที่สามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพธุรกิจ ดังน้ัน ภาครัฐควรเร่งรัดปัจจัยสนับสนุนที่
เอื้ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มธุรกิจ Start-up นอกจากน้ี ควรช่วยหาพื้นที่ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับอนาคตใหม่ ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยี ชีวภาพ (Food 
Biotechnology Products) อาหารและวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง  (High Value Added Food 
Products & Organic Food Ingredients) ได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่อนาคต
อย่างเป็นรูปธรรม 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 16 การเพ่ิมระดับทางการแข่งขันทางธุรกิจ – วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (สนับสนุน) โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
ให้แข็งแกร่งท าให้เกิดความหลากหลายทางขนาดของธุรกิจ  ที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 สัดส่วน GDP ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ต่อ GDP ของวิสาหกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 

การประกาศใช้นิยามของ SME ใหม่ โดยอ้างอิงจากจ านวนรายได้และการจ้างงานที่สามารถน าไปปรับ
ใช้กับทุกประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการก าหนดนโยบายส าหรับ 
SME ได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น นอกจากน้ี ยังมีการจัดท ายุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รายสาขา รายพื้นที่ และรายประเด็นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง และส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขัน 
ได้ตรงจุดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น  ส าหรับการส่งเสริมการเพิ่มโอกาส 
ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ MSME และ Startup ไทยน้ัน ภาครัฐและเอกชนอยู่ระหว่างการจัดท า
มาตรฐานระยะเวลาสินเชื่อทางการค้าของภาคธุรกิจ และการพัฒนามาตรการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงโอกาสใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

แต่อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
MSME และ Startup ไทยให้สามารถแข่งขันได้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืนและ  
ลดความซ้ าซ้อนในการพัฒนาผู้ประกอบการ MSME และ Startup ทั้งในแง่กลุ่มเป้าหมายและมิติการพัฒนา
ทักษะความเชี่ยวชาญ แต่มีข้อสังเกตที่ส าคัญคือ ภาครัฐขาดฐานข้อมูลในการติดตามและดูแลพัฒนา
ผู้ป ระกอบการ  MSME และ  Startup อย่างเป็ นระบบ  จึงน าม าซึ่ งการด า เนินงานที่ ซ้ าซ้อน ดัง น้ัน  
ในการส่งเสริม SME ควรเร่งรัดการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของผู้ประกอบการ SME และ Startup เพื่อให้เกิด
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-14 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประโยชน์ทั้ งต่อภาครัฐในการพัฒนานโยบายและต่อภาค เอกชนด าเนินธุรกิจ และลดความซ้ าซ้อน 
ในการด าเนินงานและเพิ่มศักยภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนในการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้แข็งแกร่ง ท าให้เกิดความหลากหลายทางขนาดของธุรกิจ 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 25 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย 
ที่ต้ังของประเทศไทยอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในภูมิภาคให้เป็นประโยชน์ส าหรับการขยายโอกาสให้
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ได้มีโอกาสขยายตลาดและ/หรือการผลิตสู่ภูมิภาค เพื่อช่วยพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยใน ระดับนานาชาติ ที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 เพิ่มการ
ลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย และเพิ่มรายได้จากต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูป ท่ี 36 การจัดตั้ง Centre of Excellence ส าหรับภาคเกษตร โดยมี
เป้าหมายการจัดต้ังศูนย์ Center of Excellence ประจ าภาคทั่วประเทศ ที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 จ านวน
เกษตรกร จ านวนการจัดต้ัง Center of Excellence ส าหรับภาคเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตรต้ังแต่การเพาะปลูก   
การแปรรูป และการตลาด เพื่อพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งที่ผ่านมาปี 2561 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ร่วมมือเครือข่าย  6 ภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน ร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ  จัดต้ังศูนย์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อเป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับชุมชนและเกษตรกร มีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองแต่การประยุกต์ใช้
งานวิจัยและพัฒนาของไทยยังมีข้อจ ากัด  

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 54 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs โดยมีเป้าหมาย มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop 
Service for SMEs) ที่สามารถเข้าถึงแก้ปัญหาและเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ 
SME เป็นมืออาชีพ สามารถปรับตัวรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความรอบรู้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม SME ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่าง
ก้าวกระโดดด้วยการ จัดท าคลังข้อมูลภาครัฐและเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุกประเภทของหน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชนของรัฐ 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (2560-2579)3 

กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้จัดท า ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า ตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ จะมุ่งเน้น 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว (First S- Curve and New S-Curve) โดยจ าแนกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง (1) กลุ่มเกษตร

                                                   
3 กระทรวงอุตสาหกรรม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579). สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2564 จาก 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-15 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แปรรูป อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม
ชีวภาพ เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย มียุทธศาสตร์
ส าคัญ คือ (1) การปฏิรูปอุตสาหกรรม (2) การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม และ (3) การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ไทยกับเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ี ภายใต้ยุทธศาสตร์ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ปัญญา ได้กล่าวถึง การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐและปรับเปลี่ยนหน่วยงานก ากับดูแล (Regulator) 
เป็นหน่วยงานที่อ านวยความสะดวก (Facilitator) โดยการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบการ เช่น การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนการด าเนินงาน การก าหนดมาตรการ 
ต่าง ๆ ของภาครัฐให้ เอื้ออ านวยต่อการประกอบการ และเพื่ อให้องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นต่อ 
การเปลี่ยนแปลง จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากหน่วยงานก ากับดูแล (Regulator) เป็นหน่วยงานอ านวย 
ความสะดวก Regulator 
 
6. แผนส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) 

การส่งเสริม SME ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จะมุ่งเน้นให้ SME สามารถอยู่รอดและเติบโตได้
อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้บริบท การแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว SME ไทยจะต้องมีความรู้ มี
ทักษะในการประกอบธุรกิจ สามารถสรรสร้างสินค้า / บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง แข่งขันได้ทั้ง
ตลาด ในประเทศและตลาดโลก เพื่อให้ SME ไทยก้าวขึ้นเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศได้
อย่างแท้จริง ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้แผนการส่งเสริม SME แนวทางด าเนินงาน  
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เป็นการส่งเสริมและพัฒนา SME ในแต่ละ
ประเด็น ที่มีความส าคัญต่อการเติบโตและขีดความสามารถ ของ SME ทั้งในส่วนการพัฒนา SME ให้มีทักษะ 
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และส่วนที่เป็นการพัฒนา ระบบนิเวศหรือปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนให้ SME 
เติบโตและเข้มแข็งได้ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังน้ี ยกระดับเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภาพ ส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่สากล พัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เป็นการส่งเสริมและพัฒนา SME 
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะมีสถานการณ์ ปัจจัยแวดล้อม สภาพปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน จึง
จ า เป็นต้องก าหนดแนวทางการส่ง เส ริมและ  การพัฒนาเฉพาะ (Tailor-Made) ส าหรับแต่ละกลุ่ ม 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังน้ี สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูง  (High Value Startup) ส่งเสริมให้มี 
การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ SME พัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนากลไกเพ่ือขับเคลื่อน การส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เป็นการพัฒนา
ระบบสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลมากขึ้น ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังน้ี พัฒนาเคร่ืองมือการส่งเสริม SME ให้มี ประสิทธิภาพ 
ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์เพื่อเอื้อและลดอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกิจของ SME 

การส่งเสริมและพัฒนา SME มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม  
แนวทางการด าเนินงานที่มีความส าคัญ เป็นแนวทางที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับ SME และถือได้ว่าเป็น
เงื่อนไขของความส าเร็จในการส่งเสริม SME ของแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 4 มีดังน้ี 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-16 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ปรับปรุงให้การด าเนินธุรกิจของ SME มีความสะดวกมากข้ึน (Ease of Doing Business) 
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจของ SME ยังมีอุปสรรคอยู่มาก โดยเฉพาะอุปสรรคจากกฎระเบียบ
ของภาครัฐที่ SME เกี่ยวข้อง เช่น การขอใบอนุญาต หรือการขอการรับรองต่าง ๆ มีขั้นตอนมาก ใช้ระยะเวลา
นาน หรือมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปส าหรับ SME ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงให้การด าเนินงานและการให้บริการ
ภาครัฐมีความสะดวก และไม่เป็นภาระแก่ SME รวมถึงการแก้ไขกฎหมายบางเร่ืองให้ทันสมัย สามารถ
สนับสนุนการพัฒนา SME ที่ประกอบธุรกิจสมัยใหม่ได้มากขึ้น นอกจากน้ี ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับ SME บางเร่ืองที่ยังไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอ จ าเป็นต้องเร่งยกระดับการให้บริการ
ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดอยู่ให้พร้อมรองรับ SME ที่มีความ
ต้องการที่หลากหลาย ซึ่งการสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจมีความง่ายและสะดวกน้ัน จะเป็นประโยชน์ต่อ SME 
โดยรวมทุกสาขาธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนากลไกเพ่ือขับเคลื่อน  การส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ กลยุทธ์ท่ี 2 
ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ เพ่ือเอ้ือและลดอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกิจของ 
SME กฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ และมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐก าหนด เป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญใน
การสร้างกลไกการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าอ านวยความสะดวก และสร้างโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือจูงใจ SME ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น วิจัยและ พัฒนา ขยายตลาดต่างประเทศ 
สร้างนวัตกรรม  และที่ผ่านมา ภาครัฐมีการใช้กฎหมายหรือสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริม SME ไม่มากนัก 
นอกจากน้ีบริบททางธุรกิจของ SME ไทยมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นตลอดเวลา ขณะที่การพัฒนากฎหมายยัง
ไม่รองรับธุรกิจใหม่  ๆ  ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
สิทธิประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ SME ให้ทันกับสถานการณ์และสนับสนุนการพัฒนา SME 
ให้เติบโตเข้มแข็งต่อไป 

กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดเป้าประสงค์ในการด าเนินงาน : กฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการพัฒนา SME ได้รับ การปรับปรุงแก้ไข โดยมีแผนงานดังน้ี  

1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนา SME กฎหมาย กฎ 
และระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ มีทั้งส่วนที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจให้เกิดความสะดวก  และส่วนที่เป็น
อุปสรรค ดังน้ัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีความสามารถในการแข่งขัน 
ภาครัฐจึงควรด าเนินการเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังน้ี 

1.1) ปรับปรุงระเบียบ วิธีปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐให้มีความสะดวกต่อ SME ในการขอรับ
บริการต่าง ๆ ปัจจุบัน การติดต่อขอรับบริการ ขอใบอนุญาต หรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐยังมี
ขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคมากส าหรับ SME เช่น ใช้ระยะเวลานาน มีขั้นตอนมาก หรือมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป 
จึงควรมีการปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ให้มีความสะดวกต่อ SME ให้มากขึ้น  

1.2) ศึกษาและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจของ SME 
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2) ก าหนดสิทธิประโยชน์ส าหรับ SME ในรูปแบบต่าง ๆ การให้สิทธิประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 
ทั้งในรูปแบบของสิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจให้กับ 
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SME เป็นเคร่ืองมือจูงใจให้ SME เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งจูงใจให้ SME เข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง 
เพื่อให้สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ ดังน้ัน ควรมี  การก าหนดและทบทวนสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่ ให้แก่  SME เพื่ อสนับสนุนให้  SME มีการพัฒนาศักยภาพและเข้าสู่ ระบบมากขึ้น โดยมีแนวทาง 
การด าเนินงาน ดังน้ี : ก าหนดสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ SME พัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพและ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันตามระดับการเติบโตของธุรกิจ เช่น สิทธิประโยชน์ส าหรับการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยและพัฒนา การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานสินค้า  
การพัฒนาตลาดต่างประเทศ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ให้กับ SME ในสาขาเป้าหมาย ที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและภาพรวมของการพัฒนาประเทศ 

การจัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ฉบับที่ 1  
ในปี พ.ศ. 2545 SME เป็นต้นมา ประเทศไทยให้ให้ค านิยามแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
ตามจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร (สสว., 2545) รายละเอียดมีดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3-1 นิยาม SME ปี พ.ศ.2545  

 วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
ประเภทกิจการ จ านวน 

การจ้างงาน 
(คน) 

มูลค่า 
สินทรัพย์ถาวร 

(ล้านบาท) 

จ านวน 
การจ้างงาน 

(คน) 

มูลค่า 
สินทรัพย์ถาวร 

(ล้านบาท) 
กิจการผลิต ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50  เกิน 50 – 200  เกิน 50 – 200  
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50  เกิน 25 – 50 เกิน 50 – 100 

กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30  เกิน 15 – 30 เกิน 30 – 60 

กิจการบริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50  เกิน 50 – 200 เกิน 50 – 200 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. (2545) 

 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยในปัจจุบันได้ก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการด าเนินงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ท าให้รูปแบบของธุรกิจ  
มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เอื้อต่อวิสาหกิจสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้แม้มีการจ้างแรงงาน
เป็นจ านวนน้อยและ/หรือมีการลงทุนน้อยในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กล่าวคือ วิสาหกิจที่มีแรงงานเพียง  
10 คน (น่ันคือ วิสาหกิจขนาดย่อมตามค านิยามเดิมของ SME) แต่ด าเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก 
อาจมีรายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท ลักษณะดังกล่าวท าให้ค านิยามเดิมของ SME ซึ่งพิจารณาจากจ านวน
การจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร อาจไม่เหมาะสมอีกต่อไป 

ดังน้ัน ในปี พ.ศ.2563 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้ก าหนด
ค านิยามของ SME ใหม่ โดยพิจารณาจากเกณฑ์จ านวนแรงงานและรายได้ต่อปีของวิสาหกิจเป็นหลัก (สสว., 
2563) รายละเอียดมีดังน้ี 
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ตารางท่ี 3-2 นิยาม SME ใหม่ปี พ.ศ.2563 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม 
วิสาหกิจขนาดกลาง 

วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม 
รายได้ตอ่ป ี
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ตอ่ป ี
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ตอ่ป ี
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

กิจการผลิต ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 50 เกิน 100-500 เกิน 50-200 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 30 เกิน 50-300 เกิน 30-100 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 30 เกิน 50-300 เกิน 30-100 
กิจการบริการ ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 30 เกิน 50-300 เกิน 30-100 
หมายเหตุ : ในกรณีที่กิจการมีจ านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจประเภทหน่ึง แต่มีรายได้ต่อปีเข้าลักษณะของวิสาหกิจ 

อีกประเภทหน่ึง จะถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. (2563) 

ตามนิยามใหม่ของ SME พ.ศ. 2563 จะเห็นได้ว่า สสว. ได้แบ่งวิสาหกิจขนาดย่อมออกเป็น  
2 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) วิสาหกิจรายย่อย และ (2) วิสาหกิจขนาดย่อม กล่าวคือ วิสาหกิจรายย่อยถือเป็น 
ส่วนหน่ึงของวิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่งตามประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
เรื่อง การก าหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 สรุปได้ดังน้ี  

วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) หมายถึง กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง 
หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกินห้าคน หรือรายได้ต่อปี ไม่เกินหน่ึงล้านแปดแสนบาท  
ทั้งน้ี หลักฐานและเงื่อนไขในการพิจารณา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2562”  

ทั้งน้ี หลังจากการก าหนดให้วิสาหกิจรายย่อยเป็นส่วนหน่ึงของวิสาหกิจขนาดย่อม ท าให้  
การกล่าวถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย สสว. จะครอบคลุมถึง วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Micro, Small and Medium Enterprises) น่ันคือ MSMEs  
 
7. นโยบายหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 

7.1 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางด าเนินงานในปี 2564 โดยใช้แนวทางในการ
ขับเคลื่อนภาคเกษตรภายใต้หลักตลาดน าการผลิต ซึ่งจะให้ความส าคัญต้ังแต่การวิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิต และน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนส่งเสริมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

แนวทางด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ตรงตาม
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ศักยภาพของที่ ดิน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากที่สุด  การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และ Start up เป็นหน่วยธุรกิจให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อโซ่อุปทานที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการค้าสินค้าเกษตรออนไลน์
ที่ขยายตัวต่อเน่ือง และการพัฒนาช่องทางการตลาด โดยเพิ่มช่องทางตลาดให้หลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาด
ออนไลน์และออฟไลน์ 

7.2 นโยบายกรมปศุสัตว์  

นโยบายที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์พ .ศ. 2561 – 2565 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 
ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนให้
เกษตรกรมีศักยภาพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และมีทักษะที่สูงในการด าเนินกิจการของตนเอง รวมทั้งส่ งเสริมให้
เกษตรกรเห็นคุณค่าของการท าการเกษตร ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงที่จะท าให้รากฐานของเกษตรกรเข้มแข็งขึ้น
ตลอดจนการวางแผนแรงงานด้านการเกษตรในระยะยาวและการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามารองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า โดยการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการผลิตภาคการเกษตรให้
มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการส่งเสริมด้านการผลิตให้สินค้าที่ออกสู่ตลาดมีความ
สอดคล้องกับความต้องการเพื่อไม่ให้ราคาสินค้าตกต่ าเกินไป ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของฟาร์มให้เป็น
ฟาร์มอัจฉริยะมีความสมบูรณ์ด้านการผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย
ที่มุ่งไปสู่ Thailand 4.0 และการเกษตร 4.0 ทั้งด้านการศึกษาและวิจัยทางด้านการเกษตรเพื่อน าไปสู่  
เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้มีความครอบคลุมทั่วทั้งโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยน าแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้ภาคการเกษตรของ
ไทยมีการพัฒนาการเกษตรไปพร้อมกับการค านึงถึงผลกระทบที่จะส่งถึงสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยการพัฒนานักวิจัยและบุคลากรของทาง
การเกษตรให้มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็น Smart officers และ Smart researchersที่มีความพร้อม
สูงสุด รวมทั้งการบูรณาการในเรื่องของการด าเนินงานให้มีความเชื่อมโยงกันในทุกภาคส่วน 

ส่วน แผนพัฒนาการเกษตร (พ.ศ. 2560 – 2564) น้ัน ถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนยุทธศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน ” 
ครอบคลุมการพัฒนาภาคการเกษตรใน 5 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-20 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งตอบ 5 เป้าหมายส าคัญ คือ (1) 

ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นที่ระดับ 85 (เต็ม 100) ในปีพ.ศ. 2564 (2) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือนใน ปีพ.ศ. 2564 (3) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 
3 ต่อปี(4) จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ถูกน าไปใช้ประโยชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
ร้อยละ 5 ต่อปีและ (5) ทรัพยากรทางการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 
7.3 นโยบายกรมประมง  

ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่  2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน มี
แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด 
2) ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
4) จัดต้ังศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร 
5) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 
6) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
7) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร 
8) ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในส่วนยุทธศาสตร์ที่  3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรม มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3) ส่งเสริมการท างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 
 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-21 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

7.4 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ
การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็น Smart Group ด้วยวิธีการดังน้ี 

1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาให้มีความรู้และ
ทักษะในการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปผลผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม ภาวะผู้น า สนับสนุนให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด และเกิดความยั่งยืนของการพัฒนา 

2) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีในภาคการเกษตร (Farm Women) ให้มี
ความเข้มแข็ง ยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาและ
เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการถนอมอาหาร การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
และงานเคหกิจเกษตร 

3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ให้
สามารถบริหารจัดการกลุ่ม แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ที่เข้มแข็งในอนาคตรวมทั้งเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก 

4) จัดระบบการพัฒนาองค์กรเกษตรกรทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเ สริม
การเกษตรก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ Smart Group ให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ มีการประเมิน
ศักยภาพและจัดระดับเพื่อการพัฒนา รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร 
พัฒนาฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกร จัดระบบการประสานและส่งต่อภารกิจให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนายกระดับจากองค์กร เกษตรกรขั้นพื้นฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ 

ส่วนนโยบายส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคงในอาชีพและความยั่งยืนของภาคเกษตร มีการ
ด าเนินการดังน้ี 

1) ส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสริมและฟื้นฟู
อาชีพการเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงใน
อาชีพ อยู่ดีกินดี รายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้ง ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากิน เพื่อ
สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ 

2) ส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรท าการผลิตเพื่อบริโภค การแปรรูปและถนอมอาหาร เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีอาหารบริโภคใน
ทุกสถานการณ์ 

3) ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ และการผลิตในรูปแบบอื่น ๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคการเกษตร ส่งเสริม
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น และฟื้นฟูวิถีชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนเกษตร 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-22 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

4) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าเกษตรให้เหมาะสม
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
 

7.4 นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมในปี 2564 ดังน้ี 

1) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใน
การผลิต และอุตสาหกรรมที่พัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่าง  ๆ ประกอบด้วยการต่อยอด
อุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และการเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรม  
แปรรูปอาหาร  

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ       
การผลิตให้มีศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency) การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม/ถ้าผลิตภัณฑ์
ใหม่จากของเสีย/วัสดุเหลือใช้ (Upcycling) และการส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจ สร้าง Circular Enterprise 
/ Startups นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาระบบนิเวศ (Eco-system) ให้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินการด้วย เช่น   
การพัฒนาระบบการมาตรฐาน การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การพัฒนาโครงสร้างพื้น       
การสร้างความร่วมมือเพื่อบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น  

ทั้งน้ีมาตรการส่งเสริม/พัฒนาอุตสาหกรรมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะมีการน าร่องใน
สาขาน าร่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก และ อุตสาหกรรมยางรถยนต์ โดยแต่ละสาขา มีข้อเสนอมาตรการ 4 
ด้าน คือ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ  

3) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น
การด าเนินโครงการส าคัญที่จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2564  
คือการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ  ศูนย์ทดสอบแบตเตอร่ียานยนต์ไฟฟ้า (Battery 
Testing Center for BEV ) และมีเป้าหมายยกระดับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตในกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ด้วย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตโดยร่วมกับส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยี
แห่งชาติ จัดท าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลได้มีการร่วมกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดท าโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรกรสมัยใหม่ เป็นต้น 
 

7.5 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการเกษตร โดยได้วิเคราะห์พบว่า ปัญหาของ
ผู้ประกอบการเกษตรรายย่อยมี 5 ด้าน ดังต่อไปน้ี 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-23 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1) ด้านปัจจัยการผลิต ผู้ประกอบการเกษตรรายย่อยมักไม่มีความพร้อมในเรื่องของเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร หรือเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หรือมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับรูปแบบ
การด าเนินงานของตน นอกจากน้ียังไม่สามารถเข้าถึงพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพได้ 

2) ด้านอุปสงค์ ผู้ประกอบการเกษตรส่วนมากขายผลผลิตให้กับธุรกิจที่ต้องการน าไปแปรรูป หรือ
ใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น ธุรกิจร้านอาหาร โรงพยาบาล หรือธุรกิจชีวภาพ โดยมีการท าสัญญาซื้อขายผลผลิต
ทางการเกษตร (Contract Farming) แต่ผู้ประกอบการเกษตรส่วนมากยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามข้อก าหนด ขาดความรู้ในการเข้าถึงช่องทางการตลาด รวมถึงกลไกการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง
ในปัจจุบันยังอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเกษตรอยู่มาก จึงยังไม่สนใจในการหาช่องทางใหม่        
ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง  

3) ด้านอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเน่ือง ผู้ประกอบการหลายรายที่ต้องการพัฒนาการผลิต
ด้วยการวิจัย ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือไม่มีความรู้ว่าต้องติดต่อกับหน่วยงานใดที่จะให้ความช่วยเหลือ
ในด้านการวิจัยและพัฒนา นอกจากน้ี ยังมีประเด็นด้านการตรวจรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกต่าง ๆ ที่
ผู้ประกอบการต้องยื่นความต้องการในการขอรับบริการการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหลายคร้ัง
ประสบปัญหาความล่าช้าและความซับซ้อนในการด าเนินงาน อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองสูง  

4) ด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขัน ผู้ประกอบการยังไม่มีทักษะในการบริหาร
จัดการ หรือทักษะด้านธุรกิจมากเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าความเข้าใจความต้องการของตลาด และ
น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิตในระยะยาว  

5) ด้านหน่วยงานภาครัฐ โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรของภาครัฐในปัจจุบันเน้น
การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเป็นหลัก ซึ่งไม่สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อยอดการพัฒนาที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมการเกษตร ได้ก าหนดใน 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งานเชิงพาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและขยายโอกาสทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร 

โดยในยุทธศาสตร์ที่  1 -3 เป็นยุทธศาสตร์ที่ เน้นการเพิ่ ม ศักยภาพ  ความสามารถข อง
ผู้ประกอบการในเชิงธุรกิจอย่างครบวงจร ทั้งในด้านศักยภาพธุรกิจของผู้ประกอบการเอง การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถน ามาต่อยอด และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
ได้ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นการพัฒนาองค์ประกอบในด้านปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มี
ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพในระยะยาวต่อไป 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-24 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

8. พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SME 

จากการที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญปัญหาจากการระบาดของ COVID-19 นับต้ังแต่ปี 2563 แม้ปัจจุบัน
จะทยอยฟื้นตัวได้ แต่ต้องใช้เวลา โดยคาดว่าเศรษฐกิจกลับสู่ระดับก่อน COVID-19 ได้ในไตรมาส 3 ปี 2565 
นอกจากน้ี การฟื้นตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ยังไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึง
แหล่งทุน และภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบหนักที่ต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัว เพื่อเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาระยะสั้นของภาครัฐแก่ลูกหน้ีในปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้ออก "พระราชก าหนดการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan)" ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 และก าหนด "มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการ
ฟื้นฟูฯ)" วงเงินรวม 350,000 ล้านบาท มีระยะเวลาเบิกเงินกู้ 2 ปีนับต้ังแต่วันที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ และ
ขยายต่ออายุได้อีก 1 ปีหากมีเหตุจ าเป็น  

มาตรการดังกล่าวแยกเป็น 2 หมวด ดังน้ี 

1) มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่ อฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท 
มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินส่งผ่านสภาพคล่องดังกล่าวแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบแต่ยังมี
ศักยภาพ  คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
มีวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (O/D, working cap, term loan, trade finance) รวมทั้งกลุ่มธุรกิจกับสถาบัน
การเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณี
ที่จดทะเบียนในตลาด MAI ไม่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ถ้าธุรกิจมีวงเงิน
กู้อยู่มากกว่า 1 สถาบันการเงิน ก็จะได้ รับสิทธิ์ น้ีส าหรับแต่ละสถาบันการเงินที่มีวงเงินกู้รวมไม่ เกิน  
500 ล้านบาท ทั้งน้ีสามารถขอสินเชื่อ soft loan ได้ไม่เกิน 2 คร้ัง โดยวงเงินทั้ง 2 คร้ังรวมกันต้องไม่เกิน 20% 
ของยอดสินเชื่อคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 2% ต่อปี นาน 2 ปี โดยคิดตามวงเงิน 
ที่ เบิกใช้จริง ฟรี ค่าธรรมเนียมทุกประเภท  และรัฐบาลค้ าประกันสินเชื่อให้  70% ในกรณีที่มีวงเงิน  
ณ 31 ธ.ค. 2562 ไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ 60% ในกรณีที่มีวงเงินเดิมเกิน 50 ล้านบาท 

2) มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ช าระหน้ี และให้สิทธิลูกหน้ีซื้อคืน (โครงการพักทรัพย์ พักหน้ี) 
วงเงิน 100,000 ล้านบาท มุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ต้องใช้เวลานานใน
การฟื้นตัว แต่ยังมีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ด้วยการเจรจากับเจ้าหน้ีสถาบันการเงินเพื่อหยุด
หรือลดภาระหน้ีภายใต้เงื่อนไขสัญญามาตรฐานที่ก าหนด อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิซื้อทรัพย์คืนเป็นล าดับ
แรกในราคาต้นทุน ภายในระยะเวลา 3-5 ปี เท่ากับราคาตีโอนบวกด้วยต้นทุนการถือครองทรัพย์ (carrying 
cost) ร้อยละ 1 ต่อปีของราคาตีโอน และต้นทุนในการดูแลรักษาทรัพย์ตามที่ จ่ายจริงและสมควรแก่เหตุ  
โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอเช่าทรัพย์กลับมาดูแลหรือเปิดด าเนินการและสถาบันการเงินจะน าค่าเช่าที่
ได้รับไปหักออกจากราคาที่ขายคืนทรัพย์ให้กับลูกหน้ี  เพื่อช่วยรักษาโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ถูกกดราคา
บังคับขายทรัพย์ (fire sale) สามารถกลับมาสร้างงานและท ารายได้อีกคร้ังเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ทั้งน้ี 
ธปท. ให้การสนับสนุนสภาพคล่องต้นทุนต่ าแก่สถาบันการเงินเท่ากับมูลค่าทรัพย์ที่สถาบันการเงินและลูกหน้ี
แต่ละรายตกลงร่วมกัน และภาครัฐสนับสนุนยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษี
และค่าธรรมเนียมในการตีโอนทรัพย์ ทั้งขารับโอนและขายคืนให้กับลูกหน้ีรายเดิม 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-25 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

มาตรการดังกล่าวมุ่งที่จะรักษาการจ้างงาน พัฒนาทักษะแรงงานและปรับรูปแบบธุรกิจ ให้กลับมา
สร้างรายได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากน้ี ธปท. ได้ออกหลั กเกณฑ์การปรับฐาน 
และอัตราการค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหน้ี ซึ่งจะช่วยกลุ่มลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและมีปัญหา  
ในการช าระหน้ี เพื่อช่วยลดภาระและสร้างความเป็นธรรมในการใช้บริการทางการเงินของประชาชน รวมถึง  
ลดการเกิดหน้ีด้อยคุณภาพในระบบการเงิน 
 

สรุปการศึกษา วิ เคราะห์ แนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

จากการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พบว่าในแผนแม่บท ฉบับที่ (8) ได้เน้นถึง
ความส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในมิติของการสร้า งรายได้ เป็นแหล่งการจ้างงานที่
ส าคัญ และยังเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศของ
ไทยจากร้อยละ 37.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2560 โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ
ไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ และช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลก 

แผนการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  ประกอบด้วย  
4 แผนย่อย ได้แก่ (1) แผนการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน (3) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด และ (4) การสร้างระบบนิเวศที่ เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ ทั้งยังระบุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยว่า 
กฎหมายต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมี
เท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนการ
พัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคที่น าไปสู่ 
ความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ ทั้งปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวก ก าหนดกติกา  
ในการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมแก่การด าเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต การค้า การบริการ และสามารถ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค  

ส่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 ได้มุ่ งเน้น 
การพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม โดยเน้นการสนับสนุนในเร่ืองการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่
เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุด ได้แก่ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก  
ขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม  การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและ 
การเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพและการสนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม และ  
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 
รวมทั้งการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสม เช่นการปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรม 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 3-26 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ส าหรับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)  ได้มุ่งเน้นให้ 
SME สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้บริบทการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งน้ี SME ไทยจะต้องมีความรู้ มีทักษะในการประกอบธุรกิจ สามารถสรรสร้างสินค้า/บริการที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง แข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก เพื่อให้ SME ไทยก้าวขึ้นเป็น
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศได้อย่างแท้จริง  

ส่วนการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ น้ัน มีทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาด COVID19 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกจิการแปรรูปสินค้าเกษตร (Draft Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธรุกิจ SME กรณีศึกษาธุรกจิการแปรรูปสนิค้าเกษตร 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 4 
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจสนิค้าเกษตรแปรรปู 

ของต่างประเทศ 
 
 





รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 4-1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 4 
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปของต่างประเทศ 

 
การแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการเพิ่มมูลค่าสินค้า

เกษตร การผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน ประเทศต่าง ๆ จึงมีการออก
กฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิต และคุ้มครองผู้บริโภค ดังน้ัน          
ในการศึกษาน้ี จึงได้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรของต่างประเทศ จ านวน 10 ประเทศ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป บราซิล จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
เพื่อน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรในประเทศไทย โดยมี
สาระส าคัญโดยสรุปและเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยดังน้ี (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) 
 
1. กฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 

ประเทศไทย มีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 ที่ก าหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิต น าเข้าหรือเก็บอาหารนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและ
ห้ามย้ายสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารเว้นแต่จะได้รับอนุญาตก่อน ในส่วนการควบคุม
อาหาร ได้ก าหนดห้ามมิให้บุคคลใดผลิต น าเข้าเพื่อจ าหน่ายหรือจ าหน่ายซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม 
อาหารที่ผิดมาตรฐานหรืออาหารอื่นที่รัฐมนตรีก าหนด ส าหรับอาหารที่มีการก าหนดให้เป็นอาหารควบคุม
เฉพาะ ผู้รับอนุญาตที่จะผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะจะต้องมาขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารต่อ  
ผู้อนุญาตก่อน นอกจากน้ี มีพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีการก าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นมาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไป ในกรณีที่มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
บังคับส าหรับสินค้าเกษตรใด ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า ซึ่งสินค้าเกษตรน้ัน ต้องได้รับใบรับรองตาม
มาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และต้องแสดงเคร่ืองหมายการรับรอง นอกจากน้ียังมี
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559 ก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาต 
การฆ่าสัตว์ให้มีเอกภาพ และสร้างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่ง
เน้ือสัตว์ รวมถึงการช าแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์เพื่อการจ าหน่ายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความ
ปลอดภัย ด้านอาหารอันเป็นการคุ้มครองผู้บ ริโภคให้ ไ ด้บริโภคเ น้ือสัตว์ที่ ถูกสุขอนามัย  รวมทั้ งมี  
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมดูแลการผลิต และการน าเข้าวัตถุอันตราย ที่ครอบคลุม
ถึงยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง รวมทั้งการก าหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบเพื่อ
การเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยด้านการเกษตรกรรม โดยมีกฎหมายที่
ส าคัญ ได้แก่ กฎหมาย The Federal Food, Drug and Cosmetic Act 1938 as amended (FFDCA) ที่ใช้
ก ากับดูแลความปลอดภัยของอาหาร ยา และเคร่ืองส าอางที่น าเข้า ผลิต และขายในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ห้ามมิให้มีการจ าหน่ายจ่ายแจก หรือน าเข้าสินค้าที่มีการปลอมปนวัตถุเจือปนบางประเภทหรือติดฉลากไม่
ถูกต้องครบถ้วน ผิดจากความเป็นจริง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จบนฉลากน้ัน ส่วนกฎหมาย The Food 
Quality Protection Act 1996  as amended ไ ด้เพิ่มกฎระเบียบในการก าหนดยาปราบศัตรูพืชหรือ 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 4-2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ยาฆ่าแมลง โดยให้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่บริโภค นอกจากน้ี
ยังมีกฎหมาย The FDA Food Safety and Modernization Act of 2000 (FSMA) ที่ใช้ควบคุมการเพาะปลูก
และการเติบโตของพืช การเก็บเกี่ยว และจัดให้มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ ยวกับความปลอดภัยด้าน
อาหาร ให้ค าแนะน าให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า โดยมีการ
จัดท าคู่มือ “Food Safety Plan” ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินมาตรการควบคุมด้าน
ความปลอดภัยของอาหาร ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าซึ่งผู้น าเข้าสินค้ามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ความ
ปลอดภัยของอาหารให้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยกฎหมาย รวมทั้งก าหนดและด าเนินกลยุทธ์บรรเทา
ความเสียหายที่เกิดจากการปนเปื้อนของอาหารที่น าเข้าจากต่างประเทศ ส่วนด้านความปลอดภัยอาหารอื่น ๆ 
มีกฎหมาย The Federal Meat Inspection Act 1906 ก าหนดคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวกับเน้ือสัตว์ทั้งหมด โดย
ก าหนดขั้นตอนการฆ่า การผลิต การจัดการ และการน ามาตรฐานความปลอดภัย HACCP มาใช้กับการผลิต
เน้ือสัตว์ รวมทั้งก าหนดให้ผู้ประกอบการที่จะส่งออกเน้ือสัตว์หรือเน้ือสัตว์แปรรูปไปยังสหรัฐอเมริกาจะต้อง
ได้รับใบรับรอง และจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าประเภทเน้ือสัตว์จากกระทรวงความมั่นคงแห่ง
มาตุภูมิ กฎหมาย The Poultry Products Inspection Act of 1957 ที่ใช้ควบคุมคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวกับ
เน้ือสัตว์ปีกทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวกับการค้าเน้ือสัตว์ปีกทั้งโดยธรรมชาติและโดยการแปร
รูปจะมีความปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน แม้ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไข่ก็ยังมีกฎหมาย The Egg Products 
Inspection Act 1970 ก าหนดคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไข่ และมีการน าระบบ HACCP มา
ใช้ในการผลิต และยังมีกฎหมาย The Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) 
1947 ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าแมลงในพืชที่เพาะปลูก เพื่อป้องกันผู้ใช้สารเคมี ผู้บริโภคและ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสภาวะสิ่งแวดล้อม ยา และผู้ใช้ยาปราบศัตรูพืชจะต้องสามารถ พิสูจน์ว่า ยาปราบ
ศัตรูพืชน้ันจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

สหภาพยุโรป ได้มีกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารที่เป็นสินค้าเกษตรแปรรูป (Food Safety 
Laws) ตาม Regulation (EC) 178/2002 ซึ่งวางหลักการและข้อก าหนดเกี่ยวกับกฎหมายเร่ืองอาหาร 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และบังคับใช้กับทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิต       
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นกฎระเบียบที่มีลักษณะบังคับ (Mandatory Requirements) และ Regulation (EU) 
No. 931/2011 ได้ก าหนดให้มี “การสืบย้อนกลับ” (Traceability) ส าหรับอาหาร อาหารสัตว์ อาหารที่ผลิต
จากสัตว์ และสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต การแปรรูป และการกระจายสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการอาหารและ
อาหารสัตว์ต้องสามารถระบุตัวบุคลาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหาร อาหารสัตว์ อาหารที่ผลิตจาก
สัตว์ และสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต แปรรูป และการกระจายสินค้า และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต
สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ และการจ าหน่ายอาหารและอาหารสัตว์ภายในสหภาพยุโรป จะต้องมีการ
แสดงฉลากและข้อมูลที่เพียงพอในการอ านวยความสะดวกในการสืบย้อนกลับสินค้า นอกจากน้ี สหภาพยุโรป
ยังมีระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยของอาหารและอาหารสัตว์ (RASFF) ที่เรียกว่า “Rapid Alert for Food 
and Feed System” (RASFF) ทางเครือข่ายของทุกประเทศสมาชิก EU ในกรณีที่ประเทศสมาชิกพบว่ามี
สินค้าอาหารและอาหารสัตว์ใดที่มีความเสี่ยงโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสุขภาพมนุษย์ จะต้องแจ้งผ่านเครือข่าย
เพื่อให้มีการด าเนินมาตรการที่ เหมาะสมต่อสินค้าอาหารน้ันต่อไป  นอกจากน้ียังมี  Regulation EC No. 
852/2004 ก าหนดให้ผู้ด าเนินธุรกิจอาหารจะต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยเกี่ยวกับการตรวจสอบเชื้อ
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โรคต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนมาในอาหาร ซึ่งประเทศสมาชิกต้องจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ ดี (Good 
Practice Guideline) เพื่อแจกจ่ายแก่ภาคธุรกิจอาหารซึ่งเป็นภาคเอกชน เพื่อการปฏิบัติและความเข้าใจที่
ตรงกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในกรณีเน้ือสัตว์ มีกฎระเบียบ EC Regulations No. 853/2004 
ก าหนดเน้ือหาสาระเกี่ยวกับสุขอนามัยโดยเฉพาะส าหรับอาหารที่ท ามาจากเน้ือสัตว์ (Food of Animal 
Origin) ซึ่งจะบังคับใช้กับอาหาร (Unprocessed Foods) และอาหารแปรรูป (Processed Foods) รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากส่วนผสมของสินค้าแปรรูปรวมกันหรือผสมกัน และยังมี EC Regulation No. 854/2004 
และ Regulation No. 882/2004 ที่ใช้ในการควบคุมและการปฏิบัติตามกฎหมายอาหารและอาหารสัตว์ โดย
มุ่งเน้นการป้องกันหรือก าจัดความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือผ่านทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมนุษย์และสัตว์ 
และมีกฎระเบียบ Regulation No. 1169/2011 ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการติดฉลากข้อมูลอาหารบน
ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยก าหนดให้บนฉลากที่ติดผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท 
จะต้องประกอบด้วยข้อมูลทางโภชนาการ ระบุแหล่งหรือถิ่นก าเนิดของสินค้า (ส าหรับสินค้าน าเข้า) ระบุวันที่
ผลิต วันหมดอายุ และวันที่ท าการแช่แข็ง (กรณีสินค้าอาหารแช่แข็งที่เป็นเน้ือสัตว์และอาหารทะเลแช่แข็ง) 

ประเทศบราซิล กฎหมายมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนผู้ผลิตอาหาร           
การจัดการและควบคุมความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อาหาร การให้การรับรองมาตรฐานอาหาร และการรับข้อ
ร้องเรียนของผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติในการจดทะเบียน รวมถึงการตรวจตราสินค้าเกษตรที่มีการน าเข้ามาในประเทศ 
รวมทั้งอนุมัติการใช้สารเคมีในการผลิตทางการเกษตร การออกมาตรการต่อต้านก ารทุ่มตลาด และการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ตราสินค้าที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และการหลอกลวง กฎหมายน้ีห้ามการใส่ส่วนผสม
ในอาหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณค่าด้านโภชนาการก่อนที่จะได้รับอนุญาต มีการก าหนดระดับสารพิษที่ยอมรับได้
ในระดับสูงสุด โดยมีการตรวจสอบและวิเคราะห์ เช่น การใช้สารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลง การใช้สารก าจัดวัชพืช 
และสิ่งที่ท าให้เกิดสารตกค้าง ด้านมาตรฐานหีบห่อและการบรรจุ ผู้ท าหน้าที่บรรจุต้องให้ค ารับรองว่าวัตถุที่ใช้
ในการหีบห่อจะต้องมีความปลอดภัยต่ออาหารและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ส่วนการติดฉลากสินค้า 
(Labelling) ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารและค าเตือนต่าง ๆ โดยฉลากของสินค้า
อาหารและเคร่ืองด่ืมต้องระบุตามที่กฎหมายของบราซิลก าหนด ทั้งน้ีฉลากต้องระบุสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ไว้
ส าหรับสินค้าบางประเภทด้วย ส่วนสินค้าที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ผ่านการดัดแปรทางพันธุกรรม เกินร้อยละ 
1 ต้องใส่สัญลักษณ์การดัดแปรดังกล่าว (Transgenic logo) ไว้บนฉลากด้วย 

ประเทศจีน มีกฎหมาย The 2015 Food Safety Law ใช้ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหารที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร โดยมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร และ
การเปิดเผยข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องด้านผลผลิตทางเกษตร ทั้งน้ีผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายอาหารต้อง
ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (GMP) และการด าเนินงานตามระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่
ต้องควบคุมในระบบ HACCP ในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ทั้งมีระบบเรียกคืนอาหาร 
หากพบว่าอาหารไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร หรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
มนุษย์ ในส่วนของฉลาก ห้ามระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบนฉลาก ค าแนะน า ข้อบ่งใช้ หรือบรรจุภัณฑ์อาหาร
สารเติมแต่งอาหาร หรือแม้กระทั่งมีข้อความเกี่ยวกับการป้องกันโรคและคุณสมบัติในการรักษาโรค นอกจากน้ี 
จีนมีกฎหมาย The Law on Farm Product Quality and Safety ก าหนดเกี่ยวกับปริมาณสารเคมีที่อนุญาต
และไม่อนุญาตให้ใช้ในสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในการ
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เกษตรกรรม ทั้งน้ี ยังก าหนดให้มีการจัดต้ังระบบการขอใบอนุญาตและระบบการตรวจสอบติดตามคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรทุกชนิดทุกประเภทด้วย โดยมีระบบควบคุมการใช้วัตถุดิบทางการเกษตร
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสินค้าเกษตรและรักษาคุณภาพของสินค้าเกษตรให้ได้รับความ
เชื่อมั่นจากผู้บริโภค มีการจัดต้ังระบบทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โดยองค์กรและสมาคม
เกษตรกรต่าง ๆ จะต้องฝึกอบรมความรู้ทางเทคนิคในด้านการผลิตแก่สมาชิก จัดต้ังระบบการบริหารจัดการ  
ที่ดีมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าด้วยความมีวินัยใน
ตนเองของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือน าเข้าสินค้าเกษตรจะต้องด าเนินการท าการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ 
เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรทุกชนิดและประเภท จะต้องติดป้ายฉลากลงบนสินค้าเกษตรโดยระบุ
รายละเอียดลงบนฉลากสินค้า ได้แก่ ชื่อสินค้า สถานที่ผลิตสินค้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิตสินค้า วันหมดอายุของ
สินค้า เกรดหรือระดับของคุณภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมาย Food Safety Basic Act วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร โดยก าหนดหน้าที่ของผลิต น าเข้า ขาย หรือธุรกิจอันเกี่ยวเน่ืองกับปุ๋ย สารเคมีทาง
การเกษตร อาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ ที่ เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การป่าไม้ หรือ 
การประมง ต้องรับผิดชอบด าเนินมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหารในทุ กขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตอาหาร และมีกฎหมาย Food Sanitation Act ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานความสะอาดและ
สุขอนามัยในการประกอบอาหาร รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ ส่วนผสมและส่วนประกอบอาหาร การห้ ามน าวัตถุดิบ 
ที่เป็นอันตรายมาประกอบอาหาร และการห้ามน าเข้าสินค้าอาหารที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคของมนุษย์ 
นอกจากน้ี ญี่ปุ่นมี กฎหมาย Plant Protection Act ใช้ ในการป้องกันโรคจากพืชและแมลงที่อยู่ในพืช  
มีกฎหมาย Domestic Animal Infectious Diseases Control Act มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคต่าง  ๆ  ที่ เกิดในสัตว์ที่มนุษย์ใช้บริโภค สินค้าแปรรูปเกษตรที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย 
Japanese Agricultural Standards Act ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของระบบประกันคุณภาพอาหาร 
เคร่ืองด่ืม และอาหารที่ท าจากวัตถุ ดิบทางการเกษตรด้วยวิธีการแบบสมัครใจ (Voluntary Quality 
Assurance System) โดยกฎหมายก าหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้า และอนุญาตให้ผู้ขายสินค้าที่ได้รับ 
การตรวจสอบมาตรฐานแล้วติดฉลากบนสินค้าได้ โดยระบบมาตรฐาน JAS ก าหนดจาก JAS Research 
Committee ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ ค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ และมีการปรับปรุงทุก ๆ  5 ปี เพื่อครอบคลุมปัญหาใหม่ ๆ  และให้สอดคล้องกับ
ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของ JAS ประกอบด้วย 1) เคร่ืองด่ืมและอาหาร 
น้ ามันบริโภคและไขมัน 2) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ ประมง และปศุสัตว์ 3) ผลิตภัณฑ์และส่วนผสมที่ใช้
เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามข้อ 2)  โดย รัฐบาลได้จัดต้ัง  Center for Food Quality, Labelling and 
Consumer Services ในก ากับของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง เพื่อดูแลระบบมาตรฐาน JAS รวมทั้ง 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้บริการตรวจสอบทางเทคนิคในการขึ้นทะเบียนและ 
การอนุญาตประกอบการขององค์กรที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจในสถานประกอบการ รวมทั้งการตรวจสอบและวิจัย
คุณภาพสินค้าเกษตร และการให้หลักประกันด้านคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นต้น ส่วนกฎหมาย Food Labeling 
Act ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการติดป้ายหรือฉลากบนสินค้าแต่ละประเภท ตามรายละเอียดที่ก าหนด
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โดยกระทรวงสาธารณสุขส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ส าหรับสินค้าน าเข้าจะต้องระบุแหล่งถิ่นที่ผลิตสินค้า 
(Country of Origin) ให้ชัดเจนด้วย และสินค้า GMO จะต้องระบุค าเตือนและข้อความแนะน าที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ 

ประเทศอินเดีย มีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Laws) คือกฎหมายเกี่ยวกับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (Food Safety and Standard Act) ซึ่งก าหนดมาตรฐานสินค้าอาหารและ
อาหารแปรรูปและมีข้อห้ามขายส าหรับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน การใช้หีบห่อต้องมีการแสดงวันหมดอายุ วันที่
ผลิต วันที่บรรจุหีบห่อ รหัสอาหาร รวมถึงการแสดงว่าไม่ใช่อาหารมังสะวิรัตไว้ด้วย ส่วนการติดฉลาก ต้องมี
รายละเอียดต่าง ๆ  ที่กฎหมายก าหนด โดยระบุเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฮินดู มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่ออาหาร 
ส่วนประกอบในอาหารเป็นร้อยละ น้ าหนัก และข้อมูลอื่น ๆ ที่กฎหมายก าหนดส าหรับสินค้าพิเศษเฉพาะด้วย 
นอกจากน้ียังก าหนดข้อห้ามในการใช้ค าว่าผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้ใช้ หรือค าเชิญชวนอื่น ๆ หรือค าว่าสามารถใช้
รับประทานแทนอาหารเว้นแต่จะได้รับอนุญาต รวมทั้งถ้อยค าที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่าง ๆ นอกจากน้ี ยังมี
กฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรแปรรูป (Food Safety and Standard (Contaminants, 
Toxins and Residues) Regulations, 2011) ก าหนดส่วนผสมเกี่ยวกับสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง
ที่มีอยู่ในอาหารและเคร่ืองด่ืมต้องไม่เกินปริมาณที่ก าหนด โดยเฉพาะส่วนผสมจากตะกั่ว ทองแดง สารหนู 
ดีบุก สังกะสี แคดเมียม ปรอท โครเมียม นิเกิล และสารพิษอื่น ๆ 

ประเทศเวียดนาม ได้ออกกฎหมาย Vietnam Food Safety Law, 2010, No. 55/2010/QH12 
ก าหนดกรอบความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารตามมาตรฐานสากล (International Food Standard) ควบคุม
การประกอบกิจการด้านอาหาร การน าเข้าและส่งออกอาหาร การโฆษณาอาหาร การท าฉลากอาหาร และ   
การป้องกันการเกิดความไม่ปลอดภัยของอาหารและการจัดการกับความไม่ปลอดภัยน้ันอย่างเหมาะสม ทั้งยังมี
การควบคุมการใช้/ เติมวัตถุเ จือปนอาหาร (Additives) และสารช่วยในการผลิต (Processing Aids)              
ในผลิตภัณฑ์อาหาร ทางด้านฉลากสินค้าต้องมีข้อมูลดังต่อไปน้ีแสดงไว้อย่างชัดแจ้งบนฉลากของผลิตภัณฑ์
อาหารตามที่กฎหมายก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับค าเตือน และค าแนะน าในการใช้และวิธีการเก็บรักษา โดยต้อง
ระบุเป็นภาษาเวียดนาม หรือข้อความภาษาอื่นที่มีต้นก าเนิดเป็นลาตินได้ ส าหรับภาชนะบรรจุ ต้องระบุ
ประเทศที่ท าหรือผลิตอาหารบนภาชนะบรรจุ และระบุแหล่งก าเนิดของสินค้าของตนไว้บนฉลาก ซึ่งจะต้อง
เป็นความจริง ถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎหมายเวียดนาม 

ประเทศมาเลเซีย ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร (Food Act 1983) มีสาระส าคัญห้ามบุคคลใดที่
ผลิตหรือขายอาหารที่มีสารประกอบอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และห้ามบุคคลใดผลิตอาหารที่มีการปลอมปน
ซึ่งท าให้คุณค่าของสารอาหารน้ันลดลง หรือท าให้อาหารน้ันไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยกฎหมาย 
ส่วนกฎหมาย Food Regulations 1985 ได้มีก าหนดในด้านมาตรฐานอาหาร อนามัยอาหาร การน าเข้าและ
ส่งออกอาหาร การโฆษณาอาหารและรับรองห้องปฏิบัติการ โดยมีความเข้มงวดมากส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมจากเน้ือหมูและแอลกอฮอล์ ทั้งน้ี เน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ขายในมาเลเซีย ต้องได้รับการ
รับรองฮาลาลและผลิตภัณฑ์ต้องเริ่มจากโรงเชือดสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก JAKIM (Islamic 
Development Foundation of Malaysia) นอกจากน้ีมีข้อก าหนดเกี่ยวกับฉลากอาหารที่ผลิต ถูกเตรียม 
หรือถูกบรรจุหีบห่อในมาเลเซีย จะใช้ภาษามาเลย์บนฉลาก กรณีเป็นสินค้าน าเข้าอาจจะใช้ภาษามาเลย์  
หรือภาษาอังกฤษ ระบุเน้ือหาตามที่กฎหมายก าหนด สินค้าประเภทอาหารต้องมีการติดฉลากที่เป็นไปตาม
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มาตรฐานของอาหาร ส่วนการโฆษณาอาหาร ไม่ว่าโดยผู้ผลิตอาหาร หรือโดยตัวแทน ต้องไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไข
ของกฎหมายรวมถึงการระบุสรรพคุณบนหีบห่อของอาหาร ไม่ใช้ถ้อยค าที่กฎหมายห้าม และไม่ท าให้ผู้บริโภค
เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะ คุณค่าทางธรรมชาติของอาหาร หรือส่วนประกอบของอาหารน้ัน 

ประเทศออสเตรเลีย มีกฎหมาย The Australia New Zealand Food Standards Code ที่ใช้
ควบคุมคุณภาพอาหาร สินค้าอาหารที่จ าหน่ายปลีก จะต้องติดป้าย หรือพิมพ์ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร การใช้หรือการเก็บรักษาอาหาร และประเท ศ
แหล่งก าเนิดของสินค้า กฎหมายน้ี ห้ามการใช้ สารแอนต้ีอ็อกซิแดนท์ (Antioxidants) สาร Anticaking 
Agents สารกันบูด (Preservatives) ที่เกินความจ าเป็น และระบุระดับสูงสุด (Maximum Level) ของสาร
ปนเปื้อนและสารพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural Toxicant) แต่ละชนิดที่อนุญาตไว้ ทั้งห้ามการใช้ของพืช
และเชื้อราบางชนิดที่ระบุไว้มาใช้ผสมในอาหาร ออสเตรเลียมกีฎหมาย Food Acts และ Food Standards 
Code ควบคุมการผลิตอาหารต้ังแต่ การรับมอบ การขนส่ง การเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์         
การก าจัด การเรียกคืนจากร้านค้า ลักษณะสุขอนามัยของผู้ประกอบการด้านอาหาร เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ 
อาหารที่จะน าเข้ามาจ าหน่ายในออสเตรเลียได้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคุมด้านความปลอดภัยของ
อาหาร ทั้งอาหารน าเข้าและอาหารที่ผลิตในประเทศ และเป็นไปตามระเบียบควบคุมโรคพืชและสัตว์ 
(Quarantine Requirements) ด้วย ส่วนกฎหมาย Australian Consumer Law วางกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ปิดฉลากสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรโดยใช้สัญญลักษณ์ว่าผลิตในประเทศ หรือมาจากต่างประเทศ 

ประเทศนิวซีแลนด์ มีกฎหมาย Australia New Zealand Food Standards Code วางกฎระเบียบ
มาตรฐานอาหาร โดยให้มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในป้ายหรือฉลากติดผลิตภัณฑ์อาหาร มีข้อก าหนด
เกี่ยวกับวัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additives) ทั้งส่วนที่จะท าให้เกิดผลทางเทคนิคต่ออาหาร เช่น 
Antioxidants, Anticaking agents, สารกันบูด (Preservatives) โดยไม่ให้ใช้เกินความจ าเป็น ส่วนที่ เป็น
วิตามินหรือเกลือแร่ เช่น การเติมวิตามินหรือเกลือแร่ในน้ าหรือน้ าผลไม้ ซึ่งจะมีการระบุชนิดของวิตามินและ
เกลือแร่ที่กฎหมายอนุญาตให้เติม นอกจากน้ียังระบุระดับสูงสุดของสารปนเปื้อนและสารพิษธรรมชาติแต่ละ
ชนิดที่อนุญาตไว้ ส่วนกฎหมายอาหาร Food Act 2014 ของนิวซีแลนด์ ใช้ส่งเสริมความปลอดภัยของอาหาร
โดยมุ่งเน้นในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร รวมถึง การเรียกสินค้าคืนจากตลาด และการสืบย้อนกลับ 
(Traceability) ในด้านเกี่ยวกับสัตว์น้ัน นิวซีแลนด์มี กฎหมาย Animal Products Act 1999 as amended 
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการด าเนินกระบวนการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์เพื่อน ามาผลิตเป็นอาหาร และ
การแปรรูป (Processing) เน้ือสัตว์เพื่อการค้าหรือการส่งออกเน้ือสัตว์ ส าหรับ กฎหมาย Agricultural 
Compounds and Veterinary Medicines Act (ACVM) ของนิวซีแลนด์ บังคับใช้กับส่วนประกอบและสาร
ต่าง ๆ ที่ใช้กับสินค้าเกษตร รวมทั้งการใช้ยาและสารเคมีในสัตว์ด้วย นิวซีแลนด์ให้ความส าคัญกับการป้องกัน
การเข้ามาและแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืชภายใต้กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Act 
1993 as amended) โดยมุ่งเน้นป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากสารต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น สัตว์ที่เป็นศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิต (Pests) และโรคภัยต่าง ๆ (Diseases) รวมทั้งการจัดการ
กับศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในนิวซีแลนด์ และการป้องกันการแพร่กระจายของ
โรคต่าง ๆ ที่น าเข้ามาในประเทศด้วย 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า แต่ละประเทศที่ศึกษาต่างมีกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป แต่ก็มีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด โดยเฉพาะในวางมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าแปรรูป
เกษตร การควบคุมสารแปลกปลอม สารตกค้าง และการติดฉลาก 

ส าหรับประเด็นที่ควรน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ได้แก่ 

(1) การควบคุมการเพาะปลูกและการเติบโตของพืช การเก็บเกี่ยว และการก าหนดกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร พืช ผัก ผลไม้ทั้งหลาย โดยจัดให้มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน
อาหาร และการจัดต้ังระบบการตรวจสอบติดตามคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรทุกชนิด  
ทุกประเภท รวมทั้งมาตรการให้ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือน าเข้าสินค้าเกษตรจะต้องด าเนินการท าการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ 

(2) การสืบย้อนกลับ (Traceability) ส าหรับอาหาร อาหารสัตว์ อาหารที่ผลิตจากสัตว์ และสารอื่น ๆ 
ที่ใช้ในการผลิต การแปรรูป และการกระจายสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการอาหารและอาหารสัตว์ต้องสามารถระบุ
ตัวบุคลาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหาร อาหารสัตว์ อาหารที่ผลิตจากสัตว์ และสารอื่น ๆ ที่ใช้ใน
การผลิต แปรรูป และการกระจายสินค้า และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวได้ และการจ าหน่ายอาหารและอาหารสัตว์ภายในสหภาพยุโรป จะต้องมีการแสดงฉลากและข้อมูลที่
เพียงพอในการอ านวยความสะดวกในการสืบย้อนกลับสินค้า 

(3) การวางระบบป้องกันการเข้ามาและแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืช โดยมุ่งเน้นป้องกันและบริหาร
ความเสี่ยงจากสารต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น สัตว์ที่เป็นศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิต 
(Pests) และโรคภัยต่าง ๆ (Diseases) 
 
2. กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเก่ียวกับสินค้าเกษตรแปรรูป 

ประเทศไทย มีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินค้า 
ที่ไม่ปลอดภัย และสินค้าน้ันได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายน้ันจะเกิดจากการกระท าโดย 
จงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ีผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด ต้องพิสูจน์ว่า
ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าน้ันเป็นไป
ตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากการก ระท าของผู้ประกอบการผู้ใด และ 
มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้ความคุมครองผู้บริโภคในการไดรับขาวสาร รวมทั้ง 
ค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต องและเพียงพอ การมีอิสระในการเลือกหาสินค าหรือบริการ มีสิทธิได รับ 
ความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ   มีสิทธิไดรับความเปนธรรมในการท าสัญญา และมีสิทธิไดรับ 
การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู้ขาย หรือ 
สถานประกอบการ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค สามารถที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้บริโภคให้
ด าเนินการให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้  นอกจากน้ีก็มีพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
ให้การคุมครองผูบริโภคที่เกี่ยวกับความเปนธรรมในการซื้อขายสินคา โดยเฉพาะเร่ืองการชั่งการตวงและ  
การตรวจวัดปริมาณสินคา  
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ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย The Consumer Product Safety Act ให้คุ้มครองผู้บริโภค
ส าหรับผู้บริโภคสินค้าและบริการในประเทศสหรัฐอเม ริกา โดยมี The Consumer Product Safety 
Commission (CPSC) มีอ านาจออกกฎระเบียบบังคับด้านความปลอดภัยของสินค้าทุกชนิดทุกประเภท 
ประเมินความเสี่ยงและก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและ
ก่อให้เกิดอันตราย การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตของผู้บริโภค CPSC มีอ านาจก าหนดมาตรการ
แก้ไขเยียวยาสินค้าที่จ าหน่ายในท้องตลาดที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการให้หยุดการจ าหน่ายสินค้าในท้องตลาด 
ให้ผู้ผลิตสินค้า แก้ไขความช ารุดบกพร่องของสินค้าในทันที และคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้บริโภค นอกจากน้ียังมี
กฎหมาย Product Liability Laws ก าหนดให้ ผู้ประกอบการซึ่งผลิต หรือจ าหน่ายสินค้าที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้บริโภคต้องรับผิดตามกฎหมาย เมื่อสินค้าน้ันเกิดความช ารุดบกพร่องและเป็นอันตรายต่อผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้บริโภคในขณะใช้งานโดยมิใช่ความผิดจากการใช้งานของผู้ซื้อ ความช ารุดบกพร่องของสินค้าเกิด
จากการผลิตของผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย และส่งผลให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บโดยผู้ซื้อหรือผู้บริโภค และ 
มี The Sherman Act 1890 As Amended ที่ห้ามมิให้มีการขายสินค้าหรือด าเนินกิจกรรมที่เป็นการผูกขาด
สินค้า หรือมีการผูกขาดตลาด (Market Monopoly Power) กฎหมาย The Clayton Act  ห้ามการเข้า 
ควบรวมกิจการอันจะน ามาซึ่งการผูกขาดสินค้า  และกฎหมาย The Federal Trade Commission Act  
ห้ามมิให้มีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการกระท าที่เป็นการฉ้อฉลหรือหลอกลวงใด ๆ 

สหภาพยุโรป มีการคุ้มครองผู้บริโภคตาม กฎหมาย General Product Safety Directive (GPSD) 
2001/95/EC โดยก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้น าเข้าต้องผลิตและจ าหน่ายสินค้าทุกประเภทที่มีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ผู้ผลิตยังมีความรับผิดในความช ารุด
บกพร่องของสินค้า โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีหน้าที่ให้ข้อมูลสินค้าที่ชัดเจนและเพียงพอแก่ผู้บริโภค
ในการที่จะประเมินความเสี่ยงภัยของสินค้า รวมถึงข้อมูลที่จ าเป็นในการระบุตัวผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์
ในการติดตามสินค้า ทั้งผู้ประกอบการ และกฎระเบียบ Council Directive 85/374/EEC บัญญัติให้ผู้ผลิต
ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่บกพร่อง ส่วนกฎระเบียบอื่น ๆ  ที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 
ได้แก่ กฎระเบียบ The Unfair Contract Terms Directive (93/13/EEC) ใช้คุ้มครองผู้บริโภคจากเงื่อนไข
และข้อก าหนดที่ไม่เป็นธรรมที่ก าหนดโดยผู้ขายสินค้า กฎหมายฉบับน้ีใช้กับสัญญาทุกประเภทที่เป็นสัญญา 
ซื้อขายสินค้าหรือสัญญาให้บริการ เช่น สัญญาซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค สัญญาลงทะเบียนเป็นสมาชิกในยิม 
หรือสัญญาให้บริการทางการเงิน เช่น ให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น Directive 2005/29/EC ใช้ควบคุมการปฏิบัติการ
ด้านการพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรม (Unfair commercial practices) และห้ามการปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ที่
ท าให้ผู้บริโภคหลงเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้า กฎระเบียบ Directive 2006/114/EC (Misleading and 
Comparative Advertising Directive) ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจาก
ผู้ขายสินค้าที่โฆษณาสินค้าด้วยข้อความอันเป็นเท็จและโฆษณาชวนเชื่อให้เกิดความหลงผิดหรือเข้าใจผิดในตัว
สินค้า นอกจากน้ี ยังรวมถึงการหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าท าสัญญาซื้อขายสินค้าด้วยข้อความที่ใช้ในการโฆษณา 
โดยส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้ให้ เป็นต้น Directive 99/44/EC ให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้บริโภคในเร่ืองเกี่ยวกับการขายสินค้า และครอบคลุมถึงบทบัญญัติที่คุ้มครองเกี่ยวกับการรับประกันใน
คุณภาพของสินค้า (Commercial Guarantees/Warranties) โดยผู้ขายสินค้าจะต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ
ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายสินค้า ผู้ขายสินค้ามีความรับผิดชอบในการติดต้ังสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ผู้บริโภคมี
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สิทธิร้องขอให้สินค้าที่มีความช ารุดบกพร่องได้รับการซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ภายในระยะเวลา
อันสมควรและต้องไม่สร้างภาระ หรือความไม่สะดวกแก่ผู้บริโภค หรือผู้บริโภคอาจขอลดราคาสินค้าลง  
หากการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ไม่มีการด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรน้ัน และ Regulation 
(EU) 2016/679 และ 2018 Reform of EU Data Protection Rules ให้การคุ้มครองประชาชนเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของตน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรการให้ประชาช นเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อผู้ประกอบการน าข้อมูลไปประมวลผล จะต้องได้รับความ
ยินยอมที่ชัดเจนจากเจ้าของข้อมูล และให้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเรียกร้องให้มีการลบข้อมูลของตนออก
จากระบบ 

ประเทศบราซิล มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คือ The Consumers’ Protection Code (Código 
de Defesa do Consumidor) of 1990 ก าหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ว่าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจนในภาษาโปรตุเกสเกี่ยวกับลักษณะ คุณภาพ ปริมาณ องค์ประกอบ ราคา การรับประกันความถูกต้อง
และที่มา รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ด้วย เน่ืองจากความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค  
ในบราซิลผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องแสดงหลักฐานว่าผู้ผลิตสินค้ามีความผิด แต่ฝ่ายผู้ผลิตจะต้องน าหลักฐานที่
แสดงว่าสินค้าที่ผลิตไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากน้ี บราซิลมี
องค์กรพัฒนาเอกชน The Brazilian Advertising Self-Regulating Council (CONAR) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ใน
การก ากับดูแลมาตรการต่าง ๆ ในการโฆษณาให้เป็นไปตามกฎหมาย Brazilian Advertising Self-regulation 
Code (1978) 

ประเทศจีน  ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บ ริโภค จีนมีการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ห้ามมิให้
ผู้ประกอบการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคหรือลูกค้าของตนโดยมิได้รับความยินยอมจาก
ผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของข้อมูลน้ันก่อน และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ 
เช่นสิทธิที่จะไม่ต้องบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าหรือบริการของ
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า สิทธิการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันได้ สิทธิได้รับเงินชดเชย  หรือ 
เงินเยียวยา ในกรณีที่ตนหรือทรัพย์สินของตนได้รับความเสียหายอันเกิดขึ้นเน่ืองจากการบริโภค หรือใช้บริการ
ของผู้ประกอบการรายใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายน้ันขึ้น และสิทธิตรวจสอบสินค้า หรือบริการก่อนตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการน้ัน เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคในภายหลัง ในกรณี 
การซื้อของออนไลน์ แพลตฟอร์มน้ันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเจ้าของแพลตฟอร์ม 
มีสิทธิไล่เบี้ยต่อเจ้าของสินค้าที่ขายของออนไลน์น้ันอีกทอดหน่ึง ทั้ งน้ีผู้ขายสินค้าและเจ้าของแพลตฟอร์ม 
มีความรับผิดต่อผู้บริโภคอย่างลูกหน้ีร่วมกัน ( Joint and Several Liability) ตามกฎหมาย นอกจากน้ี 
ผู้บริโภคมีสิทธิคืนสินค้าที่สั่งมาน้ันภายในเจ็ดวันนับแต่วันไ ด้รับสินค้า โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผลในการคืน
สินค้าแก่ผู้ขาย 

ประเทศญี่ปุ่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของญี่ปุ่น (Japanese’s Consumer Protection Laws) 
ให้การคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มผู้บริโภค โดยกฎหมายอนุญาตให้องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ยื่นฟ้อง
ผู้กระท าความผิดต่อกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับการท าให้ทรัพย์สิน
ช ารุดเสียหาย (Property Damage) โดยองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคจะยื่นฟ้องต่อศาลแทนกลุ่มผู้บริโภค และ 
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มี Consumer Safety Act ซึ่งมีการจัดต้ังศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาแก่
ผู้บริโภค มี Consumer Contract Act คุ้มครองการท าสัญญาระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค กฎหมาย 
Product Liability Act คุ้ ม ครอง เหยื่ อ  (Victims) ที่ ไ ด้ รับบาดเ จ็บแก่ ร่ า งกาย ชี วิ ต  และท รัพย์สิ น  
อันเน่ืองมาจากสาเหตุเกี่ยวกับความช ารุดบกพร่องของสินค้า Consumer Product Safety Act ก าหนดให้
ผู้ผลิตและผู้น าเข้าทุกรายต้องรายงานอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้บริโภคอันเน่ืองมาจากความช ารุดบกพร่องของสินค้า
ที่ซื้ อจากผู้ผลิตหรือผู้น า เข้า น้ัน ส่วนกฎหมาย Act Against Unjustified Premiums and Misleading 
Representations ให้การป้องกันการล่อลวงผู้บริโภคโดยการคิดค่าธรรมเนียมในการขายสินค้า หรือให้บริการ
อย่างไม่สมเหตุสมผล และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยบิดเบือนจากความจริง Consumer Basic 
Act ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของภาครัฐที่จะควบคุมคุณภาพของสินค้า ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นธรรม
แก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ  และการให้ข้อมูลที่เพียงพอและเป็นความจริงแก่ผู้บริโภคโดย
ผู้ขายสินค้าเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้ผู้บริโภคเกิดความเสียหาย และให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจาก
การบริโภคสินค้าต่าง ๆ  ในท้องตลาด นอกจากน้ี กฎหมายให้มีการจัดต้ังสภานโยบายผู้บริโภค (Consumer 
Policy Council) เพื่อส่งเสริมนโยบายต่าง ๆ  เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค วางแผนและจัดท าแผนนโยบาย
เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของผู้บริโภคในระยะยาว ด้วย 

ประเทศอินเดีย ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Act, 2019) 
ให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องของสินค้าหรือการบริการได้ การร้องเรียนที่เรียกค่าเสียหาย
ไม่เกิน 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ความเสียหายที่ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องได้รวมถึง   
การชดเชยความเสียหายเน่ืองจากการละเลยในการแก้ไขปัญหาของผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้วย ผู้บริโภคตาม
กฎหมายน้ี มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการตลาดสินค้าและบริการที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพ ย์สิน 
รับทราบถึงคุณภาพปริมาณความสามารถความบริสุทธิ์มาตรฐานและราคาของสินค้าและบริการ มั่นใจได้ใน
การเข้าถึงสินค้า หรือบริการที่หลากหลายในราคาที่แข่งขันได้ และแสวงหาการแก้ไขจากการปฏิบัติทางการค้า
ที่ไม่เป็นธรรมและเข้มงวด 

ประเทศเวียดนาม กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูปของเวียดนาม 
เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เมื่อพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องผู้ผลิต/ ผู้ค้าต้องด าเนินมาตรการทั้งปวงที่
จ าเป็นทันทีเพื่อหยุดการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องน้ันเข้าไปในตลาด ซึ่งรวมถึ งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่
บกพร่อง และการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง หากผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องน้ันก่อความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อชีวิตหรือสุขภาพของผู้บริโภค ผู้ค้า/ ผู้ผลิตต้องชดใช้ค่าเสียหาย เวียดนามมีระบบแจ้งเตือน     
การละเมิดกฎหมายอาหาร (food violation reporting system) โดยเจ้าหน้าที่รัฐก าหนดบทบาทให้ ต้อง
รายงานระบบดังกล่าวทันทีไม่เกิน 2 ชั่วโมงเมื่อพบเหตุละเมิดกฎหมายอาหาร และในส่วนของปัญหาความ
ปลอดภัยอาหารฉุกเฉินจะต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งระบบดังกล่าวจะแจ้งรายงาน
และการเตือนภัยไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  

ประเทศมาเลเซีย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ค.ศ. 1999 ให้การคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้า 
บริการ หรือกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค โดยมีการคุ้มครองผู้บริโภค
จากการแจ้งข้อมูลเท็จหรือ การโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพื่อล่อลวงลูกค้าทั้งที่ตนไม่มีสินค้าที่จะขาย 
อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย และมีค าเตือนเกี่ยวกับการเก็บรักษา การใช้หรือการบริโภคสินค้า ทั้งน้ีผู้ผลิต
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จะต้องให้การรับประกันโดยชัดแจ้งกับผู้บริโภคในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น คุณภาพของสินค้ารวมถึงการรับประกัน
ความพึงพอใจและการคืนเงิน เป็นต้น ในกรณีที่เป็นการให้บริการ หากมีการละเมิดเกี่ยวกับการให้บริการ
เกิดขึ้น ผู้บริโภคมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยได้เช่นเดียวกับสินค้า ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้ในกรณี   
ต่าง ๆ เช่น สินค้าผิดประเภท ผิดคุณภาพ หรือผิดปริมาณ แสดงราคาผิด เสนอแจกของสมนาคุณทั้งที่ความมุ่ง
หมายคือต้ังใจจะไม่แจก ใช้กลฉ้อฉลในการโฆษณาเพื่อชวนเชื่อว่าสินค้าใกล้จะหมด หรือสินค้ามีจ านวนจ ากัด 
รับช าระเงินมาโดยไม่มีความมุ่งหมายว่าจะส่งสินค้าให้ลูกค้า ความปลอดภัยของสินค้า การรับรองสินค้า  
หรือบริการ เป็นต้น 

ประเทศออสเตรเลีย ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย และผู้จ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายละเมิดอันเ น่ืองมาจากความประมาทเลินเล่อ (Law of Tort in Negligence)          
รับผิดต่อผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 (Competition and 
Consumer Act 2010) ในกรณีจ าหน่ายสินค้าที่มีความช ารุดบกพร่อง และ/หรือ ไม่ปลอดภัย มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยผู้ผลิต และบทบัญญัติเกี่ยวกับการค้าที่เ ป็นธรรม (Fair Trading) 
รวมอยู่ด้วย มีความรับผิดต่อสินค้าที่เสียหายหรือช ารุดบกพร่องตามกฎหมายสัญญา (Laws of Contract) 
และรับผิดทางอาญาภายใต้กฎหมาย The Australia New Zealand Food Standards Code ในกรณีขาย
สินค้าอาหารที่ไม่ปลอดภัย 

ประเทศนิวซีแลนด์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปจะต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในนิวซีแลนด์น้ัน มีกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ The Fair Trading Act 
1986 as amended, และ The Consumer Guarantee Act ภายใต้ กฎหมาย The Fair Trading Act 1986 
ผู้ประกอบการสินค้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลทั้งหมดที่เป็นจริงแก่ผู้บริโภค การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หลอกลวง หรือ
ชักชวนให้หลงผิดในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าถือเป็นการกระท าที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ก าหนดราคา
สินค้าที่เป็นธรรมและตรงตามที่ได้แจ้งราคาไว้แต่แรก ก าหนดเงื่อนไขในสัญญาระหว่างผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม (Fair Contract Terms) และกฎหมายบังคับใช้ในเร่ืองความคุ้มครองเกี่ยวกับ      
ความปลอดภัยของสินค้า (Product Safety) และการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices) และการ
บังคับข่มขู่ (Harassment and Coercion) ผู้บริโภคด้วย ส่วน กฎหมาย The Consumer Guarantees Act 
1993 ให้ผู้บริโภคมีสิทธิร้องขอให้ผู้ขายสินค้าท าการซ่อมแซม เปลี่ยน หรือคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ตน ในกรณีที่
สินค้าเกิดความช ารุดบกพร่อง ผู้ขายสินค้าจะต้องรับประกันว่าราคาสินค้ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่
ผู้บริโภค (Reasonable Price) เมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันที่ขายโดยผู้ขายสินค้ารายอื่น และให้สิทธิ
แก่ผู้บริโภคที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหาย (Remedy) ในกรณีที่สินค้ามีความช ารุดบกพร่องและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้บริโภคน้ัน 

จากการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า แต่ละประเทศมีแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้าโดยเน้นการให้ข้อมูลกับผู้บริโภค การก าหนดเงื่อนไขสัญญาระหว่างผู้ประกอบการ
กับผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม มีกลไกการเปลี่ยน หรือคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ตน ในกรณีที่สินค้าเกิดความช ารุด
บกพร่องและให้สิทธิแก่ผู้บริโภคที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหาย กรณีของประเทศไทยมีเพียงพระราชบัญญัติความ
รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
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พ.ศ. 2522 ที่เป็นหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ประเทศไทยจึงควร
พิจารณาเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคดังต่อไปน้ี 

(1) ให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า (Product Safety) 
และการค้าที่ ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices) และการบังคับข่มขู่ (Harassment and Coercion) 
ผู้บริโภคด้วย 

(2) ให้มีกฎหมายก าหนดความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้น าเข้าต้องผลิตและจ าหน่าย
สินค้าทุกประเภท โดยต้องรับรองว่าสินค้ามีความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
มีความรับผิดในความช ารุดบกพร่องของสินค้า และมีการประเมินความเสี่ยงภัยของสินค้า 

(3) มีระบบแจ้งเตือนการละเมิดกฎหมายอาหาร (food violation reporting system) โดยเจ้าหน้าที่
รัฐมีอ านาจสั่งให้หยุดการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องน้ันเข้าไปในตลาด ซึ่งรวมถึงการให้ผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายเรียก
คืนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง และการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง หากผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องน้ัน 
ก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตหรือสุขภาพของผู้บริโภค ผู้ค้า/ ผู้ผลิตต้องชดใช้ค่าเสียหาย โดยไม่ต้องมี
การฟ้องร้อง 

(4) ให้มีกลไกความคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากผู้ขายสินค้าที่โฆษณา
สินค้าด้วยข้อความอันเป็นเท็จและโฆษณาชวนเชื่อให้เกิดความหลงผิดหรือเข้าใจผิดในตัวสินค้า นอกจากน้ี    
ยังรวมถึงการหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าท าสัญญาซื้อขายสินค้าด้วยข้อความที่ใช้ในการโฆษณา โดยส่งมอบสินค้า
หรือบริการที่ไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้ให้ 

(5) ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม โดยให้เจ้าของแพลตฟอร์มต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเจ้าของแพลตฟอร์มมีสิทธิไล่เบี้ยต่อเจ้าของสินค้าที่ขายของออนไลน์
น้ันอีกทอดหน่ึง ทั้งน้ีผู้ขายสินค้าและเจ้าของแพลตฟอร์มมีความรับผิดต่อผู้บริโภคอย่างลูกหน้ีร่วมกัน 
 
3. กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ 

 ประเทศไทย มีกฎหมายที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร        
ที่ส าคัญดังน้ี ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้การคุ้มครองการประดิษฐ์ 
หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ทรงสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรน้ันภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 2) พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้การ
คุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยต้องเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม หรือเหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าที่บุคคลอื่นไ ด้จดทะเบียนไว้ แ ล้ ว                       
3) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ความคุ้มครอง งานสร้างสรรค์ประเภท 
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะ
แสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด โดยให้คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกห้าสิบปี  
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นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 4) พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 5) พระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Protection) ซึ่งเป็น 
การคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ผลงานประเภทวรรณกรรม งานดนตรี งานแสดง งานร า งานภาพวาด งานกราฟฟิก  
งานประติมากรรมงานภาพยนตร์ และงานโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ งานบันทึกเสียง งานสถาปัตยกรรม ไม่ว่างาน
เหล่าน้ันจะได้โฆษณาแล้วหรือไม่ การคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า (Trademark)           
ผู้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า มีสิทธิขอให้ศุลกากรป้องกันการน าเข้าสินค้าต่างประเทศที่ละเมิดเคร่ืองหมาย
การค้าน้ัน การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้าสหรัฐฯน้ัน เป็นความผิดทางอาญา โดยผู้กระท า
ความผิดที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดามีความผิดสูงกว่าผู้กระท าความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดา และผู้กระท าความผิดซ้ า
จะมีโทษสูงกว่าผู้กระท าความผิดคร้ังแรก ค่อนข้างมาก ทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ ในสหรัฐอเมริกา สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ถือเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองหมายการค้า ไม่มีการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองเป็นการเฉพาะ           
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นค าร้องคัดค้านหรือขอยกเลิกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของธุรกิจอื่น หากเห็นว่าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์น้ันสร้างความสับสน หรือความเข้าใจผิดให้กับลูกค้าระหว่างสินค้าของตนกับผู้ประกอบการราย
อื่นได้ ส าหรับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองด้านสิทธิบัตร The America Invents Act of 2011) 
ส านักงานสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้าแห่งสหรัฐฯออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ประดิษฐ์ โดยแบ่งออกเป็น  
3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ สิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ (Utility) สิทธิบัตรในแบบผลิตภัณฑ์ (Design) และ สิทธิบัตร
ในพันธุ์พืช (Plant) นอกจากน้ี ยังมีการคุ้มครองเกี่ยวกับความลับทางการค้า (Trade Secret) ด้วย 

 สหภาพยุโรป มีกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property 
Protection in EU) หลายฉบับ ได้แก่ Directive 2016/943/EU เกี่ยวกับความลับทางการค้า ซึ่งให้ความ
คุ้มครองแก่เจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า (Trade Secrets) ในกรณีที่บุคคลอื่นได้รับ ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลทางการค้าน้ันโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล รวมถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ เป็น
ความลับทางการค้าที่ผิดกฎหมาย Directive 2015/2436/EU เกี่ยวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า โดย
ก าหนดไว้ว่า เคร่ืองหมายการค้าไม่จ าเป็นต้องน าเสนอ หรืออยู่ในรูปแบบของรูปภาพ หรือกราฟฟิกอีกต่อไป 
อาจจะอยู่ในรูปของเสียงหรือสีซึ่งผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าน้ันอย่างชัดเจน โดยอนุญาตให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าใช้พจนานุกรมเพื่อระบุ
ความหมายที่ชัดเจนของตัวอักษรและค าแต่ละค า เพื่อป้องกันมิให้เคร่ืองหมายการค้าบางชนิดมีลักษณะทั่วไป
จนไม่สามารถจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  Regulation (EC) 6/2002 เกี่ยวกับการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งคุ้มครองสิทธิของผู้เป็นเจ้าของงานออกแบบทั้งในกรณีที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนสิทธิ
ด้วย งานออกแบบทุกชนิดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจะได้รับการคุ้มครอง 3 ปีนับจากวันที่งานออกแบบน้ันออก
เผยแพร่สู่สาธารณชนในสหภาพยุโรป และสามารถน าไปจดทะเบียนได้ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่งาน
น้ันถูกเผยแพร่สู่สาธารณชน Directive 2011/77/EU เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ที่ให้ความคุ้มครองเจ้าของผลงานใน
ด้านลิขสิทธิ์ (Copyright) ระยะเวลา 70 ปี (EC) No. 510/2006 เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อคุ้มครอง
สินค้าเกษตรและอาหารประเภทต่าง  ๆ ที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) และมี
แหล่งก าเนิดในแหล่งผลิตเฉพาะ (Designation of Origin) เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของการผลิตสินค้า
เกษตรในแต่ละท้องถิ่น และคุ้มครองสินค้าเกษตรและอาหารที่มีแหล่งผลิตจากเขตภูมิภาคเฉพาะ (Specific 
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Region) นอกจากน้ียังมีการรับรองและรับประกันในฐานะสินค้าที่มีความพิ เศษ ( Recognition as a 
traditional speciallity guaranteed (TSG)) ส าหรับสินค้าน้ันมีความพิเศษแตกต่างจากสินค้าเกษตรและ
สินค้าอาหารประเภทอื่น ๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นความแตกต่างทางกายภาพ หรือ 
ความแตกต่างของคุณสมบัติทางเคมี หรือขั้นตอนกระบวนการหรือวิธีการผลิตก็ได้ 

ประเทศบราซิล มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผ่านกฎหมาย สิทธิบัตร (Patent) กฎหมาย
เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark) และมีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งรับจดทะเบียนเฉพาะสินค้า
ในบราซิลเท่าน้ัน 

ประเทศญี่ปุ่น มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองสินค้าเกษตรแปรรูปในด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้แก่ สิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมซึ่งเป็นความคุ้มครองตามหลักดินแดน แม้บริษัทผู้ส่งออกจะได้รับความ
คุ้มครองและมีสิทธิทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมาแล้วในประเทศอื่นก็ตาม บริษัทผู้ส่งออกก็ยังจะต้องด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายญี่ปุ่นเพื่อจดทะเบียนเป็นผู้ทรงสิทธิภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ส าหรับสิทธิเคร่ืองหมาย
การค้าในญี่ปุ่น ใช้ในการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการคุ้มครองว่าสินค้า
หรือบริการน้ันจะต้องแตกต่างจากสินค้าหรือบริการของผู้อื่น ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี นับจากวันที่  
จดทะเบียน และสามารถต่อใหม่ได้เมื่อหมดอายุ เช่นเดียวกับในประเทศไทย นอกจากน้ีญี่ปุ่นยังคุ้มครอง  
สิทธิในเคร่ืองหมาย GI ภายใต้กฎหมาย The Act on Protection of the Names of Specific Agricultural, 
Forestry and Fishery Products ซึ่งเป็นการก าหนดชื่อสินค้าตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication) ที่เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ผลิต ทั้งยังเป็นการรับรองและรับประกันถึงชื่อสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิต
สินค้าทางการเกษตร ป่าไม้ และประมง ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดสินค้าเป็นการเฉพาะเจาะจง (Geographical 
Indication: GI) 

ประเทศอินเดีย มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ กฎหมายเคร่ืองหมาย
การค้า (Trade Marks Act, 1999) กฎหมายสิทธิบัตร (The Patents Act, 1970) (as amended in 2005) 
และกฎหมายลิขสิทธิ์ (The Copyright Act, 1957) เช่นเดียวกับประเทศไทย 

ประเทศเวียดนาม มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property 
Rights: IPR) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งประกอบด้วย สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร อรรถประโยชน์ (Utility 
Solutions Patents) สิทธิบัตรการออกแบบอุตสาหกรรม เคร่ืองหมายการค้ า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผัง
ภูมิของวงจรรวม (Layout Design Of Integrated Circuits) การจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม 
สามารถขอจดทะเบียนระหว่างประเทศได้โดยยื่นความประสงค์ผ่านองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 
Intellectual Property Organization) หรืออาจจดทะเบียนโดยตรงในประเทศเวียดนาม และคุ้มครอง
เคร่ืองหมายการค้าตามข้อตกลงมาดริดและโปรโตคอล การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจะต้องเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกระบวนการสากล นอกจากน้ียังมีการป้องกันพันธุ์พืชและพันธุ์พืชใหม่ ประกอบด้วย สิทธิบัตร  
การประดิษฐ์ (Utility Patent) ส าหรับพืชอื่นที่ไม่ใช่พันธุ์พืชเฉพาะ เช่น พืช ดัดแปรพันธุกรรม ใบรับรอง 
การคุ้มครองพันธุ์พืช ส าหรับพันธุ์พืชใหม่ สิทธิบัตรการประดิษฐิ์ที่เป็นภาษาเวียดนามจะครอบคลุมพืชชนิด  
ใหม่ ๆ มากกว่าพันธุ์พืชเฉพาะและจะมีอายุตามการจดทะเบียนสิทธิบัตร (พืชแปลกใหม่ ขั้นตอนการ ดัดแปร 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง) ตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร 
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ประเทศมาเลเซีย ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีกฎหมายคุ้มครอง 
สิทธิบัตร ตามกฎหมาย Patents Act 1983 ให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร 2 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) 
และอนุสิทธิบัตร (Utility Innovation) ด้วยวิธีการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิทธิบัตร ให้การคุ้มครองเคร่ืองหมาย
การ ค้า  การออกแบบ ด้านอุ ตสาหกรรม  ( Industrial Designs) ตาม  Industrial Designs Act 1996 
(พระราชบัญญัติการออกแบบด้านอุตสาหกรรม ค.ศ. 1996) ได้ให้ความคุ้มครองการออกแบบ ด้าน
อุตสาหกรรมโดยใช้ระบบการจดทะเบียน และ ลิขสิทธิ์ (Copyright) ซึ่งเป็นระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
เป็นการให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติไม่มีการจดทะเบียนส าหรับงานลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เจ้าของลิขสิทธิ์
สามารถยื่นหนังสือรับรองยืนยันความเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนได้ 

ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูปของออสเตรเลีย         
มีการคุ้มครองสิทธิบัตรตาม กฎหมาย The Patent Act 1990 กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าตามกฎหมาย   
The Trade Marks Act 1995 การออกแบบตามกฎหมาย The Design Act 2003 

ประเทศนิวซีแลนด์ มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูปของนิวซีแลนด์ ได้แก่ 
การคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า (Trademarks) ภายใต้กฎหมาย Trademark Act 2002 No.49 การคุ้มครอง
สิทธิบัตร (Patents) ภายใต้กฎหมาย The Patents Act 1953 as amended การคุ้มครองงานออกแบบ 
(Designs) การคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืช (Plant Variety Rights) การจดทะเบียนโดยระบุแหล่งก าเนิดทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)  และความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ (Copyright) ภายใต้กฎหมาย The 
Copyright Act 1994 No.143 (2020)  

จากการเปรียบเทียบ พบว่า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเป็นไปตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ คือมีการคุ้มครอง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 
 
4. กฎหมายเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนการน าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปไปยังประเทศท่ีศึกษา 

ประเทศไทย มีกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนด
เกี่ยวกับ การจัดเก็บอากร การน าของเข้าและการส่งของออก ตัวแทน (ผู้รับมอบอ านาจจากผู้น าของเข้า  
ผู้ส่งของออก หรือผู้น าของผ่านแดนหรือผู้ขอถ่ายล า ให้เป็นตัวแทนเพื่อด าเนินการอย่างใด ๆ  เกี่ยวกับของที่
น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของเพื่อการผ่านแดน หรือของเพื่อการถ่ายล า หรือกิจการอื่นใด) 
การผ่านแดน การถ่ายล า และของตกค้าง คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต  
เขตปลอดอากร อ านาจทางศุลกากรในพื้นที่เฉพาะ เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ 
โดยมีการใช้กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing)1 เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ผู้น าเข้าสินค้าที่มาจากต่างประเทศได้สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ส่งเสริมระบบ  
โลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ และมีการน าระบบ National Single Window (NSW)2 ซึ่งเป็นระบบ

                                                           
1 กรมศุลกากร, ระบบ National Single Window (NSW). สืบค้นจาก https://www.customs.go.th/. เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
2 กรมศุลกากร. ประกาศกรมศุลกากรท่ี 5/2561 เรื่อง กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing).           
สืบค้นจาก https://www.customs.go.th/. เม่ือวันท่ี 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 

https://www.customs.go.th/.%20เมื่อ
https://www.customs.go.th/.%20เมื่อ
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การบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G, G2B และ B2B) ส าหรับการเข้า ส่งออก 
และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเป็น
ระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และ
การลดรูปเอกสาร โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ นอกจากน้ียังมี พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ก าหนดให้ ของที่น าเข้ามา
หรือพาเข้ามาใน หรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรน้ันให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่ก าหนดไว้ในพิกัด
อัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดน้ี หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด (มาตรา 4) 
เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อความผาสุกของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศลดอัตราอากร
ส าหรับของใด ๆ จากอัตราที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือยกเว้นอากรส าหรับของใด ๆ หรือเรียกเก็บ
อากรพิเศษเพิ่มขึ้นส าหรับของใด ๆ ไม่เกินร้อยละห้าสิบของอัตราอากรที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร
ส าหรับของน้ัน (มาตรา 12) ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นว่าของใดที่น าเข้ามา เป็นของที่
ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศ หรือบุคคลใดโดยวิธีอื่นนอกจากการคืน หรือชดเชยเงินค่าภาษีอากรอันก่อ 
หรืออาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่การเกษตรหรือการอุตสาหกรรมในประเทศ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศให้เรียกเก็บอากรพิเศษแก่ของน้ันใน
อัตราตามที่ เห็นสมควรนอกเหนือไปจากอากรที่พึง ต้องเสียตามปกติ (มาตรา 13) นอกจากน้ียังมี
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ควบคุมการน าเข้า
และส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย The Public Health Security and Bioterrorism Preparedness 
and Response Act of 2002 (The Bioterrorism Act) ก าหนดให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่างประเทศที่
ผลิต ด าเนินกระบวนการ บรรจุสินค้า หรือด าเนินการเกี่ยวกับอาหารส าหรับมนุษย์ หรือการบริโภคของสัตว์ใน
สหรัฐอเมริกาจะต้องจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ “FDA” ของสหรัฐอเมริกา 
นอกจากน้ี ยังก าหนดให้ส่งหนังสือแจ้ง FDA ล่วงหน้าเกี่ยวกับสินค้าประเภทอาหารที่จะน าเข้าไปยัง
สหรัฐอเมริกาก่อนสินค้าน้ันจะมาถึงยังท่าขนส่งสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการจัดเก็บและได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดของการผลิตสินค้า ช่วยในการติดตาม ตรวจสอบการผลิตอาหารทั้งระบบที่อยู่ใน
ประเทศและต่างประเทศ และมี กฎหมาย The Federal Import Milk Act of 1927 As Amended (FIMA) 
ควบคุมสินค้าประเภทนมและครีมที่น าเข้าจากต่างประเทศไปยังสหรัฐอเมริกา โดยจะต้องได้รับหนังสืออนุญาต
ให้น าเข้า (Import Permit) จากหน่วยงาน FDA ก่อน และต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพแม่วัวภายใน
ระยะเวลา 1 ปีก่อนน าสินค้าเข้าไปยังสหรัฐอเมริกา ส่วนสินค้านม หรือครีมแปรรูป (Processed Milk or 
Cream) จะต้องได้รับการตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยตลอดทั้งกระบวนการ เช่น จะต้องมีหนังสือ
รับรองการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในนมดิบ นมสดและครีมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบพ าสเจอไรซ์ทั้งที่ผลิต
ภายในประเทศและน าเข้ามาจากต่างประเทศ 
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สหภาพยุโรป มีกฎหมาย EC Regulation 2019/1793 วางมาตรการควบคุมการน าเข้าสินค้าจาก
ประเทศที่สาม ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจด าเนินการตรวจ ณ ด่านควบคุมการน าเข้าสินค้า
ตรวจสอบและวิเคราะห์สินค้าที่เป็นอาหารและอาหารสัตว์ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนจาก 
สารเคมีต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ีผลการตรวจสอบและวิเคราะห์จะต้องมีการระบุรหัสเพื่อการตรวจสอบ 
(Identification Code) และมีกฎระเบียบ Regulation (EU) 2020/625 ก าหนดรายการสินค้าอาหารและ
อาหารสัตว์ที่ถูกระงับการน าเข้า เน่ืองจากมีอันตรายจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella และสินค้าอาหารที่มี
อันตรายจากสารพิษตกค้าง และมี Regulation (EC) 1935/2004 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดแต่ละประเภทที่น าเข้าหรือผลิตเพื่อบริโภคในสหภาพยุโรป ปฏิบัติตามหลักการ
ผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices) และบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าอาหารแต่ละประเภทจะต้องสะอาด
ไม่ปนเปื้อนสารพิษและสิ่งเจือปนที่จะท าอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ นอกจากน้ี  มีกฎหมาย The 
Regulation (EU) No. 510/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April, 2014 
ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับการส่งออกและการน าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปบางประเภท รวมทั้งโควตา  
การน าเข้าเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อตลาดสหภาพยุโรปโดยรวม กฎระเบียบน้ีครอบคลุมการก าหนดพิกัดอัตรา
ภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าเกษตรแปรรูป (Processed Agricultural Products (PAPs)) โดยเฉพาะ และ
ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินภาษีกรณีส่งออกสินค้าจากสหภาพยุโรปไปยังประเทศอื่น  ๆ นอกเขต
สหภาพยุโรป ได้แก่ สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากน้ านมของสัตว์ ผลไม้และผักแช่แข็ง เคร่ืองด่ืม
ปราศจากแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ ยกเว้นไวน์ 

ประเทศบราซิล สินค้าที่จะน าเข้าประเทศบราซิลต้องเป็นไปตามมาตรฐานอาหารของบราซิล รวมทั้ง
มาตรฐานการควบคุมสารพิษ และการบรรจุหีบห่อและการติดฉลากแล้ว ผู้น าเข้ายังต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
อื่น ๆ (Other Specific Standards) ด้วย ได้แก่ (1) การควบคุมแมลง (Pest Risk Assessment - PRA)  
(2) การตรวจสอบเน้ือสัตว์ นม และอาหารทะเล (3) การน าเข้าสินค้ากลุ่มพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป 
จะสามารถน าเข้าประเทศบราซิลได้โดยต้องมีเอกสารรับรองด้านสุขอนามัยพืชจากหน่วยงานในประ เทศ 
ผู้ส่งออก อน่ึง สินค้าทุกชนิดที่บรรจุในลังไม้ หรือมีไม้ (Wood) เป็นส่วนประกอบในการขนส่ง ต้องได้รับ 
การฆ่าเชื้อโดยมีตราประทับบนลังไม้ และมีเอกสารรับรองการรมควัน (Fumigation Certificate) ประกอบการ
น า เข้า ด้วย ส าหรับการน า เข้าสินค้าอาหารสัตว์ ผู้น า เข้า  ต้องลงทะเบียนกับ the Department of 
Surveillance of Livestock Inputs (DFIP) ก่อน ส่วนการน าเข้าเคร่ืองด่ืมที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ จะต้องมี
การรับรองการวิเคราะห์ และใบแหล่งก าเนิดสินค้า  

ประเทศจีน ได้ก าหนดมาตรฐานการน าเข้าและส่งออกสินค้าประเภทอาหาร โดยมีการควบคุมความ
ปลอดภัยของอาหารที่น าเข้าและส่งออก สินค้าน าเข้าประเภทอาหาร สารเติมแต่งอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับอาหารที่น าเข้า ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติของจีน (China’s 
National Food Safety Standard) อาหารและสารเติมแต่งอาหารที่น าเข้า ต้องผ่านการตรวจสอบจากด่าน
ควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (China Exit-Entry Inspection and Quarantine Agency: CIQ) 
โดยอาหารที่น าเข้าต้องมีใบรับรองการตรวจสอบตามที่ General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine of the People's Republic of China หรือ AQSIQ ก าหนดไว้ สินค้าน าเข้า
ประเภทอาหารและสารเติมแต่งอาหารในบรรจุภัณฑ์ ต้องมีฉลากภาษาจีนก ากับ ฉลากและค าแนะน าต้อง
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เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารด้วย ส่วนการน าเข้าสินค้าประเภทอาหาร
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยพืช มาตรฐานสุขอนามัยสัตว์น้ า มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและ
อาหารเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานการบรรจุภัณฑ์และหีบห่ออาหารส าเร็จรูป การน าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปใน
รูปสมุนไพรที่ใช้เป็นยา ผู้น าเข้า จะต้องมีใบอนุญาตการผลิตยา หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาใน
ประเทศจีน การน าเข้าสมุนไพรในรูปอาหารบ ารุงสุขภาพและอาหารเสริม ผู้น าเข้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะต้องผ่านการจดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้
จ าหน่ายในประเทศผู้ส่งออกแล้วเท่าน้ัน ส่วนการน าเข้าสมุนไพรในรูปของเคร่ืองส าอาง สินค้าเคร่ืองส าอาง
จะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบสินค้าน าเข้า จึงจะสามารถน าเข้ามาขายในประเทศจีนได้ 

ประเทศญี่ปุ่น การน าเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร เอกสารที่ผู้น าเข้าจะต้องจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการน าเข้า และต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าอาหารที่จะส่งเข้าประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ใบรับรองสุขอนามัย 
(Health Certification) ใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ หรือ ใบรับรองสุขอนามัย
สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ประมง (ระบุชนิด (ชื่อทางวิทยาศาสตร์) บริเวณแหล่งน้ าทะเลต้นก าเนิด และ
กระบวนการด้านสุขอนามัย) กรณีอาหารส าเร็จรูป ต้องมีเอกสารแจ้งรายการส่วนผสมที่ใช้ รายการวัตถุเจือปน
ที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ในการผลิต (ระบุกระบวนการผลิตที่สมบูรณ์ต้ังแต่การจัดหาวัตถุดิบจนกระทั่งเป็น
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย รวมถึงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อแบบ sterilization) และผลการตรวจวิเคราะห์ 
(Inspection Results) สินค้า โดยเป็นรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  
ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบตามระบบ
ต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว และผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการน าเข้าสินค้าอาหารสู่ประเทศ
ญี่ปุ่น นอกจากน้ีในการน าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูป ญี่ปุ่นยังมีระบบการตรวจสอบสารเคมีตกค้างทางการเกษตร 
โดย อ้างอิงจากค่ามาตรฐานของ CODEX และค่ามาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และมีการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปน าเข้าโดยใช้ระบบมาตรฐาน 
GMP และ HACCP 

ประเทศอินเดีย ได้มีการยกเลิกนโยบายการจ ากัดการน าเข้าสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีที่มีต่อ 
WTO โดยให้มีการน าเข้าสินค้าได้อย่างเสรี ยกเว้นบางสินค้าที่จ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการน าเข้า เช่น 
ข้าวสาลี พืชน้ ามัน หรือน้ ามันเชื้อเพลิงที่ต้องน าเข้าโดยตัวแทนของรัฐบาลและควบคุมการน าเข้าสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงความปลอดภัยของประชาชนและข้อห้ามทางศาสนา รวมทั้งห้ามน าเข้าสัตว์ป่า ไขมัน
สัตว์เน้ือวัว ไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก และก าหนดประเภทสินค้าที่
ต้องได้รับใบอนุญาตน าเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินเดีย เช่น รถยนต์ใหม่ สินค้าเกษตรขั้นปฐม หินอ่อน 
และเคร่ืองจักรใช้แล้ว เป็นต้น ส่วนสินค้าน าเข้าประเภทอาหารต้องปิดฉลากแสดงข้อความบนภาชนะบรรจุ
เป็นภาษาอังกฤษหรือฮินดู มีมาตรฐานการบรรจุหีบห่อตามประกาศของรัฐบาลกลาง และตามมาตรฐานของ
น้ าหนัก มีหนังสือรับรองผลวิเคราะห์สินค้าจากประเทศต้นทาง และต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน
สุขอนามัยโดย Department of Food Processing และการตรวจสอบของกรมศุลกากร โดยต้องมีอายุสินค้า 
(Shelf Life) ในเวลาที่น าเข้ามาในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของอายุสินค้านับจากวันที่ผลิตและวันที่
สินค้าหมดอายุ สินค้าพืช ผัก ทั้งสดและแห้งที่น าเข้าอินเดียจะต้องมีใบอนุญาตน าเข้าและผ่านการตรวจสอบ
ตามมาตรการตรวจสอบและกักกันโรคพืช (Plant Quarantine Order) ซึ่งก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์
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ความเสี่ยงของโรคพืชและแมลง (Pest Risk Analysis: PRA) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม จะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก Bureau of Indian Standards ก่อนการน าเข้า  

ประเทศเวียดนาม ในการน าเข้าสินค้า เวียดนามใช้มาตรการควบคุมการน าเข้าสินค้าโดยผ่านการออก
ใบอนุญาตการน าเข้า (automatic import licensing) ผลิตภัณฑ์อาหารที่น าเข้าจากต่างประเทศต้องผ่านการ
ทดสอบและได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้าเวียดนาม ต้องท าตามกฎหมายเกี่ยวกับฉลาก เช่น ฉลากสินค้าต้องเขียนเป็นภาษาเวียดนามเท่าน้ัน      
มีข้อมูลบังคับที่ต้องแสดงบนฉลากครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ในส่วนการโฆษณาสินค้าน าเข้า ต้องใช้
ภาษาเวียดนามในการโฆษณาเท่าน้ัน เน้ือหาของการโฆษณาต้องสอดคล้องกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
ในเอกสารจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ มีการระบุข้อมูลที่จ าเป็น ส าหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต้องปลอดจากโรคสัตว์ทุก
ชนิด ดังน้ัน จึงต้องผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เวียดนาม (Department of Animal 
Health)  

ประเทศมาเลเซีย กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการน าเข้าสินค้า เกษตรแปรรูปไปยัง
ประเทศมาเลเซีย ก าหนดให้ต้องได้รับอนุญาต ผู้ประสงค์จะน าเข้าสินค้าจ าพวกพืช หรือผลิตภัณฑ์จากพืช และ
สินค้าเกษตรจะต้องด าเนินการยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยพืช และปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวข้องกับการแยก
เกรด (Grading) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และฉลากสินค้า (Labeling) ส าหรับน าเข้าผลไม้สด ผักสดและ
ไม้ตัดดอก บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับหีบห่อ จะต้องเป็นวัสดุที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนและสามารถป้องกันการ
กระแทกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าขณะล าเลียงรวมทั้งการบรรจุสินค้าจะต้องไม่เกินกว่า 30 
กิโลกรัมต่อการบรรจุใน 1 บรรจุภัณฑ์ ฉลากต้องมีข้อมูลส าคัญที่ ต้องระบุ ได้แก่ ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า          
ผู้ส่งออก ชื่อทั่วไปของสินค้า เกรดของสินค้า ขนาดของสินค้า ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า และน้ าหนักสุทธิ 
ผลไม้บางชนิดที่มีปริมาณการน าเข้ามาเลเซียเป็นจ านวนมาก เช่น มะม่วง ทุเรียน ล าไย ผู้น าเข้าต้องได้รับ
หนังสืออนุญาตน าเข้า  (Import Licenses) โดยจะมีการตรวจสารพิษตกค้างตามที่ประกาศในระเบียบ
มาตรฐานอาหาร (Malaysian Food Regulation 1985) การน าเข้าเน้ือสัตว์ต้องได้รับการรับรองฮาลาลในทุก
กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง 

ประเทศออสเตรเลีย สินค้าเกษตรแปรรูปที่ประเทศออสเตรเลียจ ากัดการน าเข้า ได้แก่ สินค้าที่ท าจาก
สัตว์บางชนิด เช่น วาฬหรือโลมา ใบยาสูบส าหรับเค้ียวและสูดทางปาก ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางบางชนิดที่มี
ส่วนผสมของตะกั่วมากกว่า 250 กรัมต่อหน่ึงกิโลกรัม สัตว์หรือพืชที่ก าลังจะสูญพันธุ์ภายใต้ข้ อตกลง CITES 
และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสัตว์หรือพืชเหล่าน้ี ปลา สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง สัตว์น้ าที่จับนอกน่านน้ า
ออสเตรเลีย ไม้ซุงและไม้แปรรูปเป็นแผ่นจาก Liberia ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ การน าเข้าสินค้าเหล่าน้ีทั้งหมด
ต้องขออนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลีย 

การน าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูป ออสเตรเลียมีการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของสินค้าเกษตร
แปรรูปภายใต้กฎหมาย Biosecurity Act 2015 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากศัตรูพืชและโรคภัยต่าง ๆ 
ที่จะเข้ามาสู่อาณาเขต หรือดินแดนของออสเตรเลีย และน าภยันตรายต่าง ๆ มาสู่สุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และ
พืชในออสเตรเลีย สินค้าเกษตรที่น าเข้าไปยังออสเตรเลียจะต้องได้รับใบอนุญาตให้น าเข้า ( Import Permits) 
จากรัฐบาลออสเตรเลีย และใบรับรองสุขอนามัยพืชและสัตว์ ระบุกระบวนการเพาะปลูก และกระบวนการแปร
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รูปทั้งหมด ทั้งมีการตรวจสินค้าที่ท่าเรือตามระบบที่วางไว้ ความเข้มงวดของการตรวจสอบขึ้นอยู่กับระดับ
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ส าหรับสินค้าแต่ละชนิด 

ประเทศนิวซีแลนด์ การน าเข้าสินค้าไปยังนิวซีแลนด์มีความเข้มงวดมาก เพื่อปกป้องสภาวะแวดล้อม 
พืช สัตว์ และมนุษย์ ผู้น าเข้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการน าเข้าสินค้า สัตว์ สินค้าพืช หรือ
อาหารตามที่กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องบัญญัติ โดยมีกฎหมายการป้องกันการเข้ามาและแพร่กระจายของ
แมลงศัตรูพืชภายใ ต้กฎหมายความปลอดภัยทางชี วภาพ ( Biosecurity Act 1993  as amended)                 
ซึ่งครอบคลุมสินค้าประเภทอาหาร และสินค้าเกษตรแปรรูป การน าเข้าสินค้าที่อาจมีหรือมีความเสี่ยงที่จะ
กระทบต่อความปลอดภัยทางชีวภาพไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะต้องได้รับหนังสืออนุญาต ( Import Health 
Standards) จากกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (MPI) ให้น าเข้าสินค้าน้ันได้ การน าเข้าอาหารแปรรูปที่ถูก
จัดให้อยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูง (High Risk Foods) ผู้น าเข้าสินค้ากลุ่มน้ีจะต้องขอรับในอนุญาต ก่อนน าเข้า  
และผู้น าเข้าสินค้าอาหารยังต้องจดทะเบียนเป็นผู้น าเข้าสินค้าอาหาร (Registration as Food Importer) 
ภายใต้กฎหมาย Food Act 2014 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ และจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดฉลาก (Labelling Requirements) การจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหารที่
ปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารด้วย  

จากการเปรียบเทียบพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์การป้องกันสินค้าเกี่ยวกับอาหารและอาหาร
แปรรูปที่อาจน าโรคระบาดเข้ามาในประเทศไทย จึงควรมีมาตรการและออกกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปน้ี 

(1) ให้มีกฎหมายการป้องกันการเข้ามาและแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืชภายใต้กฎหมายความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งการน าเข้าสินค้าที่อาจมีหรือมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อความปลอดภัยทางชีวภาพไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม จะต้องได้รับหนังสืออนุญาต (Import Health Standards) ก่อนการน าเข้าสินค้าน้ัน     

(2) บรรจุภัณฑ์ในการขนส่งสินค้าทุกชนิดที่ ต้องได้รับการฆ่าเชื้อโดยมีตราประทับบนลังไม้ และมี
เอกสารรับรองการรมควัน (Fumigation Certificate) ประกอบการน าเข้าด้วย  

(3) สินค้าอาหารที่จะน าเข้าประเทศไทยจะต้องมี ใบรับรองสุขอนามัย (Health Certification) 
ใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ หรือ ใบรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์
ประมง และผลการตรวจวิเคราะห์ (Inspection Results) สินค้า นอกจากน้ีในการน าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูป      
ต้องมีระบบการตรวจสอบสารเคมีตกค้างทางการเกษตร ตามมาตรฐานของ CODEX และมีการก าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปน าเข้าโดยใช้ระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP 

(4) ให้มีระบบการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับสินค้าประเภทอาหารและอาหารแปรรูปที่จะน าเข้า เพื่อใช้ใน
การจัดเก็บและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดของการผลิตสินค้า ช่วยในการติดตาม ตรวจสอบการผลิต
อาหารทั้งระบบที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ 

5. กฎหมายเก่ียวกับอัตราภาษีศุลกากร ภาษีการค้า และภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าเกษตรแปรรูป 

ประเทศไทย โดยทั่วไปการน าเข้าสินค้ามายังประเทศไทย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นการน าเข้า
สินค้าที่เป็นพืชผลทางการเกษตร ที่อยู่ในสภาพสด หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่าง
ขนส่งด้วยการแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือด้วยการจัดท าหรือปรุงแต่งโดยวิธีการอื่น แต่ถ้าเป็นสินค้าที่น าเข้า
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เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ใส่สารปรุงรส กลิ่น สี และบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อในลักษณะที่มั่นคงท าเป็น
อุตสาหกรรม จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าที่น าเข้า ต้องเสียภาษีศุลกากรตามพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 นอกจากน้ี ได้มีการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีน าเข้าส าหรับสินค้าตามข้อตกลง
ทางการค้าต่าง ๆ ได้แก่ การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) การยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอากรภายใต้มาตรการกระชับการรวมกลุ่มอาเซียน การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรตามกรอบ WTO 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีกฎหมาย The Tariff Act และระบบ The US Harmonized Tariff 
Schedule (HTS) ก าหนดให้การน าเข้าต้องแสดงแหล่งก าเนิดของสินค้า การน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศน้ัน 
สหรัฐอเมริกาใช้ระบบ Harmonized Tariff Schedule (HTS) เก็บภาษีน าเข้าจากสินค้าต่างประเทศทั้งหมด 
ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปด้วย พิธีการน าเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกามี 2 วิธีได้แก่ การน าเข้าอย่างเป็น
ทางการ (Formal Entry) ซึ่งเป็นการน าเข้าที่ผู้น าเข้าจะต้องวางเงินค้ าประกันไว้กับศุลกากรสหรัฐฯเพื่อเป็น
หลักประกันในการช าระภาษีน าเข้า ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมดแก่ศุลกากรสหรัฐฯ และการน าเข้า
อย่างไม่เป็นทางการ ( Informal Entry) เป็นการน าเข้าเพื่อการบริโภค ส่วนใหญ่เป็นสินค้ามูลค่าไม่เกิน  
2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนสินค้าเกษตรแปรรูปบางประเภท เช่น สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลไม้ ผลไม้
เปลือกแข็งประเภท Nuts เน้ือและผลิตภัณฑ์จากเน้ือ นม ไข่ ผลิตภัณฑ์เนย และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากนมและ
เนย พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เน้ือสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ปีก ผักบางชนิด จ าเป็นต้องมีใบอนุญาต
น าเข้า หรือใบอนุญาตประกอบการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับภาษีน าเข้าของสหรัฐอเมริกามีแยก
ออกไปหลากหลายหมวดหมู่ตามประเภทสินค้า วิธีการประเมินภาษีน าเข้าโดยทั่วไปใช้อัตราร้อยละของมูลค่าที่
ต้องเสียภาษีของสินค้าน าเข้าน้ัน ๆ แต่สินค้าน าเข้าบางรายจะถูกประเมินภาษีในอัตราที่มีการก าหนด
เฉพาะเจาะจงลงไป (Specific Rate) เช่น ต่อชิ้น ต่อลิตร ต่อกิโลกรัม เป็นต้น และมีอัตราภาษีพิเศษ (Special 
Rates) ส าหรับสินค้าน าเข้าที่อยู่ภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น ไม่ต้องเสียภาษีน าเข้าหรือเสียภาษีน าเข้าใน
อัตราต่ ากว่าอัตราทั่วไป เป็นต้น 

สหภาพยุโรป  มีการเก็บภาษีน าเข้าตามกฎระเบียบ Directive 2006/112 on the common 
system of VAT (Annex III) ทั้งน้ีสินค้าน าเข้าไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะต้องถูกเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Tax (VAT)) เพื่อการน าเข้าสินค้าน้ัน ณ จุดผ่านแดนเพื่อน าสินค้าเข้ามาใน
สหภาพยุโรป อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแบบมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และมีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส าหรับสินค้าแต่ละรายการจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภาษีศุลกากรตามอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์จากราคาน าเข้า
สินค้า การค านวณราคาสินค้าน าเข้าน้ันให้ค านวณจากราคาสินค้า บวกด้วยค่าขนส่งและค่าประกันภัย (Costs, 
Insurance and Freights (CIF)) ที่จ่ายจนกว่าสินค้าจะมาถึงเขตผ่านแดน ณ จุดที่ท าการของศุลกากร อัตรา
ภาษีจะเป็นไปตามประเภทสินค้าซึ่งมีความแตกต่างกันไป นอกจากน้ียังมีภาษีสรรพสามิต (Excise Duties) 
ส าหรับสินค้าน าเข้าบางประเภทจะอยู่ภายในบังคับของการเสียภาษีฟุ่มเฟือยหรือภาษีสรรพสามิตด้วย เช่น 
เหล้า เบียร์ ไวน์ เคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ยาสูบ บุหร่ี และสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจด้านพลังงาน 

ประเทศบราซิล การน าเข้าสินค้าไปยังบราซิล กลุ่มอาหารจะต้องเสียภาษีน าเข้า ร้อยละ 0 -20  
ภาษีขายร้อยละ 5-18 ภาษีอุตสาหกรรม ร้อยละ 0-18 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 0-3.74 และภาษีรัฐ ร้อยละ  
0-17.23 ตามประเภทสินค้า (ภาษีรัฐ จะมีอัตราต่างกันในแต่ละรัฐ ที่แสดงในที่น่ี เป็นการขายในรัฐเซาเปาโล) 
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บราซิลให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มสมาชิกประเทศเมอเคอซู  
(MERCOSUR) ประกอบด้วย บราซิล อาร์เจนติน่า ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซูเอลา ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี
ระหว่างกัน (ร้อยละ 0-5) ตามรายการสินค้าและบริการในกลุ่มที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งเป็น Common 
Union Market Tariffs มาต้ังแต่ปี 1991 แต่ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับ
การลดภาษีน าเข้าหรืออ านวยความสะดวกทางการค้า  

ประเทศจีน การน าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปไปยังประเทศจีน อาจอยู่ภายใต้การเสียภาษีน าเข้าต่าง ๆ 
เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และภาษีอื่น ๆ พิกัดอัตราภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าทั่วไปอยู่
ระหว่างร้อยละ 3-30 ส าหรับสินค้าเกษตรโดยทั่วไปจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 7.6 นอกจากน้ีจีนยังเก็บภาษีบริโภค 
(Consumption Tax: CT) จากกลุ่มสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ น้ ามันเบนซิน เพชรพลอยและรถยนต์ 
โดยอัตราเรียกเก็บอยู่ระหว่างร้อยละ 1-45 ค านวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรอื่น ๆ (ถ้ามี) 
อย่างไรก็ดี จีนมีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนเกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีน าเข้าท าให้ประเทศอาเซียนได้รับ
การลดอัตราภาษีตามที่ตกลงกัน 

ประเทศญี่ปุ่น สินค้าที่น าเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่นจะต้องเสียภาษีศุลกากร (Customs Duty) ในอัตราที่
แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ประเภทของสินค้าน้ัน ๆ เช่น สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ท าจากนม (Diary Products) 
ชนิดต่าง ๆ  เสียภาษีศุลกากรอัตราปกติในอัตราร้อยละ 25-35 ของราคาสินค้า สินค้าบางชนิดที่ท าหรือผลิต
จากเน้ือสัตว์ร้อยละ 2.5-20 แล้วแต่ประเภท ผลิตภัณฑ์ซีเรียลและธัญพืชร้อยละ 5-15 ของราคาสินค้า (CIF) 
สินค้าประเภทข้าวและมอลต์ร้อยละ 15-25 เป็นต้น ในขณะที่อัตราภาษีน าเข้าหรือภาษีศุลกากรส าหรับสินค้า
เกษตรกรณีอัตรา WTO จะเสียภาษีน าเข้าส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 15.5 เป็นต้น อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นมีความตกลง
กับไทยตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: 
JTEPA) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic 
Partnership: AJCEP) ท าให้มีการลดภาษีน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย 

ประเทศอินเดีย มีการผูกพันอัตราภาษีของสินค้าภายใต้ WTO ไว้กว่าร้อยละ 74 ของจ านวนสินค้า
ทั้งหมด และได้ก าหนดโควตาน าเข้าส าหรับการน าเข้านมผง ข้าวสาลี น้ ามันดิบจากเมล็ดดอกทานตะวันและ
ดอกค าฝอย อัตราภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงอัตราร้อยละ 7.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added Tax) ก าหนดโดยรัฐบาลกลางเพื่อแทนที่การเก็บภาษีขายที่แต่ละรัฐจัดเก็บ โดยก าหนดไว้  
ร้อยละ 12.5 ทางด้านความตกลงทางการค้า อินเดียมีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN – INDIA 
Free Trade Agreement: AIFTA) และมีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for 
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก ทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ 
บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย สหภาพพม่า เนปาล และภูฏาน 

ประเทศเวียดนาม ตามกฎหมายวาดวยภาษีน าเขาและภาษีสงออกของเวียดนาม ใช้การจัดเก็บภาษี
น าเข้าตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade 
GATT) ภายใต้ Article 7 ส าหรับสินค้าน าเข้าที่มิได้ระบุไว้ใน GATT ให้ใช้ราคาที่น าเข้าจริงในการค านวณภาษี 
อัตราภาษีน าเข้าทั้งอัตราพิเศษสุด (Special Preferential Rate) อัตราพิเศษ (Preferential Rate) และ 
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อัตราปกติ (Normal Rate) มีหลายอัตรา ได้แก่ 0% 1% 3% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 
และสูงสุด 100% และอัตราทั่วไป Ordinary Rates) ใช้กับการน าเข้าจากประเทศที่ใช้หลัก Non-MFN และ
เท่ากับ 1.5 เท่าของอัตราพิเศษ ซึ่งใช้กับการน าเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลง MFN กับเวียดนาม และยังมีอัตรา
พิเศษสุด (Special Preferential rate) ใช้กับการน าเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลงภาษีพิเศษ (Special 
Preferential Agreement) กับเวียดนาม โดยเฉพาะกลุ่ม ASEAN นอกจากน้ี อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม
ตามความจ า เป็น (Discretionary Additional Tax) ในกรณีที่มีการทุ่มตลาดจากการน า เข้า  ( Import 
Dumping) มีการอุดหนุนการน าเข้าโดยประเทศผู้ส่งออก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคการผลิตของ
เวียดนาม หรือกรณีที่สินค้าน าเข้าจากประเทศที่ด าเนินนโยบายด้านภาษีน าเข้าอย่างเข้มงวดกับสินค้าส่งออก
ของเวียดนาม 

เวียดนามได้เข้าร่วมความตกลงทางการค้าเส รีใน 6 ภูมิภาคในฐานะที่ เป็นสมาชิกอาเซียน 
ประกอบด้วย เขตการค้าเสรีอาเซียน (Asean Free Trade Area: AFTA) และอีก 5 เขตการค้าเสรีระหว่าง
อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  รวมทั้งการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี 
แบบทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับชิลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasia Economic 
Union: EAEU) และมีความตกลงอีก 4 ฉบับที่อยู่ระหว่างการเจรจา ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ความตกลงทางการค้าเส รี
ระหว่างฮ่องกงกับอาเซียน ความตกลงทางการค้าเสรีกับอิสราเอล และความตกลงทางการค้าเสรีกับสมาคม
การค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ส าหรับความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทย 
เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : 
ACIA) เป็นความตกลงระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจ 5 สาขา ได้แก่ เกษตร 
ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ การผลิต รวมถึงบริการที่เกี่ยวเน่ือง และการลงทุนในธุรกิจบริการภายใต้กรอบความ
ตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) เช่นกัน ความตก
ลง ACIA เป็นข้อตกลงที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนในอาเซียนได้โดยปราศจากอุปสรรคและ 
ข้อกีดกันทางการลงทุน 

ประเทศมาเลเซีย โดยที่มาเลเซียเปนสมาชิกเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) โดยไดมีการลดอัตรา
ภาษีน าเขาลงมาเหลือรอยละ 0-5 ตอสินคาน าเขาจากกลุมสมาชิกอาเซียนกวารอยละ 98 ส่วนอัตราภาษี
น าเข้าสินคาจากประเทศตาง ๆ จะอยู่ในช่วงร้อยละ 0-300 ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา สินคาฟุ่มเฟอยจะถูก
เรียกเก็บอัตราภาษีสูงกวาสินคาอุปโภคบริโภค หรือสินคาที่เปนวัตถุดิบในการผลิต แต่ส าหรับสนิคาที่น าเขามา
แลวอาจสรางความเสียหาย หรือเปนคูแขงกับสินค้าที่ผลิตไดในประเทศมักจะมีอัตราภาษีสูง หรือรัฐบาลอาจ
ก าหนดใหมีการขออนุญาตน าเขา (Import license) หรือมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษในการน าเข า 
(Surcharges) ได้ นอกจากภาษีขาเข้าแล้ว สินคาที่น าเขามาจ าหนายในประเทศมาเลเซียจะตองเสียภาษี 
การขาย (Sales taxes) ในอัตราระหวางรอยละ 0-10 ในสินคาบางชนิดรัฐบาลอาจเรียกเก็บภาษีการขาย  
สูงหากพิจารณาแล้วเห็นวาการจ าหนายสินคาดังกล่าวมีผลในทางลบตอผูบริโภค เชน สินคายาสูบจะเสียภาษี 
การขายรอยละ 25 สินคาเหลาและแอลกอฮอลเสียภาษีการขายร้อยละ 20 เป็นต้น บุคคลที่จดทะเบียนตาม 
พระราชบัญญัติภาษีสินค้าและบริการ ค.ศ. 2014 จะต้องเสียภาษีสินค้าและบริการในอัตราร้อยละ 6 ของ
มูลค่าการน าเข้าสินค้าด้วย มาเลเซียมีการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) แล้ว
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ทั้งสิ้น 13 ฉบับ และก าลังอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศสหภาพยุโรป 
และ EFTA (European Free Trade Association) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งเป็น
ความตกลงระหว่างอาเซียนกับอีกประเทศภาคีอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น และอินเดีย นอกจากน้ี มาเลเซียก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการให้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Agreement: TPP) ด้วย 

ประเทศออสเตรเลีย ภาษีน าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปของออสเตรเลีย มีการเก็บภาษีน าเข้า ภาษี
สรรพสามิต และภาษีการค้าส าหรับการน าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปบางรายการ ส าหรับภาษีน าเข้า (Customs 
Duties) ใช้วิธีการเก็บภาษีอากรแบบผันแปรจากอัตราร้อยละ 0 ถึง 10 โดยมีอัตราเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ 4.6  
ส่วนภาษีขาย (GST) จัดเก็บที่ ร้อยละ 10 ของมูลค่าภาษีขาเข้า (Taxable Importation) ภาษีศุลกากร 
ที่ รัฐบาลออสเตรเลียจัดเก็บส าหรับสินค้าที่น าเข้ามายังออสเตรเลียจะอยู่ที่ร้อยละ 5 แต่ก็อาจมีสินค้า 
บางประเภทที่ถูกจัดเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่ต่ ากว่าหรือสูงกว่าน้ัน โดยอัตราภาษีศุลกากรส าหรับสินค้า 
แต่ละประเภท ประกอบด้วยตารางอัตราภาษีศุลกากรปกติ ตารางอัตราภาษีศุลกากรส าหรับประเทศที่มีความ
ตกลงทางการค้ากับออสเตรเลียทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งน้ีไทยมีสิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) โดยออสเตรเลียให้สิทธิลดภาษีศุลกากรแก่สินค้าน าเข้าจากไทยจ านวน  
6,108 รายการ และไทยให้สิทธิลดภาษีศุลกากรแก่สินค้าน าเข้าจากออสเตรเลียจ านวน 5,505 รายการ และ  
มีการใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) 
การน าเข้าสินค้าแทบทุกประเภทรวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปไปยังประเทศออสเตรเลีย ผู้น าเข้ามีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีการค้าที่เรียกว่า “ภาษีสินค้าและบริการ” (GST) ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้ารวมราคาสินค้า  
ภาษีศุลกากร ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยสินค้า และมีการเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับการน าเข้าสินค้าประเภท
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาสูบ และน้ ามันปิโตรเลียมที่รวมทั้งคร่ืองด่ืมที่เป็นไวน์ที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วย  

ประเทศนิวซีแลนด์ อัตราภาษีศุลกากรที่จัดเก็บส าหรับสินค้าเกษตรแปรรูปน าเข้าไปยังนิวซีแลนด์
ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้า ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax: GST) ในอัตรา
ร้อยละ 15 รวมทั้งสินค้าที่สั่งผ่านระบบออนไลน์หรือสั่งทางไปรษณีย์ด้วย โดยอัตราภาษี GST จะค านวณจาก
มูลค่าสินค้าแบบ CIF (Costs, Insurance and Freights) ยกเว้นการน าเข้าสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 
เหรียญนิวซีแลนด์ต่อคร้ัง และยังต้องเสียอากรจัดเก็บเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Levy) 
ส าหรับการน าเข้าสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปบางชนิด เช่น สินค้าเกษตรประเภทผลไม้บางชนิด 
จัดเก็บร้อยละ 0.25 ของราคาขายสินค้า สินค้าประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนม จัดเก็บ 2.9 เซ็นต์ต่อ  
1 กิโลกรัม เป็นต้น นอกจากน้ียังมีภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ส าหรับสินค้าบางประเภท เช่น ไอศกรีม
น าเข้าจากต่างประเทศ สินค้าน าเข้าประเภทอาหารที่ปรุงส าเร็จพร้อมทานและมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ไวน์  
และไวน์ผลไม้ต่าง ๆ  สินค้าประเภทเบียร์ เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ เหล้า บร่ันดี วิสกี้ วอดก้า บุหร่ี ยาสูบ  
เป็นต้น นิวซีแลนด์มีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) โดยให้สิทธิลดภาษี
ศุลกากรแก่สินค้าขาเข้าจากไทยเป็น 0 กว่า 6,000 รายการ ทั้งน้ีสินค้าที่มีสิทธิลดอัตราภาษีศุลกากรน าเข้าใน
นิวซีแลนด์จะต้องผลิตตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า นอกจากน้ียังมีความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน -
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ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) โดยนิวซีแลนด์ผูกพันลดภาษีศุลกากรครอบคลุมทุกรายการสินค้ารวม 
7,238 รายการ และไทยผูกพันลดภาษีศุลกากรครอบคลุมสินค้าจ านวน 6,224 รายการ  

จากการเปรียบเทียบอัตราภาษีน าเข้า การน าเข้าสินค้ามายังประเทศไทย ที่เป็นพืชผลทางการเกษตร 
ที่อยู่ในสภาพสด หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่ วคราวในระหว่างขนส่ง  จะได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนอัตราภาษีศุลกากรเป็นไปตามตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  
ซึ่งปัจจุบันคงเหลือเพียงอัตราร้อยละ 6 หรือ 0.3 บาทต่อกิโลกรัม ส าหรับชนิดที่บริโภคได้ และมีการเก็บภาษี
ธุรกิจเฉพาะส าหรับสินค้าน าเข้าบางประเภท ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้ว พบว่า ประเทศอื่น ๆ มีการ
เก็นภาษีในอัตรสูงกว่าประเทศไทยมาก เช่น สหภาพยุโรป เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแบบมาตรฐานไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 15 และมีภาษีศุลกากรตามอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์จากราคาน าเข้าสินค้า บราซิล กลุ่มอาหาร  
จะต้องเสียภาษีน าเข้า ร้อยละ 0-20 ภาษีขายร้อยละ 5-18 ภาษีอุตสาหกรรม ร้อยละ 0-18 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ร้อยละ 0-3.74 และภาษีรัฐ ร้อยละ 0-17.23 ตามประเภทสินค้า นิวซีแลนด์ มีอัตราภาษีศุลกากรที่จัดเก็บ
ส าหรับสินค้าเกษตรแปรรูปอยู่ที่ร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้า ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services 
Tax: GST) ในอัตราร้อยละ 15 มาเลเซียเก็บภาษีสินค้าและบริการในอัตราร้อยละ 6 ของมูลค่าการน าเข้า
สินค้า เวียดนามมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม  ในกรณีที่มีการทุ่มตลาดจากการน าเข้า ( Import Dumping)  
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคการผลิตของเวียดนาม หรือกรณีที่สินค้าน าเข้าจากประเทศที่ด าเนินนโยบาย
ด้านภาษีน าเข้าอย่างเข้มงวดกับสินค้าส่งอองของเวียดนาม นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกัน 
ประเทศไทยมีข้อตกลงทางการค้าเพียงข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) การยกเว้นหรือลดหย่อนอากร
ตามกรอบ WTO และการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรของกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศคู่ค้า ขณะที่มาเลเซีย
มีการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) แล้วทั้งสิ้น 13 ฉบับ และก าลังอยู่ระหว่าง
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศสหภาพยุโรป (European Free Trade Association) 
เวียดนามได้การเข้าร่วมเขตการค้าเสรีแบบ ทวิภาคีกับชิลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 
(Eurasia Economic Union: EAEU) และมีความตกลงอีก 3 ฉบับที่อยู่ระหว่างการเจรจา ได้แก่ ความตกลง
หุ้ น ส่ ว นท า ง เ ศ ร ษฐ กิ จ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)  
ความตกลงทางการค้าเสรีกับอิสราเอล และความตกลงทางการค้าเสรีกับสมาคมการค้าเสรียุโรป (European 
Free Trade Association: EFTA) ประเทศไทยจึงควรมีการปรับปรุงอัตราภาษีน าเข้าให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้น และเร่งการเจรจาท าควาตกลงการค้าเสรีให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็น
คู่แข่งทางการค้ากับไทย 

 
6. กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเกษตรอินทรีย์
และการสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบที่จะรองรับโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  
อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ว่าด้วย 
การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เป็นมาตรฐานทั่วไป  
เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งให้มีการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างต้องมี
ความถูกต้อง ชัดเจน ไม่หลอกลวง หรือท าให้เข้าใจผิด  
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ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย Organic Foods Production Act of 1990 ควบคุมการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการที่จะขอการรับรองผลผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ต้องปฏิบั ติตาม 
ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับหลักการและการจัดการระบบการผลิต และ ใช้เฉพาะปัจจัยการ
ผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต ขอบข่าย การตรวจรับรองในระบบน้ี คือ การเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลผลิต ผู้ประกอบการที่ขอการรับรองในระบบน้ี เมื่อ
ได้รับการรับรองแล้ว จะสามารถใช้ตราฉลากเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา บนผลผลิตได้ 
ส่วนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสินค้าน าเข้าต้องผ่านการพิจารณาของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯแล้วว่าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีการผลิตและการจัดการภายใต้โปรแกรมการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ หรือมีการผลิต
และการจัดการสินค้าที่อย่างน้อยก็ต้องเท่าเทียมกันกับที่กฎหมายสหรัฐฯก าหนด ภาระในการแสดงว่าสินค้ามี
มาตรฐานเทียบเท่าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯก าหนดเป็นหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออก 

สหภาพยุโรป มี Regulation (EC) No. 834/2007 วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมดูแลสินค้า
ปลอดสารพิษ หรือที่เรียกว่า “สินค้าเกษตรอินทรีย์” (Organic Products) โดยต้องแสดงฉลากในลักษณะที่
ก าหนดโดยกฎหมายว่าเป็นสินค้าปลอดสารพิษหรือเป็นสินค้าผลิตจากสารที่ได้จากธรรมชาติ โดยเป็นวิธีการ
แบบบังคับ (Mandatory) กรณีที่สินค้าผลิตในสหภาพยุโรป และใช้วิธีการแบบสมัครใจ (Voluntary) ส าหรับ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่น าเข้าไปขายในตลาดสหภาพยุโรป นอกจากน้ี ยังมีกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
เกษตรอินทรีย์อีกสองฉบับคือ Commission Regulation (EC) 889/2008 และ Commission Regulation 
(EC) 1235/2008 ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับข้อก าหนดรายละเอียดของมาตรฐานการเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 
เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และระเบียบการน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป 

ประเทศบราซิล มีการควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) โดยต้องด าเนินการผลิต
ตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ MAPA ก าหนด ผู้ผลิตต้องอยู่ในรายชื่อของ
ผู้ผลิตที่ได้รับการจดทะเบียนในบราซิล (the National Register of Organic Producers) โดยขอการรับรอง
จาก MAPA และมีการใช้ฉลากส าหรับสินค้า Organic เมื่อได้รับการรับรองและต้องระบุรายละเอียดบนฉลาก 

ประเทศจีน มีกฎหมาย Administrative Measures on Organic Product Certification (AQSIQ 
Decree 166) ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ครอบคลุมข้อก าหนดด้านการผลิต การแปรรูป การใช้
ฉลาก และระบบการจัดการสินค้า โดยในส่วนของการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบครอบคลุมถึง การใช้
เชื้อจุลินทรีย์ส าหรับควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์ การใช้สารชะล้างและสารฆ่าเชื้อในการปลูก ข้อก าหนด
ส าหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์ รายการวัตถุเจือปนอาหาร สารช่วยในการผลิต และสารที่เติมในอาหารสัตว์
เพื่อการผลิตหรือแปรรูปเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น และในส่วนของฉลากจะครอบคลุมการปรับเปลี่ยนข้อก าหนด
การติดฉลากส าหรับสินค้าที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ นอกจากน้ีภายใต้ Organic Products 
Certification Implementation Rules ได้ก าหนดให้การน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศจะต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศแล้ว 4 ปีขึ้นไป เว้นแต่หน่วยงานที่ได้รับรองของจีนไป
ตรวจที่แหล่งผลิตแล้วสอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจีน ก็สามารถใช้การประเมินความเสี่ยง
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ 
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ประเทศญี่ปุ่น  มีกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูปอินทรีย์  คือ The Act on Japanese 
Agricultural Standards (JAS) ก าหนดมาตรฐานส าหรับพืชผลเกษตรอินทรีย์ สินค้าพืชผลเกษตรอินทรีย์   
แปรรูป และสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต วัตถุดิบ เมล็ดพันธุ์ สารที่ใช้ควบคุมโรค 
การเก็บรักษา และการระบุข้อความในฉลาก ฯลฯ โดยมีพื้นฐานจาก Codex ผู้ประกอบการและผู้ด าเนินธุรกิจ 
(เกษตรกร) ที่ประสงค์จะติดตราสัญลักษณ์ว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต้องยื่นใบสมัครต่อองค์กรอิสระที่ให้การ
รับรองมาตรฐาน JAS เพื่อขอให้ท าการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อที่จะท าการยืนยันกับทางผู้ประกอบการ
หรือเกษตรกร ว่าสินค้ามีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับ JAS หรือไม่ หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐาน 
JAS แล้ว จึงสามารถติดสัญลักษณ์เกษตรแปรรูปอินทรีย์ได้ 

ประเทศอินเดีย รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้แผนงานต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น ภารกิจเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการของพืช
สวน (MIDH) ภารกิจความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ (NFSM) ภารกิจแห่งชาติเพื่อการเกษตรยั่งยืน (RKVY) 
เป็นต้น ตลาดออร์แกนิคในอินเดียครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร เคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย และสิ่งทอ ส่วนที่เติบโตมากที่สุดเป็นสินค้าจ าพวก
อาหาร สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย ตามล าดับ ปัจจุบัน
อาหารออร์แกนิคที่จ าหน่ายในอินเดียมีเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 200 ชนิด เช่น ชา เคร่ืองเทศ แป้ง ซีเรียล เนยแข็ง 
ผลไม้ ผัก นม น้ าผึ้ง เป็นต้น หน่ึงในปัจจัยส าคัญที่มีส่วนผลักดันให้ตลาดออร์แกนิคเติบโต คือ e-commerce 
ซึ่งขณะน้ีมีมากกว่า 25 แพลตฟอร์มที่ขายอาหารออร์แกนิคในอินเดีย อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีการใช้
ช่องทางตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารอินทรีย์จ านวนมากทั่วประเทศอินเดีย 
รวมทั้งการแนะน าประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่เพียงพอ นอกเหนือจาก
ผลไม้ ผัก ชา พัลส์ และ เคร่ืองเทศแล้ว ยังมีของขบเค้ียว คุกกี้ พืชสมุนไพร และน้ าผลไม้ด้วย พระราชบัญญัติ
การส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารแปรรูปเมื่อเดือนธันวาคม 2528 ได้ก าหนดมาตรฐานและข้อก าหนด
ส าหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อการส่งออก โดยให้มีการติดฉลากออร์แกนิคถูกต้อง สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ไปถึงระดับผู้ผลิตได้ รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดความปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร (มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร) และมาตรฐานความปลอดภัยและอาหาร (สารปนเปื้อนสารพิษและสารตกค้าง) 

ประเทศเวียดนาม ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ แต่มีนโยบาย
พัฒนาภาคเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง โดยก าหนดเงินทุนจ านวนกว่า 6 
หมื่นล้านเวียดนามด่ง (ประมาณ 95 ล้านบาท) เพื่อใช้พัฒนาการเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านระบบการปล่อย
สินเชื่อที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเมื่อเทียบกับสาขาการเกษตรแบบด้ังเดิมและ
สร้างเครือข่ายการเกษตรครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ การแข่งขันของการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ โดย
ครอบคลุมถึงด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตรและเกษตรกรด้วย อาทิ การเปลี่ยนพืชเพาะปลูก            
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชแก่ เกษตรกรที่ปลูกผลไม้ การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบให้น้ าแบบอัตโนมัติ การปรับปรุงพื้นที่ เพาะปลูก ระบบการขนส่ง ร ะบบ
ชลประทาน การผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับโครงการเพาะปลูกขนาดใหญ่ ด้านการเลี้ยงสัตว์ การประมง มีการ
สนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
เน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และได้รับการยกเว้นค่าเช่าสถานที่ส าหรับโครงการลงทุนก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เวียดนามมี
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นโยบายสร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยการใช้ “เกษตรอินทรีย์” ส าหรับการแข่งขันในตลาดผัก ผลไม้ โดย
สนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธีปลูกพืชในโรงเรือนแทนการปลูกพื้นบนดิน ซึ่งมีโอกาสลดการปนเปื้อนสารเคมี
มากกว่า วิธีการเพาะปลูกแบบน้ีสร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจได้มากกว่าแบบด้ังเดิมหลายเท่าและได้ราคา
สูงกว่าการปลูกในพื้นดิน โดยผักไฮโดรโปนิกส์ที่ปลูกน้ีมีตลาดรองรับที่มั่นคง ท าให้ในแต่ละปีฟาร์มไฮโดร       
โปนิกส์สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้กว่า 5 พันล้านเวียดนามด่ง/เฮกเตอร์ (7.9 ล้านบาท) ในขณะที่พื้นที่อื่น ๆ มี
รายได้เพียงแค่ 50 ล้านเวียดนามด่ง/เฮกเตอร์ (80,000 บาท) 

ประเทศมาเลเซีย ได้จัดท ามาตรฐานการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์เสร็จเรียบร้อยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 
(The Malaysian Organic Standards – MS1529:2001) และได้จัดต้ังระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Malaysia Organic Scheme (Skim Organic Malaysia – SOM) แต่อย่างไร 
ก็ดี รัฐบาลมาเลเซียไม่ได้มีการก าหนดกฏระเบียบในการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว จึงมีผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์เพียงไม่กี่รายที่ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ดี ผู้น าเข้าสินค้าเกษตรอิ นทรีย์ใน
มาเลเซียต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการน าเข้าและการขายสินค้าเกษตรและอาหารเช่นเดียวกันกับสินค้าทั่วไป 
รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ โดยมีแผนที่จะขยายการผลิต
เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นปีละ 25,000 ไร่ รวม 5 ปี 125,000 ไร่ โดยหวังว่าจะช่วยขยายมูลค่าธุรกิจเกษตรอินทรีย์
ของประเทศเป็น 5,000 ล้านบาท ในส่วนของภาคเอกชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานด้านเกษตรอินทรีย์
ภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดต้ัง Organic Alliance Malaysia (OAM) ขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นองค์กรกลาง
ระดับประเทศของภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ต่อมา OAM ได้ริเร่ิมให้บริการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีหน่วยตรวจสอบรับรองจากต่างประเทศ ที่เข้าไปให้บริการ
ตรวจรับรองการผลิต-แปรรูปเกษตรอินทรีย์ในประเทศมาเลเซีย ทั้งจากยุโรป ออสเตรเลีย รวมทั้งส านักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) จากประเทศไทยด้วย   

ประเทศออสเตรเลีย สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่น าเข้ามาจ าหน่าย หรือที่ผลิตในออสเตรเลียจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของออสเตรเลียอย่าง
ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ระบุไว้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในออสเตรเลียและส่งออกจะต้อง
ได้รับเคร่ืองหมาย รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยองค์กรภาคเอกชนที่กระทรวงเกษตรฯ   
ของออสเตรเลียอนุมัติให้ประเมินตรวจสอบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า  
ออร์แกนิคแห่งชาติ 

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์รายส าคัญของโลก สินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออก
ที่ส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากนม แอปเปิ้ล กีวี และไวน์ เป็นต้น โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์จาก
นิวซีแลนด์ไปยังกว่า 98 ประเทศทั่วโลก) นอกเหนือจากอาหารเกษตรอินทรีย์แล้ว นิวซีแลนด์ยังเป็นผู้น าด้าน
การผลิตพลังงานเชื้อเพลิงเกษตรอินทรีย์ที่ รับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานรับรองด้านเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศ (Organic Certifiers) อีกด้วย ปัจจุบันนิวซีแลนด์ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่
เป็นมาตรฐานบังคับโดยเฉพาะ มาตรฐานอาหารและเงื่อนไขการน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นมาตรฐานและ
เงื่อนไขเดียวกันกับที่บังคับใช้กับสินค้าเกษตรทั่วไป แต่มีข้อก าหนดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง
โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ผลิตสามารถติดฉลากเพื่อแสดงว่าสินค้าน้ันเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อ
วางจ าหน่ายในท้องตลาดได้ นิวซีแลนด์มีนโยบายส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะสินค้า
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เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ในการจ าหน่ายและการส่งออก เน่ืองจากนิวซีแลนด์มีความพร้อม
ในการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ  เช่น ผัก ผลไม้ เน้ือสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น ประกอบกับ     
การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ FTA กับประเทศต่าง ๆ จึงท าให้นิวซีแลนด์สามารถขยายการส่งออกสินค้า
ดังกล่าวได้เป็นจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี   

จากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ศึกษา พบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มีทั้งกลุ่มประเทศ
ที่มีกฎหมายควบคุมและรับรอง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น บราซิล ออสเตรเลีย ประเทศที่มีเพียง
การก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น นิวซีแลนด์ และประเทศที่นอกจากก าหนดมาตรฐานแล้วยังมีการ
ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย เช่น อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย ดังน้ันประเทศไทยซึ่งมี
เพียงการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงยังไม่เป็นการเพียงพอ ควรได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้การ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งของรัฐและของเอกชนใน
การประเมินและให้การรับรอง รวมทั้งรัฐบาลควรในการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์เช่นเดียวกับเวียดนาม 
โดยมีระบบการปล่อยสินเชื่อที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการเปลี่ยนพืชเพาะปลูกเป็นเกษตรอินทรีย์ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชแก่ เกษตรกรที่ปลูกผลไม้ การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบให้น้ าแบบอัตโนมัติ การผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับโครงการเพาะปลูกขนาดใหญ่  
สนับสนุน การปรับปรุงมาตรฐานโรงงานฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
เน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และได้รับการยกเว้นค่าเช่าสถานที่ส าหรับโครงการลงทุนก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  สนับสนุน
ให้เกษตรกรใช้วิธีปลูกพืชในโรงเรือนแทนการปลูกพื้นบนดิน ซึ่งมีโอกาสลดการปนเปื้อนสารเคมีมากกว่า และ
ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกเช่นเดียวกับอินเดีย ที่สามารถส่งออกผ่าน แพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
มีเป็นมูลค่าสูง 

 
7. กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและปลดปล่อยสินค้าเกษตรท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรม (สินค้าเกษตร 

GMO) 

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและปลดปล่อยสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรพันธุกรรม 
(สินค้าเกษตร GMO) ขึ้นใช้บังคับโดยเฉพาะ แต่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศ ให้มีการแสดง ฉลากอาหาร
ที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม เฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ขาวโพด
และผลิตภัณฑจากขาวโพด ที่ไดจากเทคนิคการตัดแปรพันธุกรรม (Genetic modification) หรือ พันธุวิศวกรรม 
(Genetic engineering) และมีปริมาณการปนเปื้อนไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของน้ าหนักผลิตภัณฑ์ เป็นอาหาร 
ที่ต้องมีฉลาก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของพืชที่ถูกดัดแปรพันธุกรรม 
ต้องมีการระบุในฉลากเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อ แต่ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก
น้ าตาลและน้ ามันดัดแปรพันธุกรรม เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด ผักกาดฝร่ัง เน่ืองจากเป็นกระบวนการผลิตที่ได้
ก าจัดดีเอ็นเอที่ถูกดัดแปรออกไปแล้ว รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบดัดแปรพันธุกรรมน้อยกว่าร้อยละ 5   
ก็ได้รับยกเว้นการติดฉลากเช่นกัน อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบดัดแปรพันธุกรรมที่จะน าออกจ าหน่าย
ได้ ต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรฯก่อนการผลิตหรือจ าหน่าย 
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สหภาพยุโรป มีกฎหมายควบคุมการด าเนินการพืชดัดแปรพันธุกรรมทุกขั้นตอน โดยใช้ระบบ              
การอนุญาตและการขึ้นทะเบียนสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรและตัดแต่งพันธุกรรมที่ก าหนดใน Regulation 
(EC) No.1829/2003 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรและตัดแต่งพันธุกรรมที่น าเข้ามาจาก
ประเทศที่สาม ท าให้สินค้าดัดแปรและตัดแต่งพันธุกรรมที่น าเข้าจากต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตการขึ้น
ทะเบียนในระบบดังกล่าวก่อนที่จะสามารถน าไปเพาะปลูก และวางจ าหน่ายในสหภาพยุโรปและในประเทศ
สมาชิกได้อย่างเสรี นอกจากน้ียังได้ออกกฎระเบียบ Directive 2001/18 ก าหนดให้บุคคลใดก็ตามก่อนที่จะ
ด าเนินการปลดปล่อยโดยจงใจซึ่งพืชดัดแปรพันธุกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีพืชดัดแปรพันธุกรรมเป็ น
ส่วนประกอบ จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจรวมถึง
โรคที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์ สัตว์และพืช ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและความปลอดภัยของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมรอบบริเวณดังกล่าว ทั้งน้ีผู้ขายสินค้า GMO จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษรว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้ันมีสารดัดแปรพันธุกรรม อย่างไรก็ดีประเทศสมาชิกแห่งสหภาพ
ยุโรปอาจไม่อนุญาตให้เพาะปลูกสินค้าเกษตรดัดแปรพันธุกรรมบางประเภทได้ตามหลักการ safeguard 
clause แม้ว่าสินค้าน้ัน ๆ  จะได้รับการอนุญาตจากสหภาพยุโรปแล้วก็ตามและยังก าหนดให้ประเทศสมาชิก
ต้องสร้างระบบบังคับเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ก่ อมลพิษอันอาจเกิดขึ้นจากการปลดปล่อยพืช หรือ 
สารดัดแปรพันธุกรรมโดยจงใจ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ 

ประเทศบราซิล มีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพในปี  ค.ศ. 1995 เพื่อควบคุม
กระบวนการ การใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมและการปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อม และ
ได้ออกใบอนุญาตให้มี โครงการวิ จัยทดลองเกี่ยวกับพืช ดัดแปรพันธุกรรมถึง  942 โครงการวิ จัย  
อันประกอบไปด้วยการดัดแปรพันธุกรรมของข้าวโพด (761 โครงการ)  ฝ้าย (88 โครงการ) ถั่วเหลือง  
(65 โครงการ) อ้อย (18 โครงการ) และพืชไร่อื่น ๆ เช่น ข้าว มันฝร่ัง มะละกอ ใบยาสูบ และยูคาลิปตัส และ
สถาบัน CTNbio ได้ด าเนินการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรม 
โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และยังได้อนุญาตให้มีการวิจัยทดลองร่วมกันระหว่าง
บริษัทข้ามชาติในโครงการวิจัยอื่น ๆ  เกี่ยวกับพืชดัดแปรพันธุกรรมของนักวิจัยภายในประเทศอีกด้วย ทั้งน้ี
บราซิลมีมาตรการในการควบคุมพืชดัดแปรพันธุกรรมของประเทศบราซิลในลักษณะโดยรวมอันเกี่ยวกับ      
การปลดปล่อยพืชดัดแปรพันธุกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อม และการควบคุมในลักษณะจ าเพาะอันเกี่ยวกับพืชที่ถูก
ดัดแปรพันธุกรรม โดยมีการน ากฎหมายจ าเพาะเข้ามาควบคุมพืชที่ถูกดัดแปรพันธุกรรมเป็นกรณี ๆ ไป  

ประเทศจีน กฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าเกษตร GMO ผู้ผลิตต้องขอใบอนุญาตในการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (GMO Products) และมีการประเมินความปลอดภัย กระบวนการแปรรูป การติด
ฉลาก การน าเข้า การตรวจสอบและกักกันโรค โดยรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการดัด 
แปรพันธุกรรม และน ามาเป็นวัตถุดิบ ส่วนผสม หรือเคร่ืองปรุงแต่งในกระบวนการแปรรูปจนกลายเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูป ให้ถือเป็นสินค้าเกษตรดัดแปรพันธุกรรมด้วย ในส่วนของการท าโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
การตลาดส าหรับสินค้าเกษตรดัดแปรพันธุกรรม จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรของประเทศจีน
เช่นเดียวกันกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ดัดแปรพันธุกรรมที่ทางรัฐก าหนดให้ปิดฉลากระบุชัดเจนว่าเป็นสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่เป็นดัดแปรพันธุกรรม ได้แก่ เมล็ดถั่วเหลือง ถั่วเหลือง ผงถั่วเหลือง น้ ามัน
ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ท าจากถั่วเหลือง เมล็ดข้าวโพด ข้าวโพด น้ ามันข้าวโพด ผงข้าวโพด เมล็ดเรพซีด 
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น้ ามันเรพซีด เมล็ดฝ้าย เมล็ดมะเขือเทศ มะเขือเทศสด และซอสมะเขือเทศ เป็นต้น นอกจากน้ี จีนยังมี
กฎระเบียบเกี่ยวกับการห้ามปล่อยสารดัดแปรทางพันธุกรรมลงในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการทดลองและ
ทดสอบสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดัดแปรพันธุกรรมในพืชหรือสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เช่น การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อวางจ าหน่ายในท้องตลาด เป็นต้น รวมถึงมีข้อห้ามในการใช้สารหรือวัตถุดิบ ดัดแปร
พันธุกรรมในอาหารเพื่อให้มนุษย์หรือสัตว์บริโภคด้วย 

ประเทศญี่ปุ่น มีการควบคุมสินค้าเกษตร GMO โดยการออกกฎหมายบังคับให้สินค้า GMO ต้องมีการ
ติดฉลากให้ทราบถึงส่วนผสมที่มีวัตถุดิบ GMO รวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารที่มีอยู่เดิมตาม
ธรรมชาติและอาหารส าเร็จรูปที่ผ่านกรรมวิธีการผลิต ต้องมีการแสดงฉลาก โดยอาหารที่มีปริมาณ  
ของ GMO เป็นส่วนประกอบ จะต้องแสดงฉลากว่า “GMO-used” และอาหารที่ไม่มีปริมาณของ GMO เป็น
ส่วนประกอบ จะต้องแสดงฉลากว่า “GMO non-seperated” ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ส าหรับอาหารที่ผ่าน
การทดสอบแล้วว่าไม่มีวัตถุดิบที่เป็น GMO ให้แสดงฉลาก “Free From GMO” ก ากับด้วย ที่ผ่านมา ญี่ปุ่น 
ยังไม่มีมาตรการผลิตพืช GMO มีแต่กรณีการน าเข้ามาจากประเทศอื่น พืช GMO ที่จะสามารถน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตอาหารหรืออาหารสัตว์ได้ ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง  
ของญี่ปุ่นก่อนการน าเข้า โดยเฉพาะกรณีที่จะน ามาผลิตเป็นอาหารของคน จะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติ
จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ร่วมกับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
ของญี่ปุ่นร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน 

ประเทศอินเดีย มีนโยบายไม่สนับสนุนสินค้าที่มีการดัดแปรพันธุกรรม โดยก าหนดให้สินค้าที่น าเข้า
มายังตลาดอินเดียว่าต้องไม่มีต้นก าเนิดหรือผ่านกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม (GM) ผู้ที่จะน าเข้าสินค้ามายัง
อินเ ดียจะต้องแสดงใบรับรอง Non-GM-cum-GM-Free มาพร้อมกับสินค้า และ ต้ังแต่ปี  2553 ไม่มี 
พืชดัดแปรพันธุกรรมที่ได้รับการรับรองให้สามารถเพาะปลูกได้ นอกจากน้ี อินเดียได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คุ้ ม ค ร อ ง พั น ธุ์ พื ช แ ล ะ สิ ท ธิ ข อ ง เ ก ษต ร ก ร  พ . ศ .  2 5 4 4  โ ด ย มี ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง  
การคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศอินเดียด้วยระบบจดทะเบียนเพื่อเป็นการส่งเสริมพันธุ์พืชในอินเดีย รวมทั้ง   
มีบทลงโทษผู้น าพันธุ์พืชที่จดทะเบียนแล้วไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จดทะเบียนด้วย 

ประเทศเวียดนาม มีการควบคุมอาหารดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified “GM”Foods) 
โดยอาหารและส่วนประกอบที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมทั้งหมดที่มีไว้เพื่อจ าหน่ายจะต้องผ่านการประเมิน
ความปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม (Vietnam Ministry of Agriculture and 
Rural Development) โดยจะต้องได้รับ “ใบรับรองสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมที่สามารถใช้เป็น
อาหาร” (Certificate of Genetically Modified Organisms Which are Eligible for Use as Food) ก่อนที่
จะน าออกสู่ตลาดเวียดนามได้ องค์กรและบุคคลซึ่งจัดจ าหน่ายอาหาร ดัดแปรพันธุกรรมหรืออาหารซึ่ง
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมต้ังแต่ร้อยละ 5 ของแต่ละส่วนผสม ต้องปฏิบัติ ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยฉลาก รวมทั้งแสดงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมไว้
บนฉลาก 

ประเทศมาเลเซีย ได้ออก พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
1 ธันวาคม 2552 กฎหมายน้ีได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ แห่งชาติ (The 
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National Biosafety Board: NBB) มีมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ LMOs ทั้งการปลดปล่อย การ
น าเข้า การส่งออก และการใช้ในสภาพควบคุม และติดตามกิจกรรม ดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 
การศึกษา และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ นอกจากน้ียังมีหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกใน
การรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ GMO และความปลอดภัยทางชีวภาพกรณีที่อาหารเปน GMO 
ตองแสดงฉลากอาหารส าหรับสินคา Genetically modified organism (GMO)  หรือ genetically modified 
(name of the ingredient) บนฉลาก และ กรณีที่อาหารมีสวนประกอบของวัตถุดิบที่เปน GMO ตองแสดง
ค าวา produced from genetically modified (name of the ingredient) 

ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้กฎหมาย The Food Standards Australia New Zealand Act 1991 
อาหารที่มีส่วนประกอบของ GMO ต้องติดฉลากแสดงให้เห็นว่ามีส่วนผสมของ GMO ปนอยู่ พืช GMO            
ที่ส าคัญในออสเตรเลียได้แก่ ฝ้ายGMO น้ ามันคาโนล่า GMO ถั่วเหลืองGMO ข้าวโพด GMO เป็นต้นและ 
ตามกฎหมาย The Gene Technology Act 2000 as amended การปลดปล่อยผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เป็นสาร
ดัดแปรหรือตัดแต่งทางพันธุกรรมสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
มีอ านาจตามกฎหมายก่อน โดยผู้ที่ผ่านมาผู้ได้มีการอนุญาตให้มีการผลิตพืช GMO ต่าง ๆ เช่น กล้วยหอม ฝ้าย 
น้ าตาลทราย ข้าวบาร์เล่ย์ สัปปะรด มะละกอ ข้าวสาลี เป็นต้น นอกจากน้ี ภายใต้กฎระเบียบ The Australia 
New Zealand Food Standards Code อาหารที่มีการดัดแปรหรือตัดแต่งทางพันธุกรรม (GMO) ต้องติด
ฉลากสินค้าประเภทอาหารที่มีส่วนผสม GMO เป็นภาษาอังกฤษ  

ประเทศนิวซีแลนด์ มีกฎหมายส าคัญที่ระบุถึงสิ่งดัดแปรทางพันธุกรรมในนิวซีแลนด์ ได้แก่ กฎหมาย 
Hazardous Substances and New Organisms Act 1 9 9 6  แ ล ะ  Hazardous Substances and New 
Organisms Amendment Act 2015 Regulations 2017 (HSNO Act) ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับน้ี ก่อนที่
สินค้าดัดแปรทางพันธุกรรมจะสามารถน าเข้า พัฒนา น ามาทดสอบ หรือถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ ผู้น าเข้า
หรือผู้ผลิตจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงาน The Environmental Risk Management Authority (ERMA) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายที่จัดต้ังขึ้นเพื่อพิจารณาการขออนุญาตในกรณีของสารดัดแปรพันธุกรรม
โดยเฉพาะ สินค้าเกษตรแปรรูปหลายชนิดที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีการดัดแปรพันธุกรรมได้รับอนุญาตให้ขายได้ใน
นิวซีแลนด์ เช่น ซอสปรุงรสที่ท าจากถั่วเหลือง แป้งข้าวโพด น้ ามันถั่วเหลือง ฝ้าย เป็นต้น เน่ืองจากสินค้า 
GMO ได้รับการทดสอบแล้วว่าให้ผลผลิตได้มากกว่าสินค้าเกษตรที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีดัดแปรพันธุกรรม ทั้งยัง
สามารถปรับระดับความต้องการทางโภชนาการของผู้บริโภคได้ดีกว่าด้วย อย่างไรก็ดี สินค้าอาหารแปรรูปที่มี
สารดัดแปรพันธุกรรมยังอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Food Standards Australia New Zealand ว่าด้วยเรื่อง
ฉลากสินค้า (Labelling Requirements)  

จากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ พบว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและ
ปลดปล่อยสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (สินค้าเกษตร GMO) ขึ้นใช้บังคับโดยเฉพาะ มีแต่ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนดให้มีการแสดง ฉลากอาหารที่ได จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือ               
พันธุวิศวกรรม เฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ขาวโพดและผลิตภัณฑจากขาวโพด ที่ไดจาก
เทคนิคการตัดแปรพันธุกรรม (Genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) และมี
ปริมาณการปนเปื้อนไว้ในอัตรา 5% ของน้ าหนักผลิตภัณฑ์ ไว้เท่าน้ัน ขณะที่ประเทศอื่น ๆ ได้ให้ความส าคัญ
กับการควบคุมและปลดปล่อยสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรพันธุกรรม เช่น นิวซีแลนด์ มีกฎหมาย Hazardous 
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Substances and New Organisms Act 1 9 9 6  แ ล ะ  Hazardous Substances and New Organisms 
Amendment Act 2015 Regulations 2017 (HSNO Act) ที่ใช้ควบคุมสินค้าดัดแปรทางพันธุกรรมโดยให้มี
การขออนุญาต และต้องมีการทดสอบว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อน
ปล่อยให้มีการน าออกจ าหน่ายได้ มาเลเซียมีพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ 2550 ใช้ในการควบคุม
การน าเข้า การส่งออก รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ GMO และความปลอดภัยทางชีวภาพ เวียดนาม
ก าหนดให้อาหารและส่วนประกอบที่ผ่านการ ดัดแปรพันธุกรรมทั้งหมดที่มีไว้เพื่อจ าหน่ายจะต้องผ่าน 
การประเมินความปลอดภัยและจะต้องได้รับใบรับรองสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการ ดัดแปรพันธุกรรมที่สามารถใช้เป็น
อาหาร ก่อนที่จะน าออกสู่ตลาดเวียดนามได้ บราซิลมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพใน 
ปี ค.ศ. 1995 เพื่อควบคุมกระบวนการ การใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมและการปลดปล่อยสิ่งมีชีวิต ดัดแปร 
พันธุกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อม และได้ออกใบอนุญาตให้มีโครงการวิจัยทดลองเกี่ยวกับพืชดัดแปรพันธุกรรม 
ออสเตรเลีย ก าหนดให้การปลดปล่อยผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เป็นสารดัดแปรหรือตัดแต่งทางพันธุกรรมสู่ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมายก่อน เช่นเดียวกับจีนที่
ผู้ผลิตสินค้าเกษตร GMO ต้องขอใบอนุญาตในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการ ดัดแปรพันธุกรรม (GMO 
Products) และมีการประเมินความปลอดภัย ประเทศญี่ปุ่นมีการควบคุมสินค้าเกษตร GMO โดยการออก
กฎหมายบังคับให้สินค้า GMO ต้องมีการติดฉลากให้ทราบถึงส่วนผสมที่มีวัตถุดิบ GMO รวมอยู่ด้วย สหภาพ
ยุโรปมีกรอบกฎหมายในการควบคุมเกี่ยวกับการด าเนินการพืชดัดแปรพันธุกรรมทุกขั้นตอน โดยใช้ระบบการ
อนุญาตและการขึ้นทะเบียนสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรและตัดแต่งทางพันธุกรรมที่ก าหนดใน Regulation 
(EC) No.1829/2003 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรและตัดแต่งพันธุกรรมที่น าเข้ามาจาก
ประเทศที่สาม ท าให้สินค้าดัดแปรและตัดแต่งทางพันธุกรรมที่น าเข้าจากต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตและ
การขึ้นทะเบียนในระบบดังกล่าวก่อนที่จะสามารถน าไปเพาะปลูก และวางจ าหน่ายในสหภาพยุโรปและ  
ในประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี นอกจากน้ียังได้ออกกฎระเบียบ Directive 2001/18 ก าหนดให้บุคคลใดก็ตาม
ก่อนที่จะด าเนินการปลดปล่อยโดยจงใจซึ่งพืชดัดแปรพันธุกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีพืชดัดแปรพันธุกรรมเป็น
ส่วนประกอบ จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจรวมถึง
โรคที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์ สัตว์และพืช ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและความปลอดภัยของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมรอบบริเวณดังกล่าว ส่วนสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปรพันธุกรรมต้องได้รับ
การตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรก่อนก่อนจ าหน่าย และต้องติดฉลากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการ ดัดแปร
พันธุกรรม ขณะที่อินเดียมีนโยบายไม่สนับสนุนสินค้าที่มีการดัดแปรพันธุกรรม โดยก าหนดให้สินค้าที่น าเข้า
มายังตลาดอินเดียว่าต้องไม่มีต้นก าเนิดหรือผ่านกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม (GM) ผู้ที่จะน าเข้าสินค้ามายัง
อินเดียจะต้องแสดงใบรับรอง Non-GM-cum-GM-Free มาพร้อมกับสินค้า 

ข้อเสนอแนะส าหรับประเทศไทย คือควรต้องมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปร
และตัดแต่งพันธุกรรม โดยให้มีการควบคุม และมีการวิเคราะห์ว่าไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งควรก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปรพันธุกรรมทุกชนิดต้องติดป้ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
การดัดแปรพันธุกรรมเพื่อให้สิทธิผู้บริโภคในการเลือก เพราะในปัจจุบันมีประกาศ ให้มีการแสดง ฉลากอาหาร
ที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม เฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ จากถั่วเหลือง 
ขาวโพดและผลิตภัณฑจากขาวโพด เท่าน้ัน 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 5 
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  

ที่ประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 5 
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกจิ SME ที่ประกอบธุรกจิการแปรรูปสินค้าเกษตร 

ในการประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายจ านวนมาก ดังน้ันเน้ือหาในบทน้ี
จะเป็นการสรุปสาระของกฎหมายส าคัญ  ๆ ที่ เกี่ยวข้องและอาจมีผลกระทบต่อ SME ที่ประกอบธุรกิจ         
การแปรรูปสินค้าเกษตร ครอบคลุมทั้ง ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมาย
ส าคัญที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อน ามาเป็นประเด็นในการส ารวจความคิดเห็น สัมภาษณ์ ประชุมระดมความคิดเห็น 
รวมทั้งประกอบการศึกษาวิจัยและก าหนดแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย โดยกฎหมายที่ศึกษามีดังน้ี 

1) กฎหมายท่ีเก่ียวกับพืช 
(1) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
(2) พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
(3) พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 

2) กฎหมายท่ีเก่ียวกับด้านสัตว์ 
(1) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
(2) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
(3) พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 
(4) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 

3) กฎหมายท่ีเก่ียวกับด้านประมง 
(1) พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 25581 

4) กฎหมายด้านอาหาร และมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
(2) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  

5) กฎหมายส าคัญท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
(1) พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
(2) พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย พ.ศ. 2560 
(3) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
(4) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
(5) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  
(6) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
(7) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
(8) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(9) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

                                                   
1 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20สืบค้น
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(10) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
(11) พระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 
(12) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
(13) พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 
(14) พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 
(15) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
(16) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
(17) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
(18) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 
(19) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
(20) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

การศึกษากฎหมายและกฎหมายรองในบทน้ีจะอ้างอิงจากข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (https://www.krisdika.go.th/web/...) 
 
1. กฎหมายท่ีเก่ียวกับพืช 
 

1.1 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อควบคุมและคุ้มครองให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์
พืชที่ดีในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ ควบคุมให้ผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชสามารถด าเนินกิจการไปได้ด้วยดี 
ส่งเสริมให้มีการคิด ค้น และปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ๆ  และ ควบคุมการค้าระหว่างประเทศของพืชในบัญชี 
แนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์  (CITES) และส่งเสริม 
การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่า 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

เมล็ดพันธุ์ หมายถึง เมล็ด หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ท าพันธุ์ เช่น ต้น ตอ 
หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือ ผล  

เมล็ดพันธุ์ควบคุม คือ เมล็ดพันธุ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

ห้ามมิให้ผู้ใดรวบรวม ขาย น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า เว้ นแต่
ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุมไว้ในสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม  
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ประกาศก าหนดชนิดพืชให้เป็น
เมล็ดพันธุ์ควบคุม2 ซึ่งจะพิจารณาก าหนดรายชื่อเมล็ดพันธุ์ควบ คุม จากปัจจัยทางด้านวิชาการและด้าน

                                                   
2 มาตรา 13 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชชนิดใดให้เป็นเมล็ด

พันธุ์ควบคุม และรวมถึงการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต แจ้งชนิด ชื่อพันธุ์และปริมาณของเมล็ดพันธุ์ควบคุมท่ีรวบรวมและ แหล่งรวบรวม  
การก าหนดมาตรฐาน คุณภาพ วิธีเก็บหรือวิธีรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ การก าหนดชนิดและอัตราส่วนของวัตถุท่ี ใช้ 
หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุมและก าหนดวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็นศัตรูพืชซึ่งห้ามใช้ หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุม
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

เศรษฐกิจการค้าเมล็ดพันธุ์ของพืชชนิดน้ัน ๆ และตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับปี 2556  ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์
ควบคุมมีทั้งหมด 44 ชนิดพืช  เช่น กระเจี๊ยบเขียว กระเทียมใบ กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก คะน้า บรอคโคลี 
ข้าวเปลือก ข้าวโพด ข้าวโพดหวาน ข้าวฟ่าง เป็นต้น 

ประเภทของใบอนุญาตส าหรับเมล็ดพันธุ์ควบคุม ได้แก่ ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อ
การค้า ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ใบอนุญาตส่งออก  
ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า และใบอนุญาตน าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การรับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตาม
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2536 ได้ก าหนดให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ใช้
อ านาจตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการรับรองเมล็ดพั นธุ์ ให้ เป็นเมล็ดพันธุ์และให้
คณะอนุกรรมการรับรองเมล็ดพันธุ์ ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และศึกษาควบคุม
การรับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามค าขอของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ และให้กอง
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นผู้ด าเนินการออกหนังสือรับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง และ
ควบคุมการปิดป้ายแสดงผลการทดสอบพร้อมผนึกตรากรมวิชาการเกษตร 

เน่ืองจากผู้ประกอบการ SME บางส่วนจะมีการท าธุรกิจต้นน้ าที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกทาง
การเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการ จึงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดเลือก
พันธุ์พืชเพื่อเพาะปลูก จึงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า 
ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ด
พันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า และใบอนุญาตน าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า รวมทั้งในกรณีที่ขอหนังสือ
รับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง  
 

1.2 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อจัดต้ังการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อ
เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ ทั้งระบบอย่างครบวงจร  
มีเอกภาพสามารถด าเนินการไปได้อย่างเป็นอิสระ คล่องตัวและใช้ยางพาราและผลิตผลจากยางพาราให้เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

กยท. มีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ
ของผลผลิตและระบบตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง   
(2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันจัดต้ังเป็น
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลงทุนด าเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราตามที่คณะกรรมการ

                                                                                                                                                              
เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ การก าหนดสารเคมีอันตรายท่ีใช้ผสมในเมล็ดพันธุ์ควบคุม โดยระบุชื่อสามัญและชื่อทางเคมีและอัตราส่วนขอ ง
สารเคมีนั้น       การก าหนดว่าเมล็ดพันธุ์ควบคุมชนิดใด และชื่อพันธุ์ใดท่ีต้องบรรจุในภาชนะบรรจุ ก าหนดวัตถุท่ีจะใช้ส าหรับเป็นภาชนะบรรจุ 
และวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุม การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเฉพาะท่ีเป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง และการก าหนด
ชนิดพันธุ์และปริมาณของเมล็ดพันธุ์ควบคุมท่ีอนุญาตให้น าเข้า 
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ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-4 
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ก าหนด (4) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราและองค์การระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับยางพารา (5) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเกี่ ยวกับยางพารา  
(6) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท. ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางที่ประสงค์   
จะขอรับการส่งเส ริม สนับสนุน และความช่วยเหลือในด้านวิชาการ การเงิน การผลิ ต การแปรรูป  
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการด าเนินการอื่นที่ เกี่ยวข้องกับยางพาราตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้ยื่นค าขอต่อ กยท. ในการพิจารณาให้การส่งเสริม สนับสนุนและความช่วยเหลือ เกษตรกร
ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางต้องอ านวยความสะดวกและปฏิบัติการ
ตามค าสั่งของ กยท. ตามความจ าเป็น โดย กยท. ได้ออกประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง 
แบบและวิธีการยื่นค าขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง  สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง พ.ศ. 2560 มีสาระส าคัญคือการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการขอรับการส่งเส ริมและสนับสนุนของ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และ 
ผู้ประกอบกิจการยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ในรูปของการให้กู้ยืม โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก กยท . 
จะต้องยื่นค าขอตามแบบที่ กยท. ก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนด โดย 1) เกษตรกรชาวสวนยาง 
ให้กู้ยืมได้รายละไม่เกินหน่ึงแสนบาท 2) ผู้ประกอบกิจการยางซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ให้กู้ยืมได้รายละไม่เกินหน่ึง
แสนบาท 3) ผู้ประกอบกิจการยางซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้กู้ยืมรายละไม่เกินสิบเท่าของเงินทุนตนเอง (เงินทุน
ตนเอง=เงินออมสัจจะของสมาชิก+เงินค่าหุ้นของสมาชิก+ก าไรสะสม) แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท เว้นแต่กรณี
ที่ตั้งใหม่ไม่เกินหน่ึงปี ให้กู้ยืมได้ไม่เกินสิบเท่าของเงินทุนตนเองแต่ไม่เกินหน่ึงล้านบาท 4) สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง ให้กู้ยืมได้รายละไม่เกินสิบเท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท เว้นแต่กรณีที่ตั้งใหม่ไม่
เกินหน่ึงปี ให้กู้ยืมได้ไม่เกินสิบเท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกินหน่ึงล้านบาท 5) ผู้ประกอบกิจการยางซึ่งเป็นนิติ
บุคคลให้กู้ยืม รายละไม่เกินสิบเท่าของทุนจดทะเบียนแต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท เว้นแต่กรณีที่ตั้งใหม่ไม่เกิน
หน่ึงปี ให้กู้ยืมได้ไม่เกินสิบเท่าของทุนจดทะเบียนแต่ไม่เกินหน่ึงล้านบาท โดยการก าหนดอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน
ร้อยละสิบต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่การยางแห่งประเทศไทยก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และ
ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละหกต่อปี ส าหรับต้นเงินที่ ค้างช าระนับแต่วันถัดจากวันที่ถึงก าหนดช าระจนถึงวันที่
ได้รับช าระหน้ีครบถ้วน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันหรือปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  ส าหรับหลักประกันเงินกู้ยืม   
ก าหนดไว้ดังน้ี 

1) หลักประกันเงินกู้ยืมของเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีใช้บุคคลค้ าประกันต้องมีอย่างน้อยสอง
คน และต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย ผู้ค้ าประกันสามารถค้ า
ประกันผู้กู้ได้ไม่เกินสองคน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของวงเงินกู้ยืม
โดยจ านองอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง และ/หรือของบุคคลอื่น 

2) หลักประกันเงินกู้ยืมของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ต้องให้คณะกรรมการด าเนินการของ
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งคณะรวมทั้งผู้จัดการ (ถ้ามี) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ 
(ถ้ามี) เป็นผู้ ค้ าประกันในฐานะส่วนตัว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง ต้องจัดให้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ค้ าประกันเพิ่มเติม และอาจจัดให้มีหลักประกันเงินกู้
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ีด้วยก็ได้ (1) จ านองอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ ของสถาบัน
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เกษตรกรชาวสวนยาง และ/หรือของบุคคลอื่น (2) ตราสารหน้ี ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และ/หรือของ
บุคคลอื่น ทั้งน้ี การใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ
วงเงินกู้ยืม 

3) หลักประกันเงินกู้ยืมผู้ประกอบกิจการยาง ได้แก่ จ านองอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหน้ีหรือ
พันธบัตรรัฐบาลไทย การใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันตามที่กล่าวข้างต้น ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ยืม 

งวดการช าระคืนเงินกู้ยืมทุกสัญญาให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้ยืมเป็นผู้ก าหนดให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ผู้กู้ต้องช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ตามงวดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการยางสามารถ
ขอรับการส่ งเส ริม  สนับสนุน  และความช่วย เหลือในด้านวิชาการ การเงิน  การผลิต การแปรรูป  
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ กยท. จึงควรมีมาตรการการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ประกอบกิจการยาง และประชาสัมพันธ์ให้รับรู้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การให้กู้ตามประกาศของ 
กยท. ตามที่กล่าวข้างต้น ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการยางที่ประสงค์ขออู้เงินจะต้อง จ านองอสังหาริมทรัพย์ 
ตราสารหน้ีหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือการใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อย
กว่าวงเงินกู้ยืม น้ันอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ SME ที่มีข้อจ ากัดเร่ืองหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ย
ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง 
 

1.3 พระราชบัญญัติอ้อยและน  าตาลทราย พ.ศ. 2527 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อจัดระบบและควบคุมการผลิตและจ าหน่าย
อ้อยและน้ าตาลทรายที่ผลิตจากอ้อยของชาวไร่อ้อย โดยให้ชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงน้ าตาลทรายซึ่งเป็น  
ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามาร่วมมือกับทางราชการ ต้ังแต่การผลิตอ้อยไปจนถึงการจัดสรรเงินรายได้จากการ
ขายน้ าตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักรระหว่างชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงงานน้ าตาลทราย เพื่อให้
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายเติบโตโดยมีเสถียรภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย เจ้าของ
โรงงานน้ าตาลทราย และประชาชนผู้บริโภค 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

กฎหมายได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน ท าหน้าที่
ก าหนดแผนปลูกและผลิตอ้อย และการผลิตน้ าตาลทราย ก าหนดท้องที่เพาะปลูกและพันธุ์อ้อย การจด
ทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย การจัดสรรปริมาณอ้อยให้โรงงาน วันเริ่มต้นหีบอ้อยผลิตน้ าตาลทราย หลักเกณฑ์
การจ าหน่ายน้ าตาลทราย การน าเข้าและการส่งออกน้ าตาลทราย การค านวณต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ าตาล
ทราย อัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน  โดยคณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก าหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด หรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

กฎหมายก าหนดด้วยว่า ให้มีการจัดต้ังกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เพื่อการส่งเสริมการศึกษา 
วิจัย พัฒนาและส่งเสริมการผลิต การใช้และจ าหน่ายอ้อยและน้ าตาลทราย รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรม



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-6 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

อ้อยและน้ าตาลเพื่อประโยชน์ของชาวไร้อ้อยและน้ าตาล และรักษาเสถียรภาพของราคาน้ าตาลทรายที่ใช้
บริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังท า
หน้าที่จัดการกองทุนน้ี รายได้หลักของกองทุนมาจากค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตที่ชาวไร่อ้อย
และโรงงานช าระเข้ากองทุน และเงินที่โรงงานน าส่งเข้ากองทุนเท่ากับผลต่างระหว่างรายได้สุทธิกับค่าอ้อยตาม
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย 

โดยที่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 รัฐบาลบราซิลได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ว่าจะยื่น
ฟ้องรัฐบาลไทยให้ยุติการอุดหนุนการส่งออกน้ าตาล โดยชี้ว่าไทยได้สร้างระบบและกฎหมายพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ าตาลทราย ที่ก าหนดให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงในทุกกระบวนการ และที่ส าคัญคือต้ังราคาขาย
น้ าตาลภายในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก ท าให้เมื่ อน ารายได้ส่วนน้ีมาถัวเฉลี่ยกับราคาส่งออกในการ
ค านวณราคาอ้อยแล้ว ก็ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกน้ าตาลไปทุ่มตลาดในราคาที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ก่อให้เกิด
การค้าขายที่ไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งอย่างบราซิลที่ต้องปิดโรงงานน้ าตาลไปเป็นจ านวนมาก  นอกจากน้ี รัฐบาล
ไทยยังอุดหนุนเกษตรกรและโรงงานน้ าตาลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น อนุมัติให้จ่ายเงินเพิ่มให้กับชาวไร่อ้อย หรือให้
กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายกู้เงินมาจ่ายเงินเพิ่มให้ชาวไร่อ้อย และปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ า อีกทั้งรัฐบาล
อุดหนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มากกว่าที่ให้สัญญาไว้กับ WTO และรัฐบาลยังอุดหนุนเอทานอล ซึ่งส่วนใหญ่
ผลิตจากกากน้ าตาลด้วย 

ในช่วงสองปีแรกรัฐบาลไทยได้เจรจากับทางบราซิล และให้สัญญาว่าจะแก้ไขตามที่บราซิล
เรียกร้อง รวมทั้งยกร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทรายฉบับใหม่ขึ้นมาใช้ภายในสองปี  ซึ่งในวันที่  
15 มกราคม พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้ออกค าสั่งหัวหน้า คสช. และประกาศ/ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย (กอน.) จ านวน 5 ฉบับ ขึ้นมาใช้เป็นกติกาชั่วคราวของอุตสาหกรรมน้ีส าหรับฤดูหีบอ้อย 
2560/61 และ 2561/62 และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (กอน.) และ
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) ได้ออกประกาศรวม 5 ฉบับ เพื่อก าหนดกติกาใหม่
ส าหรับปีการผลิต 2562/63 โดยคาดหวังว่าจะออก พ.ร.บ.อ้อยและน้ าตาลทรายฉบับใหม่ขึ้นมาใช้ส าหรับฤดู
หีบอ้อย 2563/64  

ผลกระทบที่ตามมาของมาตรการชั่วคราวก็คือ ราคาน้ าตาลภายในประเทศในช่วงสองปีแรกลดลง
มากกว่าที่คาด ส่งผลให้ราคาอ้อยต่ าลงอย่างมากในทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา โจทย์ที่ส าคัญส าหรับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ คือ 
จะต้องปรับแก้ พ.ร.บ. อย่างไรที่จะช่วยแก้ปัญหาราคาอ้อยที่ลดลงอย่างมาก  

ดังน้ันนอกจากรัฐบาลได้เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ าตาลทรายฯ แล้ว ยังมีการเสนอร่าง
แก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ าตาลทรายฯ ที่มีเน้ือหาที่ต่างจากร่างของรัฐบาลอีกถึง 7 ร่าง โดยนอกจากร่างที่เสนอ
โดยองค์กรชาวไร่/ประชาชน และ สส. ฝ่ายค้านแล้ว ยังมีร่างที่เสนอโดยรัฐมนตรี และ สส. ฝ่ายรัฐบาลเองอีก
หลายร่างด้วย 

ร่างพ.ร.บ. อ้อยและน้ าตาลทรายฯ ที่เสนอโดยองค์กรชาวไร่/ประชาชน และร่างของรัฐมนตรี/
ส.ส. หลายร่างพยายามแก้ปัญหาราคาอ้อยที่ตกต่ าโดยการพยายามเพิ่มน้ าอ้อยและผลพลอยได้เข้ามาในการ
ค านวณราคาอ้อยด้วย แต่ปัญหาร่วมของทุกร่างคือ แต่ละร่างไม่ได้ก าหนดรายละเอียดไว้ใน พ.ร.บ. ท าให้ถึงแม้



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
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โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ในกรณีที่สามารถแก้ไข พ.ร.บ. ตามร่างที่ เสนอ ก็จะยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงจริง ๆ จนกว่าจะมีการ
ด าเนินการออกกฎหมายลูก (เช่น ประกาศและระเบียบต่าง ๆ) ขึ้นมาแทนของเดิมกันต่อไป3 

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายเป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่มีการใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่าง
เกษตรกร โรงงาน หน่วยงานราชการ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน  
มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างลงตัวและชัดเจน ส่งผลให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายมีเสถียรภาพ       
ท าให้ประเทศไทยสามารถส่งออกน้ าตามทรายเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก อย่างไรก็ตามผลจากการแก้ไข
กฎเกณฑ์เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อก าหนดของ WTO ส่งผลให้ราคาอ้อยต่ าลงอย่างมากในทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา และ
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขกฎหมาย เมื่อมีการปรับใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับใหม่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและชาวไร่อ้อย ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องติดตามการแก้ไข
กฎหมาย รวมทั้งควรศึกษาความเป็นไปได้ในการน าแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายไป
ปรับใช้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ 

 
2. กฎหมายท่ีเก่ียวกับด้านสัตว์ 

 
2.1 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ 
และให้การท างานของสัตวแพทย์ สารวัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น อันเป็น  
การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

กฎหมายก าหนดให้เจ้าของสัตว์ดังต่อไปน้ีปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดใน
สัตว์ ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า  สุนัข แมว  นก ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ชนิดอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพของสัตว์ และวัตถุประสงค์
ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด 

ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภ ายในเวลาสิบสองชั่วโมง 
นับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีกรณี ดังต่อไปน้ี (1) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด 
(2) มีสัตว์ป่วย หรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ (3) ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรือตายมี
อาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 

รัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการป้องกันการเกิดโรคระบาดโรคใดในสัตว์ชนิดใด ให้รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดท้องที่น้ันทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาดส าหรับโรคน้ันในสัตว์
ชนิดน้ัน และให้ระบุชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 
                                                   
3 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย. ท าไมเราควรต้องแก้ไข “พ.ร.บ. อ้อยและน้ าตาลทราย” มากกว่าท่ีรัฐบาลเสนอ?. สืบค้นจาก 
https://tdri.or.th/2020/11/sugar-cane-and-granulated-sugar-act/. เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

https://tdri.or.th/2020/11/sugar-cane-and-granulated-sugar-act/.%20เมื่อ
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ในกรณีที่สัตว์แพทย์เห็นว่า โรคระบาดที่ตรวจพบในท้องที่ที่รับผิดชอบจะระบาดออกไป หรือ
ท้องที่อื่นที่ ติดต่อกับท้องที่ น้ันจะระบาดเข้ามา และท้องที่ที่ รับผิดชอบน้ันยังไม่มีการประกาศให้เป็นเขต  
โรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด สัตวแพทย์มีอ านาจประกาศก าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในท้องที่ 
ที่รับผิดชอบมีรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากที่ที่ตรวจพบโรคระบาดน้ัน และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด 
รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านราชอาณาจักร
ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกคร้ังที่น าเข้าส่งออก หรือ 
น าผ่านราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรที่เลี้ยงสัตว์จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี และแม้จะไม่ได้
เลี้ยงสัตว์ก็ตาม หากมีการใช้เน้ือสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิตก็จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
เพื่อป้องกันไม่ให้กระท าความผิดจากการน าเข้าซากสัตว์มาแปรรูปโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดสัตว์ 
รวมทั้งวางแผนป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบหากเกิดโรดระบาดสัตว์ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ต้ังโรงงาน 

 
2.2 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา 6 (1) ให้
ยื่นค าขออนุญาต และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะน้ันได้ โดย “อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า อาหารสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเน้ือสัตว์โดยรวม ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือ      
การน าเข้าเพื่อขายต้องขึ้นทะเบียน  ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

ผู้ใดประสงค์จะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา 6 (1) ให้ยื่นค าขออนุญาต และเมื่อ     
ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะน้ันได้  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยใบอนุญาต
มี 3 ประเภท คือ ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) 
ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ให้ใช้ได้หน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) และใบอนุญาตขาย
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต) 

ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะผลิต หรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใด ต้องน าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะน้ันมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะน้ันแล้ว จึงจะผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะน้ันได้ 
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ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติต้องจัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย
จากภายนอกอาคาร จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจท าให้
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ จัดให้มีการวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตนผลิตก่อนน าออก
จากสถานที่ผลิตโดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ให้ตรวจสอบได้ไม่น้อย
กว่าสามปี และจัดให้มีฉลากส าหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ การแสดงฉลากและข้อความในฉลากให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ผู้ผลิตจะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออกโดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อก าหนดก็ได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด และห้ามผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรคหน่ึงในราชอาณาจักร 

ผู้รับใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องจัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจาก
ภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่น าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจท าให้อาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะเสื่อมคุณภาพ จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตอาหารสัตว์แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะทุกคร้ังที่น าเข้า จัดให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต หรือหน่วยงานอื่นที่
หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิตรับรอง หนังสือรับรองให้เป็นไปตา มหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และจัดให้มีฉลากส าหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ การแสดงฉลาก และข้อความ  
ในฉลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะมีหน้าที่ จัดให้มีป้ายไว้ในที่ เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจาก
ภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจท าให้อาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะเสื่อมคุณภาพ รักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่ก าหนด ให้คงอยู่โดยครบถ้วน
และชัดเจน และรักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ถ้าภาชนะบรรจุ
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะช ารุด ห้ามน ามาขาย 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สถานที่น าเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แล้วแต่กรณี 
ต้องแจ้งการย้ายสถานที่ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ผู้รับใบอนุญาต ที่ประสงค์จะผลิต หรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใด ต้องน าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะน้ันมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะน้ันแล้ว จึงจะผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะน้ันได้ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ือง ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ. 2558  
ก าหนดให้อาหารสัตว์ ตามประเภทและชนิดดังต่อไปน้ี เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

(1) ประเภทวัตถุดิบ ได้แก่ (ก) กากถั่วเหลือง (ข) ถั่วเหลืองอบ (ค) กากถั่วลิสง (ง) ร าสกัดน้ ามัน 
(จ) ข้าวโพดป่น เกรด 1 (ฉ) ข้าวโพดป่น เกรด 2 (ช) โปรตีนข้าวโพดหรือกลูเทนข้าวโพด (ซ) กากดีดีจีเอส  
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(ฌ) กากเรปซีดหรือกากคาโนลา (ญ) กากเมล็ดทานตะวัน (ฎ) ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 1 (ฏ) ปลาป่น  
ชั้นคุณภาพที่ 2 (ฐ) ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 3 (ฑ) ปลาและกระดูกปลาป่น เป็นต้น 

(2) ประเภทผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์ ได้แก่  (ก) นมผงส าหรับสัตว์ (ข) หางนมผงขาดมันเนย
ส าหรับสัตว์ (ค) หางนมผงพร่องมันเนยส าหรับสัตว์ (ง) หางนมผงดัดแปลงส าหรับสัตว์ (จ) หางเนยผงส าหรับ
สัตว์ (ฉ) อาหารแทนนมส าหรับสัตว์ (ช) หางเนยผงดัดแปลงส าหรับสัตว์ (ซ) ห างเนยผงผ่านกระบวนการ
ส าหรับสัตว์ 

ก าหนดให้อาหารสัตว์ที่ใช้ส าหรับเลี้ยงไก่ เป็ด นกกระทา สุกร โค กระบือ สุนัข แมว กระต่าย กบ 
ตะพาบน้ า กุ้งทะเล กุ้งน้ าจืด ปลาดุก ปลาน้ าจืดกินพืช ปลาน้ าจืดกินเน้ือ และปลาทะเลกินเน้ือ ตามประเภท
และชนิดดังต่อไปน้ี เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

(1) ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ได้แก่ (ก) หัวอาหารสัตว์ (ข) อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป (ค) สารผสม
ล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 

(2) ประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์ ได้แก่ (ก) อาหารเสริมโปรตีน (ข) อาหารเสริมแร่ธาตุ  
(ค) อาหารเสริมวิตามิน (ง) อาหารเสริมไขมัน 

ก าหนดให้อาหารสัตว์ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ส าหรับสุนัขและแมว เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (ก) อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน (ข) อาหาร
ขบเค้ียว/อาหารว่างส าหรับสัตว์เลี้ยง (ค) อาหารประกอบการรักษาโรคส าหรับสัตว์เลี้ยง 

ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์ จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติฉบับน้ีเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค 
 

2.3 พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อรักษาผลประโยชน์และให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ ได้แก่ เกษตรกรโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้บริโภค 
รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมนมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ านมโคในประเทศให้มีเสถียรภาพ มีน้ านมที่
มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

พระราชบัญญัติน้ี ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม” มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนม  
แห่งประเทศไทย ท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อ านาจดังต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
(2) ก าหนดนโยบายและแผน การผลิตและการจ าหน่ายน้ านมโคและผลิตภัณ ฑ์นมทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
(3) ก าหนดปริมาณและเงื่อนไขการน าเข้า การส่งออกน้ านมโค นมผงและผลิตภัณฑ์นม 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-11 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนในการผลิตน้ านมโคและก าหนด 
(5) ก าหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับส าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ  

ที่คณะกรรมการก าหนด 
(6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามพระราชบัญญัติน้ี และอาจเชิญส่ วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนหรือบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็นหรือค าแนะน า รวมทั้งขอเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้อง 

(7) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกรโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมในการก าหนดมาตรฐานปัจจัยการผลิตและผลิตภัณ ฑ์ สถานที่ เลี้ยงโคนม 
ศูนย์รวบรวมน้ านมโคและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบการขนส่ง เพื่อให้การผลิตและการตลาดโคนม
และผลิตภัณฑ์นมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

(8) ก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นมและอุตสาหกรรมนมตามที่กฎหมายก าหนด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ เร่ือง ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนม  
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม  พ.ศ. 2561 เพื่อให้
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ใช้ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมโคนม ต่อไป 

คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ หลายฉบับ ที่ส าคัญเช่น 

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณ ฑ์นม เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอน 
การท าบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายโคนม ปี 2563/2564 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอน  
การท าบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายโคนมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโคนม เพื่อด าเนินการออกข้อบังคับ           
องค์การส่งเส ริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมโคนมต่อไป 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ น้ านมดิบ พ.ศ. 2548 ก าหนดให้น้ านมที่ได้จากโคนมเพื่อน ามาใช้เป็นอาหารต้องมา
จากฟาร์มโคนมที่ได้มาตรฐาน โดยก าหนดให้น้ านมดิบ (raw mill) หมายถึง น้ านมที่รีดจากแม่โคหลังจาก
คลอดลูกแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน และต้องปราศจากน้ านมเหลือง (colostrum) โดยมิได้แยกออกหรือเติมวัตถุ
อื่นใด และไม่ได้ผ่านกรรมวิธีใด ๆ ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ า ในสภาพปกติ สะอาด มีสีขาวหรือสีขาวนวล 
ปราศจากกลิ่นรสที่น่ารังเกียจ และสิ่งแปลกปลอม ไม่มีการตกตะกอนของโปรตีน ฯ 

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เร่ือง มาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค พ.ศ. 2558 
ก าหนดให้คุณภาพทั่วไปของน้ านมโค ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาการรับซื้อต้องเป็นน้ านมโคที่รีดได้จากแม่โค
โดยตรง 

พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 เป็นอีกตัวอย่างหน่ึงของการใช้กฎหมายเป็น
เคร่ืองมือในการรักษาผลประโยชน์และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ ได้แก่ 
เกษตรกรโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้บริโภค รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมนมและเพิ่ม



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-12 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประสิทธิภาพการผลิตน้ านมโคในประเทศให้มีเสถียรภาพ มีน้ านมที่มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME เลี้ยงโคนมและแปรรูปน้ านมโค มีความมั่นคงมากขึ้น 

2.4 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. 2559 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตการฆ่าสัตว์ให้
มีเอกภาพ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุญาตต้ังแต่ต้น และสร้างระบบการควบคุม
ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเน้ือสัตว์ รวมถึงการช าแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์เพื่ อ
การจ าหน่ายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหารอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้
บริโภคเน้ือสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

พระราชบัญญัติฉบับน้ี ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจออก
กฎกระทรวง ก าหนดชนิดของสัตว์ ก าหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์ ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ต้ัง เน้ือที่ 
แผนผัง และการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ซึ่งต้องมีโรงพักสัตว์ด้วย  ก าหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ วันและเวลาเปิดและ
ปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ก าหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์  หรือการช าแหละและตัด
แต่งเน้ือสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ และการดูแลรักษาความสะอาด การรวบรวม หรือก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ รวมถึงการจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกันการระบาด
ของโรคติดต่อหรือโรคระบาดจากสัตว์ และสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ 

รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานการขนส่งสัตว์ไปยังโรงฆ่าสัตว์และการ
ขนส่งเน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ไปยังสถานที่ช าแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์หรือจ าหน่ายเน้ือสัตว์ หลักเกณฑ์ในการ
จัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเน้ือสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ย้อนกลับและเรียกคืนเน้ือสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน  
การขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

ผู้ใดประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว์ ส าหรับโรงฆ่าสัตว์เพื่อ
การจ าหน่ายเน้ือสัตว์ที่ต้ังอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ผู้ที่ประสงค์จะฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่าย
เน้ือสัตว์ ให้แจ้งชนิดและจ านวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะฆ่า วันและเวลาที่จะฆ่าสัตว์ และชื่อของ
โรงฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น 

ผู้ที่ประสงค์จะฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ ให้แจ้งชนิดและจ านวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มา
ของสัตว์ที่จะฆ่า วันและเวลาที่จะฆ่าสัตว์ และชื่อของโรงฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่นและเสียอากรการฆ่าสัตว์
ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง และหากเป็นกรณีการฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกด้วยให้แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ท าการตรวจโรคสัตว์ก่อนการฆ่าสัตว์ และในกรณีที่พนักงานตรวจโรค
สัตว์มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ที่จะฆ่าน้ันเป็นโรค หรือมีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือมีลักษณะ  
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ไม่เหมาะสมที่จะใช้เน้ือสัตว์น้ันเป็นอาหาร ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์มีอ านาจสั่งงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์น้ัน
ไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ได้ ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ฆ่าน้ันเป็นโรค หรือมีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  
ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์มีอ านาจท าลายเน้ือสัตว์น้ันทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสั่งให้จัดท าให้เป็นเน้ือสัตว์  
ที่เหมาะสมส าหรับการบริโภคก่อนได้ 

ห้ามมิให้ผู้ใดช าแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ที่มิได้รับการรับรองให้จ าหน่าย
เน้ือสัตว์ จ าหน่ายเน้ือสัตว์ที่มิได้รับการรับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ หรือฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่าย
เน้ือสัตว์ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องที่ใดไม่มีโรงฆ่าสัตว์  หรือกรณีที่มีเหตุผลสมควรเป็นพิเศษ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดสถานที่ฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเน้ือสัตว์นอก
โรงฆ่าสัตว์เป็นคร้ังคราว เมื่อได้ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดน าเน้ือสัตว์ออกจากสถานที่ที่ท าการ
ฆ่าสัตว์ก่อนที่พนักงานตรวจโรคสัตว์จะรับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์น้ันแล้ว 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2552) ให้ยกเว้นอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ และค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ ส าหรับการฆ่าไก่ เป็ด 
หรือห่านเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์หรือในโรงฆ่าสัตว์ก็ตาม 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ  
การฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ก าหนดว่า สถานที่ต้ังโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ต้องอยู่ในท าเลที่ เหมาะสม มีการ
คมนาคมที่สะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่ เพียงพอ และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่น และห้ามต้ังอยู่ภายในบริเวณที่กฎหมายก าหนด ทั้งผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย
ความสะอาดของโรงงาน การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุม
สุขลักษณะส่วนบุคคล และการปฏิบัติงานด้วย  

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐาน  
การรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ ผู้ใดที่ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์นอก
โรงฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ ให้แจ้งรายละเอียดต่อพนักงานท้องถิ่น ณ ที่ท าการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่โรงฆ่าสัตว์ หรือสถานที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์น้ันต้ังอยู่ และหากเป็นกรณีประสงค์จะท าการฆ่า
สัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกด้วย ให้แจ้งรายละเอียดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ โรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก
น้ัน ทั้งน้ี วันและเวลาสิ้นสุดการฆ่าสัตว์ต้องไม่เกินสามสิบหกชั่วโมงนับจากวันและเวลาที่เริ่มการฆ่าสัตว์ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เร่ือง ก าหนดวันส าคัญ
และเวลาท่ีต้องหยุดท าการฆ่าสัตว์ ก าหนดให้หยุดท าการฆ่าสัตว์ในวันพระ ยกเว้นสัตว์ปีก และวันส าคัญ
ตามที่ก าหนด 

พระราชบัญญั ติฉบับ น้ีมีส่วนส าคัญ ในการสร้างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพใน
กระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเน้ือสัตว์ รวมถึงการช าแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์เพื่อการจ าหน่ายให้ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหารอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเน้ือสัตว์ที่ถูก
สุขอนามัย ส่งผลต่อคุณภาพของเน้ือสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร  
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3. กฎหมายท่ีเก่ียวกับด้านประมง 

3.1 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและ
เฝ้าระวังการท าการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ า การน าเข้าสัตว์น้ า และการแจ้งข้อมูลการเข้าเทียบท่าของ
เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยให้เพียงพอในการป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มี
มาตรการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ การด าเนินการกับเรือประมง เคร่ืองมือท าการประมง และสัตว์น้ า  หรือ
ผลิตภัณ ฑ์สัตว์น้ าที่ใช้  มีไว้ หรือได้มาจากการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรการ  
ในการคุ้มครองแรงงานในภาคการประมง เพื่อยับยั้งการกระท าความผิดเน่ืองจากเป็นความผิดร้ายแรงที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากรสัตว์น้ า และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

ผู้ใดจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนด าเนินการประกอบกิจการ
โรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด เว้นแต่ได้แจ้ง หรือรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว 

ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ้างหรือยินยอมให้คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตท างานตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวเข้าท างานในโรงงาน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน  
ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบวันแต่ไม่เกินยี่สิบ
วัน เว้นแต่ในกรณีที่คนต่างด้าวน้ันได้รับใบอนุญาตท างานมาก่อนและอยู่ในระหว่างด าเนินการต่ออายุ หรือ
แก้ไขรายการเกี่ยวกับประเภทงานหรือนายจ้าง ให้อธิบดีแจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางานเพื่อด าเนินการต่ออายุ
หรือแก้ไขรายการให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งปิดโรงงานประกอบกิจการโรงงาน ไม่ว่าจะมีใบรับแจ้ง
หรือใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือไม่ก็ตาม และห้ามมิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานออกใบรับแจ้ง หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่บุคคลดังกล่าวเพื่อประกอบ
กิจการโรงงานตามพระราชก าหนดน้ีอีกภายในสิบปีนับแต่วันถูกสั่งปิดโรงงานเมื่อมีค าสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานหรือปิดโรงงาน ให้กรมประมงแจ้งให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทราบ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระท าความผิดตามพระราชบัญญั ติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบวัน 
แต่ไม่เกินยี่สิบวัน 

ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานกระท าความผิดอีกเป็นคร้ังที่สองหรือคร้ังที่สาม ภายในสามปีนับแต่วันที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงาน ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน หรือปิดโรงงาน  

การออกใบอนุญาต ต้องระบุจ านวนและประเภทเคร่ืองมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท า
การประมง พื้นที่การท าการประมง หรือเงื่อนไขอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการการ
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บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประมง และในกรณีเป็นการท าการประมงโดยใช้เรือประมงให้ออกให้แก่เจ้าของเรือประมงและส าหรับ
เรือประมงแต่ละล า โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจ านวนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดมิได้ 

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพื้นบ้าน ท าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ในการอนุญาตดังกล่าว อธิบดีจะประกาศอนุญาตให้เป็นการ
ทั่วไปก็ได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการท าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งด้วยก็ได้ 

การออกใบอนุญาต ให้ออกส าหรับเรือประมงแต่ละล า และในใบอนุญาตต้องระบุจ านวนและ
ประเภทเคร่ืองมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง พื้นที่การท าการประมง ปริมาณสัตว์น้ า
สูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมง หรือห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท า การประมงได้ ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ
ในการท าการประมง และปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงอย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ใน
แผนบริหารจัดการการประมง โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจ านวนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดมิได้ 

เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยประเภทการใช้ท าการประมงและมีขนาด
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(1) ติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(2) จัดท าสมุดบันทึกการท าการประมง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วันที่เข้าออกท่าเทียบ
เรือประมง ประเภทของเคร่ืองมือที่ใช้ท าการประมง พื้นที่ในการท าการประมงและต าแหน่งเรือในขณะจับ  
สัตว์น้ า จุดจอดเรือ ประเภทและปริมาณของสัตว์น้ าที่จับได้หรือการเททิ้งสัตว์น้ า การขนถ่ายสัตว์น้ า การน า
สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง ซึ่งต้องรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือและต้องส่งรายงานให้กรมประมง
ทราบ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(3) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด และในกรณีเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ า หรือน าสัตว์น้ า   
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง ต้องส่งมอบส าเนาสมุดบันทึกการท าการประมง และเอกสาร
หลักฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศก าหนดด้วย 

(4) จัดท าเคร่ืองหมายประจ าเรือประมงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(5) กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ห้ามมิ ให้ เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรับคนประจ าเรือของเรือล าอื่นมาท างานระหว่าง  
น าเรือประมงออกไปท าการประมงในทะเล เว้นแต่มีเหตุอันจ าเป็นเพื่อ ความปลอดภัย และได้แจ้งต่อ 
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากมีการรับคนประจ าเรือ 

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 

ห้ามมิให้เรือประมงที่ท าการประมงพาณิชย์ขนถ่ายสัตว์น้ าออกจากเรือประมง ยกเว้นการขนถ่าย
ไปยังเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือน าสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่า ณ สถานที่อื่นใด
นอกจากท่าเทียบเรือประมง หรือสถานที่ที่เป็นกิจการแพปลา 
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ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเล เว้นแต่เป็นการขนถ่ายไปยังเรือที่ได้จดทะเบียนเป็ นเรือ 
ขนถ่ายสัตว์น้ า โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่ท าการประมงต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร   
หรือช่องทางอื่นท านองเดียวกันจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนด าเนินการขนถ่ายสัตว์น้ า และต้องรายงานการขน
ถ่ายสัตว์น้ าซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หลังการด าเนินการขน
ถ่ายสัตว์น้ า 

เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่มีขนาดตามที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนด ทั้งต้องมีการติดต้ังระบบ
ติดตามเรือประมง จัดท าหนังสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ าซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ แจ้งการเข้า
ออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ได้รับอนุมัติแผนการขนถ่ายสัตว์น้ า  
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนออกไปท าการขนถ่ายสัตว์น้ า มีผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น้ า  
ตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั่งหรือขององค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอ านาจเหนือพื้นที่ที่ตนเ ข้าไปท า 
การขนถ่ายสัตว์น้ าก าหนด กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 
และจัดท าเคร่ืองหมายประจ าเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 

ตัวอย่างกฎกระทรวง และประกาศ ที่ส าคัญที่ออกตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ 
ผู้ที่จะท าการประมงพาณิชย์ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐาน ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง  ส่วนจังหวัด
อื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานประมงอ าเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล การพิจารณา
อนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิท า
การประมงตามกฎหมาย (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 (3) ผู้ขอรับใบอนุญาต
ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะท าการประมง (4) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
เรือประมงที่ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (5) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดต้ังแต่สิบตันกรอส 
ขึ้นไป หรือเป็นเรือที่ใช้เคร่ืองยนต์มีก าลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (6) ในกรณีที่เรือประมง
เป็นเรือประมงไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย (7) เคร่ืองมือท า
การประมงที่จะขออนุญาตใช้ท าการประมงต้องไม่เป็นเคร่ืองมือท าการประมงที่ห้ามใช้ท าการประมง  (8) 
เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้ (9) เรือประมงมีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง (10) เรือประมงต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างถูกด าเนินคดี (11) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต 
และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น  าในทะเลของเรือประมง พ.ศ. 2558 ก าหนดให้เจ้าของ หรือผู้ควบคุมเรือ
ที่ท าการประมงแจ้งขออนุญาตขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเลต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกก่อนด าเนินการขน
ถ่ายสัตว์น้ าในทะเล พร้อมแจ้งชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนท าการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเล  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และ
ส าหรับกรณีก่อนด าเนินการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเลนอกน่านน้ าไทย ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือที่ท าการประมง
แจ้งขออนุญาตขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเลต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก พร้อมแจ้งชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนท าการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเลไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยุสื่อสาร หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-17 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบ
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์  พ.ศ. 2559 ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มีขนาดต้ังแต่
สามสิบตันกรอสขึ้นไป และเจ้าของ หรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มีขนาดต้ังแต่สิบตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เคร่ืองมือท า
การประมงประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก ซึ่งออกไปท าการประมงพาณิชย์  
ต้องด าเนินการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง ด้วยวิธีการแจ้งโดยตรงหรือโดยทางโทรสาร  
ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศน้ี ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก และส าหรับกรณีการแจ้งการเข้าออก
ท่าเทียบเรือประมง ให้แจ้งภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงก่อนการน าเรือเข้า  
หรือออกจากท่าเทียบเรือประมง แล้วแต่กรณี 

ประกาศกรมประมงเร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั งระบบติดตามเรือประมงและดูแล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  พ.ศ. 2558 ก าหนดให้
ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่ใช้เรือขนาดต้ังแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไปติดต้ังระบบติดตาม
เรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก าหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงส าหรับ
เรือประมงพาณิชย์ และเมื่อมีการติดต้ังระบบติดตามเรือในเรือประมงล าใดแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์แจ้งข้อมูล รหัสกล่อง หรือรหัสอุปกรณ์ ชื่อ หรือหมายเลขทะเบียนเรือ ภาพถ่ายเรือตามแบบใบ
รายงานการติดต้ังอุปกรณ์ระบุต าแหน่งเรือประมงแนบท้ายประกาศน้ี ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและ
คาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง กรมประมง ภายในเจ็ดวัน หลังจากด าเนินการติดต้ังแล้วเสร็จ 

พระราชก าหนดฉบับน้ีก าหนดขึ้นเพื่อปรับปรุงการท าประมงและการแปรรูปสัตว์น้ าให้สอดคล้อง
กับ IUU4 เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการส่งออก ซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์น้ าของ
ไทยให้เทียบเท่าสากล แต่เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีมีรายละเอียดที่ผู้ท าประมงจะต้องปฏิบัติค่อนข้างมากและ
ครอบคลุมทั้ งผู้ประกอบการทุกขนาด ทั้ งที่ เพื่อจ าหน่ายในประเทศหรือเพื่อส่งออก จึงเป็นผลให้ มี
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ท าประมงบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตส่งออกที่ซื้อวัตถุดิบ
จากประมงรายย่อยหรือประมงพื้นบ้านเหล่าน้ีไปเป็นวัตถุดิบ ในการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
 
 
 
 
                                                   
4 IUU Fishing ย่อมาจาก Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) หรือการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ

ไร้การควบคุม เป็นนิยามท่ีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO)องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization หรือ FAO) เป็นองค์กรแรกท่ีผลักดันให้นานาประเทศหันมาให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการท าประมง IUU โดยจัดท า International Plan of Action on IUU (IPOA-IUU) สหภาพยุโรปในฐานะประเทศผู้น าเข้าและ
บริโภคสินค้าประมงรายใหญ่ท่ีสุดของโลก ได้ริเริ่มให้ทุกประเทศท่ีส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปด าเนินการแก้ไขปัญหา IUU อย่าง
จริงจัง โดยออกกฎระเบียบ IUU หรือ EU Regulation No. 1005/2008 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 หากสหภาพยุโรป
พบว่าประเทศใดไม่มีระบบควบคุมการท าประมงหรือควบคุมท่ีไม่ดีพอก็จะประกาศให้ใบเหลือง หรือเป็นการเตือนว่าประเทศนั้นมีความเสี่ยงท่ีจะ
เป็นประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท าประมง IUU ซึ่งระหว่างท่ีได้ใบเหลือง สหภาพยุโรปจะให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
เพื่อให้ประเทศนั้น ๆ ปรับปรุงระบบควบคุมการท าประมงให้ได้มาตรฐาน หากเพิกเฉยไม่ด าเนินการปรับปรุงใด ๆ ก็จะประกาศให้ใบแดง หรือ
ประกาศให้เป็นประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท าประมง IUU ซึ่งส่งผลให้สหภาพยุโรประงับการน าเข้าสินค้าประมงท่ีจับโดยเรือ
ของประเทศนั้น (ส านักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป , IUU คืออะไร? ท าไมประเทศไทยต้องแก้ไขปัญหาการประมง 
IUU, สืบค้นจาก https://www.opsmoac.go.th/km-km_article-files-401591791793 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564) 

https://www.opsmoac.go.th/km-km_article-files-401591791793%20เมื่อ
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4. กฎหมายด้านอาหาร และมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 

4.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิธีการในการควบคุมจะเน้นไปที่เรื่องของการขออนุญาต 
การตรวจสอบ การขึ้นทะเบียน รวมทั้งในเร่ืองของการโฆษณาเกี่ยวกับอาหารด้วย และให้มีบทบัญญัติคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้บริโภคที่รัดกุมเพียงพอ 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

พระราชบัญญัติอาหารฯ เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตอาหารให้เป็นไป
ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงมีกฎหมายรอง ได้แก่ กฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ 
ข้อบังคับ จ านวนมาก 

สรุปสาระส าคัญในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการแปรรูปสินค้า
เกษตรดังน้ี 

ค าว่า “อาหาร” ในพระราชบัญญัติน้ี หมายความถึง (1) ของกินหรือเคร่ืองค้ าจุนชีวิต ได้แก่ วัตถุ
ทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ และ (2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร 
รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สีและเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่น รส 

พระราชบัญญัติน้ี ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดอาหารควบคุมเฉพาะ ก าหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะ ก าหนดคุณภาพ 
หรือมาตรฐานของอาหารที่มิใช่เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ก าหนดอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร 
ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร การใช้วัตถุกันเสีย และวิธีป้องกันการเสีย  
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใช้ภาชนะบรรจุ  ก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร  ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย  ก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอย่าง การยึด การอายัด และการตรวจวิเคราะห์ทาง
วิชาการซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอ้างอิง ก าหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเข้าเพื่อ
จ าหน่าย หรือที่จ าหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลาก โดยมี “คณะกรรมการอาหาร” ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือความเห็น
แก่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตแล้วแต่กรณี ทั้งในเรื่องการออกประกาศ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การเพิกถอนทะเบียน
ต ารับอาหาร การปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ รวมถึงการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ด้วย และในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลมา
ให้ถ้อยค า และให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

การขอใบอนุญาต (สถานท่ีผลิตหรือน าเข้าหรือเก็บอาหาร) เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามีอ านาจในการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ที่ต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายหรือผู้ที่น าเข้าซึ่งอาหารเพื่อ
จ าหน่าย ยกเว้นการผลิตอาหารหรือน าเข้าซึ่งอาหารเฉพาะคราวซึ่งได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวหรือเพื่อเป็น
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ตัวอย่างส าหรับการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาสั่งซื้อ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิต น าเข้าหรือเก็บ
อาหารนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและห้ามย้ายสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารเว้นแต่
จะได้รับอนุญาตก่อน ทั้งน้ี ใบอนุญาตที่ออก ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออก
ใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ
ดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่ งไม่อนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตน้ัน           
การขอต่ออายุ ใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ลักษณะของประเภทอาหารท่ีถูกควบคุม ในส่วนการควบคุมอาหาร ได้ก าหนดห้ามมิให้บุคคลใด
ผลิต น าเข้าเพื่อจ าหน่ายหรือจ าหน่ายซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารที่ผิดมาตรฐานหรืออาหารอื่นที่
รัฐมนตรีก าหนด ในการควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจออก
ค าสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหาร ดัดแปลงหรือแก้ไขสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร สั่งงดผลิต 
หรืองดน าเข้าซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออาหารที่ไม่ควรแก่การบริโภค และประกาศผลการตรวจ
พิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบกรณีที่เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์หรืออาหารปลอม หรือผิดมาตรฐาน หรือน่าจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

การขอขึ นทะเบียนกับส านักงานฯ ผู้รับอนุญาตที่จะผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะ
จะต้องมาขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารต่อผู้อนุญาตก่อน เมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแล้ว จึงจะผลิตหรือ
น าเข้าได้ และผู้รับอนุญาตต้องผลิต หรือน าเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร
ไว้ การแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหารจะต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน ในกรณีที่พบว่าอาหารที่ได้ขึ้นทะเบียน
ต ารับอาหารไว้แล้ว แต่อาหารน้ันมีรายละเอียดไม่ตรงตามต ารับอาหารที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  หรือเป็นอาหาร
ปลอมหรือไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่อาจแก้ไขต ารับอาหารได้ รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับ
อาหารน้ันได้  

การควบคุม (ต ารับอาหาร โฆษณา และ กรณีอ่ืน) ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณภาพ หรือสรรพคุณ
ของอาหารอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร หากประสงค์จะโฆษณาอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือทางหนังสือพิมพ์หรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้าจะต้องให้    
ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อนจึงจะโฆษณาได้ และผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้แจ้งการโฆษณาอาหารที่
เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนกรณีดังกล่าวหรือให้ระงับการผลิต การน าเข้า การจ าหน่าย  หรือการโฆษณาอาหารที่ไม่มี
คุณประโยชน์หรือคุณภาพตามที่โฆษณา เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือปรากฏ
ว่าอาหารที่ผลิตโดยผู้รับอนุญาตเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารที่ผิดมาตรฐานหรือเป็นอาหารที่
น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือต่ออนามัยของประชาชน ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้หรือในกรณีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลจะสั่งพักใช้รอค าพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได้ 

การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายฉบับน้ี คือ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีอ านาจออกกฎกระทรวง และออกประกาศ
เกี่ยวกับการก าหนดอาหารควบคุมเฉพาะ ก าหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานของอาหาร ทั้งที่เป็นอาหารควบคุม
เฉพาะหรือที่มิใช่อาหารควบคุมเฉพาะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเข้าเพื่อ
จ าหน่ายหรือจ าหน่าย นอกจากน้ียังรวมถึงการเข้าไปก าหนดเกี่ยวกับอัตราส่วนของวัตถุที่ ใช้เป็นส่วนผสม
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อาหาร การใช้วัตถุเจือปนในอาหาร มาตรฐานของภาชนะบรรจุอาหาร การผลิตและการเก็บรักษาอาหาร 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลากด้วย 

ภายใต้พระราชบัญญัติอาหารฯ ได้มีการออกกฎหมายรองเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างที่ส าคัญ เช่น 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2522) ก าหนดให้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร
ต้องยื่นค าขอพร้อมหลักฐาน ดังน้ี 

(1) รายการเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิตอาหารชนิดขนาด 
(แรงม้า) และค ารับรองที่จะแสดงให้เชื่อถือได้ว่าอาหารที่ผลิตน้ันจะมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ก าหนดและ
ปลอดภัยในการบริโภค 

(2) แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

(3) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานที่ถูกต้องตามมาตราส่วนที่แสดงรายการ
รูปด้านหน้า ด้านข้างแปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใช้ในการผลิต การแบ่งกั้นห้องหรือเน้ือที่หรือบริเวณโดย
แยกเป็นส่วนสัดส าหรับการผลิตอาหารแต่ละประเภท เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ใช้เป็นบริเวณผลิตอาหาร บริเวณ
ติดต้ังเคร่ืองจักร บริเวณบรรจุ บริเวณเก็บอาหารที่ผลิตแล้ว ท่อ หรือทางระบายน้ า ระบบและกรรมวิธีก าจัด
น้ าเสีย 

ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน 
การผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามมาตรา 6 (7) ต้องผ่านการตรวจประเมินว่าปฏิบัติได้ตามที่ รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด การตรวจประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
ก าหนด (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2548)) 

ผู้รับอนุญาตผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องรักษาบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหารที่ผลิตแล้ว สถานที่เก็บวัตถุดิบ และบริเวณ 
อื่น ๆ ให้ถูกสุขลักษณะ และสามารถป้องกันแมลง หรือสิ่งอื่นเข้ามาปะปน หรือเปรอะเปื้อนกับวัตถุดิบ  
หรืออาหารที่ผลิตแล้ว และจัดให้มีแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ  

(2) จัดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ชนิดที่เหมาะสมกับงานที่จะใช้และให้มีการป้องกันเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ไม่ให้ปะปน หรือเปรอะเปื้อนกับวัตถุ หรือสิ่งสกปรก เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ที่จะใช้ท าอาหารต้องท าด้วยโลหะ
หรือวัสดุที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการส าหรับการผลิตอาหารประเภทน้ัน ๆ 

(3) จัดห้องน้ า ห้องส้วม และเคร่ืองสุขภัณฑ์พร้อมด้วยสบู่ส าหรับล้างมือ ให้เพียงพอแก่จ านวน
คนงาน และให้มีการรักษาความสะอาด พร้อมทั้งใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจ าวันด้วย 

(4) รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตามตลอดจนอาคารโรงงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและสะอาด 
ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

(5) จัดให้มีที่เก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนใช้วิธีที่เหมาะสม  
ในการก าจัดขยะมูลฝอยและเขม่าควัน 
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(6) น้ าที่ใช้ในการผลิตอาหารต้องเป็นน้ าสะอาด บริโภคได้ตามคุณภาพหรือมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขและน้ าที่ใช้ภายในอาคารโรงงานต้องเป็นน้ าสะอาด 

(7) จัดให้คนงานที่ปรุง หรือผลิตอาหารใช้เคร่ืองแต่งกายที่สะอาดเหมาะสมกับประเภทของงานที่
ท าอยู่ เช่น ใช้ผ้ากันเปื้อน รองเท้ากันน้ า ถุงมือ ผ้าคลุมผม ห้ามคนงานที่มีบาดแผล หรือมีอาการของโรคที่อาจ
แพร่เชื้อไปกับอาหารได้ท าหน้าที่ที่จะต้องสัมผัสกับอาหารที่ผลิต และไม่ใช้จ้างวานคนไร้ความสามารถหรือมี  
จิตฟั่นเฟือน หรือคนซึ่งเป็นพาหะของโรคร้ายแรงปฏิบัติงานในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องห้ามหรือ
ป้องกันมิให้บุคคลใดกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงอันพึงรังเกียจต่อการรักษาความสะอาดในการผลิตอาหาร เช่น 
สูบบุหร่ี บ้วนน้ าลาย บ้วนน้ าหมาก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุหรือเก็บอาหารที่ผลิตแล้วและสถานที่เก็บวัตถุดิบทั้ง
ต้องป้องกันดูแลมิให้มีสัตว์ทุกชนิดภายในบริเวณที่ใช้ท าการผลิต บรรจุหรือเก็บอาหารที่ผลิตแล้วและสถานที่
เก็บวัตถุดิบ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ในต่างจังหวัด ประจะปี พ .ศ. 2565-2567 และ ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ในกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  
พ.ศ. 2565-2567 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่ออกให้ในปี พ .ศ. 2562 หรือ 
ต่ออายุให้ในปี พ.ศ. 2561 ที่จะสิ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งในการต่ออายุใบอนุญาตจะต้อง
ใช้ส าเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตที่ผ่านตามเกณฑ์ GMP กฎหมายซึ่งตรวจโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญั ติอาหาร พ .ศ . 2522 ห รือโดยหน่วยตรวจสอบที่ ได้ รับการขึ้นทะเบียนกับส า นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ที่ตรวจมาแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือ ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิต
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือจากหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับขึ้นทะเบี ยนกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวยังไม่หมดอายุ และมีขอบข่ายครอบคลุมทุกประเภท
อาหารตามที่ได้รับการอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯ ส าเนาใบรับรองระบบประกัน
คุณภาพ GMP หรือ HACCP หรือ ISO 22000 ตามมาตรฐานสากล จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรือจากหน่วยงานตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองระบบงาน ซึ่งใบรับรอง
ดังกล่าวยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะต้องรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตก่อนต่อ
ใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้อนุญาตพิจารณาต่ออายุให้แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตน้ันช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิต
อาหารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 เฉพาะสถานที่ผลิตอาหารที่มีเคร่ืองจักรอุปกรณ์การผลิตต้ังแต่ 50 แรงม้า 
หรือใช้คนงานต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป เท่าน้ัน จะต้องยื่นขอต่ออนุญาต รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตผลิต
อาหารน้ัน 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2522) ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารเพื่อ
จ าหน่ายให้ยื่นค าขอพร้อมแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตดังต่อไปน้ี 

(1) รายการอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจ าเป็น 
(ถ้ามี) 

(2) แผนที่แสดงที่ ต้ังของสถานที่น าเข้า สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณ 
ใกล้เคียง 
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(3) แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้องตามมาตราส่วนโดยแสดงรายการบริเวณ  
ข้างเคียงของสถานที่เก็บอาหาร และการจัดแบ่งบริเวณของสถานที่เก็บอาหารการถ่ายเทอากาศ พร้อมทั้ง  
การจัดต้ังอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจ าเป็น 

ผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ าหน่าย ต้องรักษาความสะอาด จัดให้มีแสงสว่างและการถ่ายเท
อากาศเพียงพอ ตามความจ าเป็นภายในสถานที่เก็บอาหาร มีอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหาร
แต่ละชนิดให้คงสภาพตามความจ าเป็น และมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณของอาหารที่เก็บ ทั้งต้องแยกเก็บ
อาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน 

นอกจากน้ี ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2522) ยังก าหนดให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหาร
เพื่อจ าหน่ายที่เป็นอาหารที่มีความเสี่ยงอันตรายตามประเภทและชนิดที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศก าหนด ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานของอาหารที่จะน าเข้าจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของ
ประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิด หรือสถาบันเอกชนที่รับรองโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็น
แหล่งก าเนิด ซึ่งระบุว่าอาหารที่น าเข้าคร้ังน้ันทุกรุ่นได้มาตรฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มี
หลักฐานว่าประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดตามวรรคหน่ึงไม่มีการออกหนังสือรับรองให้ผู้รับอนุญาตใช้หนังสือ
รับรองมาตรฐานของอาหารที่จะน าเข้าจากหน่วยงานในประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก าหนด ซึ่งระบุว่าอาหารที่น าเข้าคร้ังน้ันทุกรุ่นได้มาตรฐาน 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2522) ก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการออกใบอนุญาตผลิต
อาหาร ใบอนุญาติน า หรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ใบอนุญาตผลิตอาหาร น าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว และใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร  โดยในส่วนของค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตผลิตอาหารส าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ แตกต่างกันตามจ านวนการใช้คนงานต้ังแต่เจ็ดคน และ
ก าลังแรงม้าของเคร่ืองจักรที่ใช้ โดยอยู่ในระหว่าง ฉบับละ 3,000 – 10,000 บาท และ ใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับอาหาร ฉบับละ 5,000 บาท เป็นต้น 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 182 (พ.ศ. 2541) เร่ือง ฉลากโภชนาการ ก าหนดให้
อาหารดังต่อไปน้ี เป็นอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ 1) อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ 2) อาหาร
ที่มีการใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย  3) อาหารที่ระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย  4) อาหารอื่น
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด โดยต้องปฏิบั ติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก และต้องแสดงฉลากโภชนาการ โดยปฏิบัติตามประกาศฉบับน้ีด้วย  โดยการแสดง
ฉลากโภชนาการจะต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับน้ี : รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงกรอบข้อมูล
โภชนาการ วิธีการก าหนดปริมาณอาหารหน่ึงหน่วยบริโภคกับจ านวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ สารอาหาร
ที่แนะน าให้บริโภคประจ าวันส าหรับคนไทยอายุต้ังแต่หกปีขึ้นไป หลักเกณฑ์ในการกล่าวอ้างทางโภชนาการบน
ฉลากอาหาร 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-23 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ท่ี 345 (พ.ศ. 2555) เรื่อง ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต 
น าเข้า หรือจ าหน่ายอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic modification) หรือพันธุ
วิศวกรรม (Genetic engineering) ให้มีสารพันธุกรรมครายไนน์ซี (Cry9C DNA Sequence) และอาหารที่มี
ส่วนผสมของอาหารดังกล่าว เป็นอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ท่ี 420 (พ.ศ. 2563) (GMP 420)5 เร่ือง วิธีการผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ก าหนดให้อาหารที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในสถานที่ใด ๆ 
เป็นอาหารที่ก าหนดวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต การเก็บรักษาอาหาร  (ยกเว้น สถานที่จ าหน่าย
อาหาร หาบเร่ รถเร่ แผงลอยจ าหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตเกลือบริโภค และ สถานที่คัดและบรรจุผักและผลไม้
สดบางชนิด) ส าหรับผู้ผลิตอาหารที่ต้องจัดให้มีผู้ควบคุม การผลิตอาหารที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่
ปรับกรด 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 386 พ.ศ. 2560 (GMP 386) เร่ือง ก าหนดวิธีการผลิต 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา ผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก ในประกาศน้ี 
“ผลิต” หมายความว่า การคัดและบรรจุผัก หรือผลไม้สดที่มีการรับวัตถุดิบจากผู้อื่น หรือการคัด และบรรจุผัก
หรือผลไม้สดที่ไม่มีการรับวัตถุดิบจากผู้อื่นแต่มีอาคารหรือโรงเรือนส าหรับการคัดและบรรจุ  “การคัดและ
บรรจุ” หมายความว่า กระบวนการจัดการผัก หรือผลไม้สดหลังการเก็บเกี่ยว ต้ังแต่การคัด และบรรจุไว้ใน
บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อการจ าหน่าย ทั้งน้ีอาจมีการท าความสะอาด  การตัดแต่ง การเคลือบผิว หรือ
กระบวนการอื่น ๆ เพื่อรักษาคุณภาพของผัก  หรือผลไม้สดด้วยหรือไม่ก็ได้ “ผักหรือผลไม้สดบางชนิด” 
หมายความว่า ผักหรือผลไม้สดตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้าย ประกาศน้ี 

ผู้ผลิตที่มีการคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการผลิตและการเก็บรักษา ดังน้ี (1) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศน้ี หรือ (2) 
ตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน (1) การตรวจสถานที่ผลิตตามวรรคหน่ึง ให้ใช้
บันทึกและหลักเกณฑ์ตามบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศน้ี 

ผู้น าเข้าผักหรือผลไม้สดบางชนิดที่ผ่านการคัดและบรรจุ ต้องจัดให้มีเอกสารรับรอง  ตาม
มาตรฐานที่เทียบเท่า หรือไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศน้ี จากหน่วยงาน 
ดังต่อไปน้ี (1) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต หรือ (2) หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต หรือ หน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน
จากหน่วยรับรองระบบงาน ที่เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลว่าด้วยการรับรองระบบงาน 
หรือ (4) หน่วยงานอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด 

                                                   

5 การผลิตอาหารให้ปลอดภัย โดยการบังคับใช้หลักเกณฑ์ GMP เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิต 
ปฏิบัติตาม โดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงท่ีจะท าให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย ซึ่งกฎหมายก าหนด
มาตรการและบทลงโทษ ส าหรับผู้ผลิตอาหารท่ีไม่ปฏิบัติตาม GMP กฎหมายไว้ ตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีโทษตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษ ปรับ ไม่เกิน 10 ,000 บาท 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 394 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม แบบ
จีดีเอ ก าหนดให้อาหารที่อยู่ในภาชนะพร้อมจ าหน่ายต่อผู้บริโภค จ านวน 13 ประเภท เป็นอาหารที่ต้องแสดง
ฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ ได้แก่ อาหารขบเค้ียว ช็อกโกแลต 
และขนมหวานรสช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมอบ อาหารกึ่งส าเร็จรูป อาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียว  
ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจ าหน่าย เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชาปรุง
ส าเร็จ ทั้งชนิดเหลวและชนิดแห้ง กาแฟปรุงส าเร็จ นมปรุงแต่ง นมเปร้ียว ผลิตภัณฑ์ของนม น้ านมถั่วเหลือง 
และไอศกรีมที่อยู่ในลักษณะพร้อมบริโภค 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 425 (พ.ศ. 2564) เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ด 
กัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การขึ นบัญ ชีหน่วยตรวจหรือ 
หน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2564 ก าหนดขอบข่ายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก าหนดให้ขึ้นบัญชีไว้ 3 ขอบข่าย ได้แก่ การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรอง การตรวจประเมินเพื่อให้
เป็นหลักฐานประกอบการต่อใบอนุญาตผลิตอาหาร และการตรวจประเมินเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณาอนุญาต โดยให้การตรวจประเมินต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑ์การแสดงข้อความหรือ
เคร่ืองหมายการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร พ.ศ. 2564 ก าหนดให้การแสดงข้อความ
หรือเคร่ืองหมายการได้รับการรับรอง ได้เฉพาะกรณีอาหารที่ผลิตจากสถานที่ผลิตที่ผ่านการตรวจประเมินและ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารจากหน่วยงานที่ก าหนด 

ค าสั่ งส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 495/2555 เร่ือง มอบอ านาจเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 86/2557 เร่ือง มอบอ านาจเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
(ฉบับท่ี 2) และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 22/2559 เร่ือง มอบอ านาจเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด (ฉบับท่ี 3) ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีอ านาจอนุญาตและออก
ใบอนุญาตผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตที่ได้อนุญาตไว้ ต่อใบอนุญาตผลิต
อาหาร และออกใบแทนใบอนุญาต  

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมาย มีอ านาจเปรียบเทียบผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้ โดยให้ผู้มี
อ านาจเปรียบเทียบ ด าเนินการเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จภายในสถานที่ตั้งปกติของส านักงานที่ตนสังกัด ในการ
เปรียบเทียบให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนดเงินค่าปรับตามบัญชีก าหนดอัตราค่าปรับในคดีที่ผู้มีอ านาจ
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เปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท าน้ันไม่เป็นความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ส่งเร่ืองคืนหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องเพื่อด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดไม่มาท าการเปรียบเทียบภายในเวลา 
ที่ก าหนด หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ส่งเร่ืองให้พนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีต่อไป 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจแปรรูป
สินค้าเกษตร และมีรายละเอียดที่ผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้จ าหน่าย จะต้องปฎิบัติเป็นจ านวน
มาก โดยรายละเอียดปรากฎทั้งในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ ดังน้ัน ผู้ประกอบการ
ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรจ าเป็นต้องศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อมิให้ถูกลงโทษ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อมควรให้ความส าคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ  
ขนาดย่อยและขนาดย่อม รวมทั้งควรศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรฐานที่แตกต่างส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังขาดความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย และก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการขนาดย่อยและขนาดย่อมที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก 
 

4.2 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบับน้ี เพื่อ ก าหนดให้สินค้าเกษตรต้องอยู่ภายใต้
มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือแต่บางส่วน การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร  
การก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรอง การได้รับยกเว้นการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐาน
บังคับ และการก าหนดให้มีการน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมหรือมาตรฐาน
แตกต่างกับมาตรฐานบังคับได้ โดยต้องมีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผล  
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน รวมทั้งการก าหนดเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้า
เกษตร ตลอดจนบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

พระราชบัญญัติน้ี “สินค้าเกษตร” หมายความว่า ผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม 
การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

พระราชบัญญั ติก าหนดให้มี  คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ประกอบด้วยผู้แทน 
ภาคราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี (1) ก าหนดนโยบาย แผนงาน (2) พิจารณาเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐาน (3) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงและประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน (4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการในการรับฟังความคิดเห็น  
(5) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง (6) ออกประกาศ และค าสั่งอื่นใด (7) พิจารณาข้อมูลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
หรือเทคโนโลยี หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับมาตรฐาน (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น
บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-26 
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ในการก าหนดมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่ วไปส าหรับสินค้าเกษตรน้ัน ให้ออกเป็น
กฎกระทรวง โดยให้ก าหนดในเรื่องดังต่อไปน้ีอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้ 

(1) วิธีการ กรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการการผลิต  หรือคุณลักษณะของสินค้าเกษตร 
ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือสุขอนามัย
พืช หรือลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การท าเคร่ืองหมายหรือฉลาก 

(3) การตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วิเคราะห์ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับ (1) หรือ (2) 

(4) ข้อก าหนดรายการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามที่ รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ในกรณีที่มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับส าหรับสินค้าเกษตรใด ห้ามผู้ใดผลิต ส่งออก หรือ
น าเข้าซึ่ งสินค้าเกษตรน้ัน เว้นแต่จะได้ รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น า เข้า แล้วแต่กรณี  
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งจะก าหนดขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิตให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ันและให้ มีอายุ 
สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ สถานที่ท าการของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าน้ันที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ในกรณีที่มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับส าหรับสินค้าเกษตรใด ผู้ผลิต  ผู้ส่งออก หรือ 
ผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรน้ัน ต้องขอรับการตรวจสอบและได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจาก
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงก าหนดขนาด หรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิตให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ผลิตน้ันได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับการตรวจสอบและได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจาก
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

คณะกรรมการอาจประกาศการน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับ
มาตรฐานบังคับไม่ต้องได้รับใบรับรอง หากปรากฏว่าสินค้าเกษตรน้ันได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
จากประเทศน้ันที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานซึ่งกันและกัน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการอาจ
ประกาศยกเว้นให้มีการน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศตามวรรคหน่ึงที่ไม่มีข้อตกลง  หรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันได้ แต่สินค้าเกษตรน้ัน
ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศดังกล่าวแล้ว 

การน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ หากผู้น าเข้า
ประสงค์จะขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับจากผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-27 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ของต่างประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานซึ่งกันและกันก็ให้กระท าได้ แต่ผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของประเทศน้ันต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานด้วย 

ในกรณีที่สินค้าเกษตรได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว ต่อมาปรากฏแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว ให้ส านักงานมีอ านาจสั่งให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า แล้วแต่
กรณี ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ันภายในระยะเวลาที่ส านักงาน
ก าหนด หากไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้หรือหากปล่อยให้เน่ินช้าไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัย
ของประชาชน พืช หรือสัตว์ ให้ส านักงานมีอ านาจสั่งให้ท าลายหรือให้ส่งสินค้าเกษตรน้ันกลับคืนภายใน
ระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด โดยให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การท าลายหรือการส่งกลับคืน ซึ่งสินค้าเกษตรน้ัน 

ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานต่อส านักงานทุกรอบสามเดือนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนดเก็บ
รักษาผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเวลาสามปีเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบได้ โดยอาจจะเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร ต้องแสดงเคร่ืองหมายการรับรอง  
ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบังคับ (2) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป และผู้ผลิต  
ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับต้องแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ก่อนน าออก
จากสถานที่ผลิตหรือรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร 

ณ ปัจจุบัน ได้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดมาตรฐานบังคับส าหรับสินค้าเกษตรจ านวน  
7 รายงาน ได้แก่ 

- กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
ฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2563 

- กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2558 

- กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับ เมล็ดถั่วลิสง:ข้อก าหนดปริมาณ  
อะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2558 

- กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติที่ดี ส าหรับศูนย์รวมน้ านม
ดิบเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2559 

- กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่
ดีส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2559 

- กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด
เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2560 

https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/1033_20200402141336_689358.PDF
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/1033_20200402141336_689358.PDF
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/608_20190430112230_281128.pdf
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/608_20190430112230_281128.pdf
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/609_20190430112245_579284.pdf
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/609_20190430112245_579284.pdf
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/610_20190430112310_770147.pdf
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/610_20190430112310_770147.pdf
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/611_20190430112333_177531.pdf
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/611_20190430112333_177531.pdf
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/613_20190430112424_420401.pdf
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/613_20190430112424_420401.pdf
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-28 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

- กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตทุเรียน
แช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2560 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า
สินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยข้อมูล 
เอกสาร หรือหลักฐานตามที่กฎหมายก าหนด ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต รวมทั้งข้อมูล เอกสาร และ
หลักฐานถูกต้อง และครบถ้วนและผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 21 แล้ว 
ให้ผู้อนุญาตมีค าสั่งอนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับค าขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยข้อมูล เอกสาร และหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้ง  แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งน้ัน 

กฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. 2563  ก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรที่ประสงค์จะขอรับ  
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้ยื่นค าขอรับการตรวจสอบและรับรองต่อผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานตามแบบที่เลขาธิการก าหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอน้ัน 
ผู้ยื่นค าขออาจยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน  
ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานออกใบรับรองส าหรับสินค้าเกษตรให้แก่ผู้ยื่นค าขอ โดยถือตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกใบรับรอง
ส าหรับสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ 

กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดเคร่ืองหมายแสดงการรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร และให้การใช้ 
หรือการแสดงเคร่ืองหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบังคับส าหรับ
สินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ มีลักษณะเป็นรูปอักษรภาษาอังกฤษตัวคิวสีเขียวทรงกลม 
อยู่ในกรอบหกเหลี่ยมสีเขียว ส่วนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปส าหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตาม
มาตรฐานทั่วไป มี 2 ลักษณะ (ก) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป มีลักษณะเป็นรูปอักษรภาษาอังกฤษตัว
คิวสีเขียว ทรงกลม  และ (ข) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ มีค าว่า “Organic” 
อยู่เหนือค าว่า “Thailand” และมีเส้นค่ันกลาง โดยมีรูปวงกลมซึ่งเยื้องอยู่ทางด้านซ้ายซ้อนอยู่ด้านหลัง  ใต้
อักษรมีลายเส้นสามเส้น ทั้งหมดอยู่ในกรอบวงกลม โดยในแนวขอบวงกลมด้านล่างมีค าว่า “ผลิตภัณฑ์
อินทรีย์” โดยเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดและจะใช้สีใดก็ได้ 

กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบกิจการเก่ียวกับสินค้าเกษตร  
พ.ศ. 2552 ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปน้ี (1) ใบอนุญาตตามมาตรา 20 (ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า 
ซึ่งสินค้าเกษตร ตามมาตรฐานบังคับ) (ก) บุคคลธรรมดา ฉบับละ 100 บาท  (ข) นิติบุคคล ฉบับละ  
1,000 บาท (2) ใบอนุญาตตามมาตรา 33 (การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน)  
ฉบับละ 5,000 บาท (3) ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 20 ฉบับละ 50 บาท (4) ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 33 
ฉบับละ 50 บาท (5) การต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 20 หรือใบอนุญาตตามมาตรา 33 คร้ังละกึ่งหน่ึงของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน้ัน 

https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/616_20190430112505_460263.pdf
https://www.acfs.go.th/files/files/attach-files/616_20190430112505_460263.pdf
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-29 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานท่ัวไป พ.ศ. 2562 ค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร
ส าหรับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดี ส าหรับสินค้าเกษตรประเภทประมง ประเภทปศุสัตว์  และ
ประเภทอื่น ๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศน้ี และก าหนดค่าใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ส าหรับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดี ส าหรับบุคคลธรรมดา ไม่เกินฉบับละ 500 บาท และส าหรับ 
นิติบุคคล ไม่เกินฉบับละ 1,000 บาท 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานท่ัวไป (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 ก าหนดดังน้ี 

(1) การตรวจสอบและประเมินสถานที่ผลิตคร้ังแรก หรือการตรวจสอบและประเมินเพื่อต่ออายุ
ใบรับรอง ให้คิดค่าบริการตามขนาดของฟาร์มปศุสัตว์ โดยก าหนดอัตราแตกต่างกันตามขนาดของฟาร์ม เช่น 
ไก่เน้ือ ไม่เกิน 3,000 ตัว อัตรา 5,000 บาท) ต้ังแต่ 3,001 ตัว ถึง 10,000 ตัว อัตรา 10,000 บาท ต้ังแต่ 
10,001 ตัว ถึง 50,000 ตัว อัตรา 20,000 บาท ต้ังแต่ 50,001 ตัว ขึ้นไป อัตรา 30,000 บาท หรือ จ้ิงหรีด 
พื้นที่บ่อเลี้ยง ไม่เกิน 400 ตารางเมตร อัตรา 2,500 บาท พื้นที่บ่อเลี้ยง มากกว่า 400 ตารางเมตร ขึ้นไป 
อัตรา 5,000 บาท เป็นต้น 

(2) การตรวจติดตามสถานที่ผลิต จะก าหนดแตกต่างตามขนาดฟาร์ม และประเภทปศุสัตว์ ซึ่งจะ
ต่ ากว่าการตรวจสอบและประเมินสถานที่ผลิตคร้ังแรก 

(3) การตรวจวิเคราะห์สารต้านจุลชีพในอาหารสัตว์ จ านวน 4 รายการ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์ ได้แก่ ไนโตรฟูแรนส์ การตรวจประเมิน ค่าบริการตรวจสอบ  (Nitrofurans) 
อ๊อกซีเททระไซคลิน(Oxytelacycline) เททระไซคลิน(Tetracycline) คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol) 
ให้คิดค่าบริการตรวจวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี (1) การตรวจวิเคราะห์โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย (Testkit) ไม่เกิน 
400 บาทต่อหน่ึงตัวอย่าง (2) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 5,000 บาทต่อหน่ึงตัวอย่าง 

ส่วนค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการท าฟาร์ม  
เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปและคัดบรรจุสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทปศุสัตว์ จะมีหลักคล้ายคลึงกันกับ
ฟาร์มที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2562 ก าหนด ค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
เกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ เรื่องข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสง กระบวนการรมผลไม้สด
ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ าที่ดีส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม
ปลอดโรค การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ การปฏิบั ติที่ดีส าหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง และ
หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด ให้เป็นไปตามตารางท้ายประกาศ ซึ่งจะก าหนดอัตราแตกต่างกันตามขนาด
ฟาร์ม 

แม้ประเทศไทยจะมีมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร และมีกฎหมายเกี่ยวข้องที่มุ่งเน้นการผลิต
พืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่จากข้อมูลขององค์กรอิสระที่เฝ้าระวังเกี่ยวกับสารพิษตกค้างในพืชผัก
ผลไม้กลับพบสารพิษตกค้างจ านวนมาก เช่น เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช หรือ Thai-PAN เผยผล
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-30 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

การตรวจสอบผักและผลไม้ประจ าปี 25636 โดยสุ่มตรวจผักผลไม้ทั้งหมด 509 ตัวอย่างจากทั่วประเทศ โดย
ประกอบไปด้วยผลไม้จ านวน 9 ชนิด ประกอบด้วย ส้มโอ ส้มแมนดารินน าเข้า ลองกอง น้อยหน่า แก้วมังกร 
ฝร่ัง ส้มสายน้ าผึ้ง พุทราจีน และองุ่นแดงนอก ผักจ านวน 18 ชนิด โดยส่งตัวอย่างทั้งหมดไปตรวจที่
ห้องปฏิบัติการในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งสามารถตรวจวัดผลได้ครอบคลุมสารเคมีก าจัดแมลงและเชื้อรา 
(ไม่รวมสารเคมีก าจัดวัชพืช) กว่า 500 ชนิด และได้รับรองมาตรฐานระหว่างประเทศ ( ISO17025) ผลการ
วิเคราะห์พบว่า มีผักและผลไม้มากถึงร้อยละ 58.7 ที่พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน โดยผักที่พบการตกค้าง
เกินมาตรฐานมากที่สุดคือ มะเขือเทศผลเล็ก พริกขี้หนู พริกแดง ขึ้นฉ่าย คะน้า พบตกค้างเกินมาตรฐาน
ทั้งหมดทุกตัวอย่าง (ร้อยละ 100) จากที่เก็บมาชนิดละ 16 ตัวอย่าง ผักผลไม้ที่พบการตกค้างรองลงมาได้แก่ 
กะเพรา (ร้อยละ 81) มะระ (ร้อยละ 62) ผักบุ้ง (ร้อยละ 62) หัวไชเท้า (ร้อยละ 56) บร็อกโคลี (ร้อยละ 50) 
ถั่วฝักยาว (ร้อยละ 44) แครอท (ร้อยละ 19) กระเจี๊ยบเขียว (ร้อยละ 6) และหน่อไม้ฝร่ัง (ร้อยละ 6) ส่วนมัน
ฝร่ังพบการตกค้างในระดับไม่เกินมาตรฐาน และข้าวโพดหวานไม่พบการตกค้างเลย  และเมื่อจ าแนกตาม
แหล่งที่มาของผักและผลไม้พบว่า ผักผลไม้ที่น าเข้าและผลิตในประเทศมีความเสี่ยงพอ  ๆ กัน โดยพบ 
การตกค้างเกินมาตรฐานในผักผลไม้ที่ผลิตในประเทศร้อยละ 54.01 จากจ านวนผักที่ส่งตรวจทั้งหมด 274 
ตัวอย่าง ส่วนผักผลไม้ที่น าเข้าจากต่างประเทศพบตกค้างเกินมาตรฐานร้อยละ 56.1 จากจ านวนตัวอย่างที่
ทราบว่าน าเข้ามาทั้งหมด 82 ตัวอย่าง 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ก าหนดเกี่ยวกับสินค้าเกษตรต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับซึ่งปัจจุบันยัง
มีการก าหนดเพียงไม่กี่ประเภท ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานทั่วไป ส่งผลให้ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการภาค
การเกษตรจ านวนมากที่ยังไม่ได้จัดท ามาตรฐาน และมีปัญหาด้านสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ และปศุสัตว์      
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ และพระราชบัญญัติน้ีไม่ได้
กล่าวถึงการตรวจสอบย้อนกลับ นอกจากน้ี อัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งที่
เป็นมาตรฐานบังคับ และมาตรฐานทั่วไป ยังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง แม้จะได้มีการก าหนดอัตราที่แตกต่างกัน
ตามขนาดของสถานประกอบการก็ตาม อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎหมายรองพบว่าได้มีการก าหนดให้สามารถยื่น
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนับว่าเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก 

 
5. กฎหมายส าคัญท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

5.1 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารอยู่
หลายฉบับ และอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหลายหน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ แต่มีลักษณะของการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารในมิติที่แตกต่างกันในขอบเขตจ ากัด ขาดการบูรณาการ ขาดความเป็นเอกภาพ และ
ประสิทธิภาพในการก ากับดูแล การด าเนินงานในห่วงโซ่อาหารทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศประกอบกับยังขาดนโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารทั้งในยามปกติและ

                                                   
6 เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช. ผงะ! ไทยแพนพบผักผลไม้ 58.7% สารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน . สืบค้นจาก 
https://www.prachachat.net/economy/news-568866. เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

https://www.prachachat.net/economy/news-568866%20เมื่อ


รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-31 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ยามฉุกเฉิน ตลอดจนการป้องกันการใช้อาหารในการก่อการร้าย รวมทั้ง การให้การศึกษาด้านอาหารให้ทันต่อ
สถานการณ์ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงให้มีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
เพื่อเป็นองค์กรหลักและกลไกของประเทศในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารทุกมิติ
ดังกล่าวเบื้องต้น โดยครอบคลุมห่วงโซ่อาหารอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพในลักษณะบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

คณะกรรมการอาหารแหงชาติ มีอ านาจหน้าที่ (1) เสนอนโยบายและยุทธศาสตรดานคุณภาพ
อาหาร ความปลอดภัยดานอาหารความมั่นคงด้านอาหาร และอาหารศึกษา รวมทั้งจัดท าแผนเผชิญเหตุและ
ระบบเตือนภัยดานอาหารตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ
ด าเนินการตามอ านาจหนาที่ (2) จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหารและอาหารศึกษา เพื่อให
เกิดการด าเนินงานอยางตอเน่ืองและมีสวนรวมจากทุกฝาย (3) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอหน่วยงาน 
ตาง ๆ ในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงดานอาหาร 
และอาหารศึกษา (4) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศ  
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการเป็นแหล่ง
อาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และมี คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อชาวไทยและชาวโลกอย่างยั่งยืน ” 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ7 

พระราชบัญญัติฉบับน้ี หากมีการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการและเหตุผลหรือวัตถุประสงค์
ในการออกกฎหมายแล้ว จะสามารถช่วยให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงาน ใน “ห่วงโซ่
อาหาร” ซึ่งครอบคลุม วงจรการผลิตอาหารต้ังแต่วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง  
การตัดแต่ง การแปรรูป การขนส่ง การปรุง การประกอบ การบรรจุ การเก็บ รักษา การจัดจ าหน่าย  
การกระจาย จนถึงผู้บริโภค รวมทั้งการน าเข้า การน าผ่าน และการส่งออก  ที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องเป็น 
จ านวนมาก ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของประเทศไทย 
 

5.2 พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. 2560 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อปรับปรุงมาตรการและเคร่ืองมือส่งเสริม 
การลงทุนให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น 

 
                                                   
7 ส านักงานคณะกรรมการอาหาร. กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย. สืบค้นจาก
http://food.fda.moph.go.th/lgtfdapv/data/Strategy.pdf. เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

พระราชบัญญัติน้ี ก าหนดให้มี คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย” คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจหน้าที่ เช่น (1) ก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งจัดท าแผนเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (2) ประกาศก าหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย และลักษณะของกิจการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (3) ก าหนดกรอบแนวทางในการสรรหาและเจรจากับผู้ประกอบกิจการเพื่อให้มีการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (4) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้สิทธิและประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติน้ี (5) อนุมัติให้ผู้ขอรับการส่งเสริมได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้ง
ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการส่งเสริมแต่ละรายต้องปฏิบัติ (6) อนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุน เป็นต้น 

คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจประกาศก าหนดประเภท และลักษณะของกิจการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการให้สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติน้ี 
ได้แก่ (1) สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน แต่ไม่รวมถึงสิทธิและประโยชน์ในการ
ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (2) สิทธิและประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(3) สิทธิและประโยชน์ในการได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 

คณะกรรมการนโยบายอาจพิจารณาให้เงินสนับสนุนจากกองทุนแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมเพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
ของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายก็ได้  หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาให้เงินสนับสนุนตาม
วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ให้มีการจัดต้ัง กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเงินกองทุนสามารถใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

คณะกรรมการได้ออกประกาศที่  1/2560 เร่ือง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนภายใต้
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 14 ประเภท 
โดยมี  3 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ เกษตรแปรรูป ได้แก่  อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุน ต้องเสนอ แผนการวิจัยและพัฒนา หรือแผนกิจกรรม
สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ และแผนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย หรือสถาบันเฉพาะทางในประเทศ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโน โลยี โดยต้องมีการพัฒนา
บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถวัดผลได้ 

หลักเกณฑ์การคัดกรองโครงการ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะต้องสร้างประโยชน์อย่างสูงต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่งคงของประเทศ เป็นโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถใน
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การแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคณะกรรมการนโยบายจะพิจารณาคุณค่าของ
โครงการตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

(1) ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ จะพิจารณาจากผลกระทบเชิงเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ เช่น ความ
เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนให้มีการผลิตวัตถุดิบ หรือ
ชิ้นส่วน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงมาตรฐานหรือการทดสอบผลิตภัณฑ์      
การพัฒนาบุคลากร หรือผู้ประกอบการไทย ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ตลอดจนองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาดระดับสากล เป็นต้น 

(2) ผลประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาจากระดับผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และลักษณะของโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมไทย เช่น การสร้างความมั่นคง
ในการจัดหาและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเวชภัณฑ์และการบริการทางการแพทย์ การประหยัดพลังงาน
หรือใช้พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

โดยที่อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงมีโอกาสที่จะได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุน แต่โดยข้อเท็จจริงจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้า
เกษตรพบว่าส่วนใหญ่จะไม่มีความ รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับ น้ี ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และปรับกฎเกณฑเพื่อให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรมีโอกาสได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างแท้จริง 
 

5.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อให้การก ากับดูแลการท าและการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้สินค้าที่ด้อยคุณภาพเข้ามาในประเทศ  
อันจะเป็นการคุ้มครองประชาชน กิจการอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศยิ่งขึ้น 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอาจประกาศ
ก าหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใด ๆ โดยอาจก าหนดให้ใช้หรืออ้างอิง
มาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ 

ผู้ใดท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศก าหนดมาตรฐานแล้ว จะแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ันได้ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการก่อนน า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ันออกจากสถานที่ผลิต 

เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือแก่กิจการ
อุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการอาจเสนอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงก าหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของมาตรฐานก็ได้ 

ผู้ใดท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องแสดง
หลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการก่อนท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ัน 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-34 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

เว้นแต่เป็นการท าเพื่อการวิจัยและพัฒนา การท าเพื่อทดลองกระบวนการผลิต หรือการท าเป็นตัวอย่างเพื่อการ
ขอรับใบอนุญาต ให้แจ้งต่อส านักงานก่อนเริ่มท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ันและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่มีข้อก าหนดของต่างประเทศ หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือสัญญาระหว่าง 
ผู้ส่งออกและผู้น าเข้าก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดเป็นไปตามมาตรฐาน หรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ จึงจะน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ันได้ ส านักงานอาจท าความตกลงกับหน่วยงานของ
ต่างประเทศเกี่ยวกับการให้การรับรองการตรวจสอบ หรือรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ันได้ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ผู้ใดน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อ
จ าหน่ายในราชอาณาจักร ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการก่อนรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร ในกรณีเป็นการน าเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จ าหน่ายในราชอาณาจักร แต่ได้น าเข้ามาเกินจ านวนที่ส านักงานก าหนด ต้องแจ้งต่อส านักงานก่อนรับมอบไป
จากเจ้าพนักงานศุลกากรและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1136 
- 2536 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1868 (พ.ศ. 2536) 

โดยที่ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรจ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ 
จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

 
5.4 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม ก ากับ 
ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเหมาะสม 
ส าหรับป้องกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นก าลังส าคัญของชาติ 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ก าหนดรายละเอียดที่นายจ้างและลูกจ้างต้องปฏิบัติเพื่ อความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น 

ก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานของลูกจ้าง
มิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
และให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการด าเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีว  
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและ



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-35 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

สถานประกอบกิจการ ในกรณีที่พระราชบัญญัติน้ีก าหนดให้นายจ้างต้องด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการน้ัน 

บุคคลหรือนิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมิน
ความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้ค าปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ จะต้องขึ้นทะเบียนต่อส านักความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล 
เพื่อด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานและบุคลากร จะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในสภาพการท างาน หรือสภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจท า
ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการท างานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าท างาน เปลี่ยนงาน 
หรือเปลี่ยนสถานที่ท างาน 

ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้บริหารจัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างปลอดภัย 

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท างาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ท างาน หรือเปลี่ยนแปลง
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย  
ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเร่ิมท างาน 

ให้นาย จ้างติดประกาศสัญลักษณ์ เตือนอันตรายและเคร่ืองหมายเกี่ยวกับความ ปลอดภัย            
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
ตามที่อธิบดีประกาศก าหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ 

ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่อง หรือการช ารุดเสียหายซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างได้รับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ต้องด าเนินการป้องกันอันตรายน้ันภายในขอบเขตที่
รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ กรณี ไม่อาจด าเนินการได้ ให้แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้าง
ด าเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 

ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน
ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด และให้ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแล
รักษาอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาท างาน ในกรณีที่ลูกจ้าง  
ไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการท างานน้ันจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้นายจ้างด าเนินการ (1) จัดให้มีการประเมินอันตราย (2) ศึกษาผลกระทบของ
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สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อลูกจ้าง (3) จัดท าแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานและจัดท าแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ  (4) ส่งผล
การประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการด าเนินงานและแผนการควบคุม 

ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอ านาจ (1) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของ
นายจ้างในเวลาท าการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย (2) ตรวจสอบ หรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  (3) ใช้เคร่ืองมือในการ
ตรวจวัดหรือตรวจสอบเคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์ ในสถานประกอบกิจการ (4) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ มาเพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัย  (5) สอบถามข้อเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ 
ภายในขอบเขตอ านาจและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องและเสนอแนะมาตรการป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว 

ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใดฝ่าฝืนหรือ  
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือพบว่าสภาพแวดล้อม  
ในการท างาน อาคาร สถานที่ เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  
ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอ านาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดการกระท าที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติ  
ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวได้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละ
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีจ าเป็นเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดี  หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ให้พนักงานตรวจความ
ปลอดภัยมีอ านาจสั่งให้หยุดการใช้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ในระหว่างการปฏิบัติ
ตามค าสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ เมื่อนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามค าสั่งของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้นายจ้างแจ้งอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาเพิกถอน
ค าสั่งดังกล่าวได้ 

ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกว่า “กองทุนความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต หากขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และก่อให้เกิดอันตรายจากการท างาน จนถึงแก่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ 
เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเน่ืองจากการท างานซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นด้วย  ก่อให้เกิดความ
สูญเสียด้านบุคลากรของสถานประกอบการและประเทศ และโดยที่ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร  
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ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SME ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายน้ี จึงจ าเป็นต้องอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการและบุคลากร เพื่อให้มีบุคลากรที่แข็งแรงในการท างาน 
 

5.5 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบับน้ี คือ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ  
ความเสียหายที่ เกิดจากสินค้าโดยมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้ผลิตหรือ
ผู้เกี่ยวข้องไว้โดยตรง โดยน าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้ อันจะมีผลให้ผู้ เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึง  
ความไม่ปลอดภัยของสินค้า ตลอดจนได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม   

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
และสินค้าน้ันได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายน้ันจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม โดยผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา 10 ต้อง
พิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าน้ัน
เป็นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าของผู้ประกอบการผู้ใด 

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า (1) ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต (2) ผู้น าเข้า (3) ผู้ขายสินค้า 
ที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้าได้ (4) ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมาย ข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ อันมีลักษณะที่จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้าง  
ให้ผลิตหรือผู้น าเข้า 

“สินค้า” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือน าเข้าเพื่อขาย รวมทั้ งผลิตผล
เกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ผลิตผลเกษตรกรรม” หมายความว่า ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น การท านา  
ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า เลี้ยงไหม เลี้ยงคร่ัง เพาะเห็ด แต่ไม่รวมถึงผลิตผลที่เกิดจากธรรมชาติ 

ผู้ผลิตตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างให้ผลิตไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่าความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกิด
จากการออกแบบของผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือจากการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างให้ผลิต ทั้งผู้ผลิตไม่ได้คาดเห็น
และไม่ควรจะได้คาดเห็นถึงความไม่ปลอดภัย ผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้าไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า ความ
ไม่ปลอดภัยของสินค้าเกิดจากการออกแบบ หรือการประกอบ หรือการก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน 
หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของผู้ผลิตสินค้าน้ัน 

ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคม และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การ
รับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้ โดยให้น า
บทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องและด าเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม การฟ้องและ
ด าเนินคดีแทนผู้เสียหายดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชา
ธรรมเนียมในชั้นที่สุด 
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กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-38 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาล
มีอ านาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเน่ืองมาจากความเสียหายต่อร่างกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของ
บุคคลน้ันชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจ 

(2) หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ผลิต น าเข้า หรือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้าน้ัน
เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่ปลอดภัย
ภายหลังจากการผลิต น าเข้า หรือขายสินค้าน้ันแล้วไม่ด าเนินการใด ๆ ตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหาย ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจ านวนค่าสินไหม
ทดแทนที่แท้จริงที่ศาลก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงน้ัน 
ทั้งน้ี โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ การที่ผู้ประกอบการ
รู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า การด าเนินการ
ของผู้ประกอบการเมื่อทราบว่าสินค้าน้ันเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ สถานะ
ทางการเงินของผู้ประกอบการ การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผู้เสียหาย
มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย 

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยู่ใน
ร่างกายของผู้เสียหาย หรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ ผู้เสียหาย หรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทน ต้อง
ใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปี
นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีต้องการความคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากสินค้าโดยมี
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้ผลิต หรือผู้เกี่ยวข้องไว้โดยตรง และมีอัตราโทษที่
รุนแรง โดยครอบคลุมถึงผู้ผลิตสินค้าเกษตร และผู้แปรรูปสินค้าเกษตร ดังน้ัน หากเกิดกรณีผู้บริโภคได้รับ
ความเสียหายจากการบริโภคสินค้าที่ผลิตและฟ้องร้อง ก็จะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ในขณะที่ผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะ SME จ านวนมากยังมีข้อจ ากัดด้านการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน อันเน่ืองจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจ ขาดบุคลากรด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และการขาดเงินทุน จึงจ าเป็นต้องอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับน้ี และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME สามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐาน  
 

5.6 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อให้มีการก าหนดมาตรฐานสินค้าส่งออกให้เป็น
ที่แน่นอนและเหมาะสม ป้องกันการปลอมปนเปลี่ยนแปลง หรือปรุงแต่งสินค้าที่ส่งออกไป เช่น ส่งสินค้าที่ผิด
คุณภาพ ชนิด น้ าหนัก หรือปริมาณ หรือเจือปนวัตถุอื่นลงไป เป็นต้น รวมถึงการบรรจุ หุ้มห่อ หรือผูกมัด  
ไม่ถูกต้องตามสภาพของสินค้า ซึ่งท าให้สินค้าไทยขาดความนิยมเชื่ อถือในต่างประเทศ เป็นผลเสียหายแก่
เศรษฐกิจของประเทศ 

 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-39 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า มีอ านาจ (1) ก าหนดหรือยกเลิกสินค้าให้เป็นสินค้ามาตรฐาน 
(2) ก าหนด แก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานสินค้า (3) ก าหนดเคร่ืองหมายเพื่อแสดงว่าสินค้ามาตรฐานน้ันเป็น
สินค้าที่ท าหรือมี ไว้เพื่อส่งออก และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเคร่ืองหมายน้ัน  (4) ก าหนด 
ด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือน าสินค้ามาตรฐานออกนอกราชอาณาจักรต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า  
(5) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
ส าหรับสินค้ามาตรฐาน รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ผู้ใดท าการค้าโดยส่งหรือน าออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่รัฐมนตรีก าหนดซึ่งสินค้า
มาตรฐานใด ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานน้ัน ณ ส านักงานมาตรฐานสินค้าหรือ
ส านักงานสาขา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและ
คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สินค้ามาตรฐานซึ่งผู้ท าการค้าขาออก ประสงค์จะส่งหรือน าออกนอกราชอาณาจักรทางด่ าน
ศุลกากรที่ รัฐมนตรีก าหนด ผู้ส่งหรือน าออกต้องจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและขอใบรับรอง
มาตรฐานสินค้า และต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้าน้ันต่อเจ้าพนักงานศุลกากร  

ให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผู้ท าการค้าขาออกซึ่ง
สินค้ามาตรฐาน เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะหรือผู้ เกี่ยวข้อง อ านวยความสะดวก 
ช่วยเหลือ หรือให้ค าชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ขอร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ก าหนดให้เป็นสินค้ามาตรฐาน เช่น ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลัง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2545 เป็นต้น 

พระราชบัญญัติน้ีต้องการให้สินค้าส่งออกของประเทศไทยมีมาตรฐานสินค้าส่งออก เพื่อสร้าง
ความเชื่อถือแก่ผู้บริโภคในประเทศผู้น าเข้า จึงจ าเป็นต้องอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ความส าคัญ และรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ส่งออก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจในระยะยาว 
 

5.7 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อให้การควบคุมการส่งออกไปนอกและการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการค้าในปัจจุบัน และให้
รัฐบาลมีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับสินค้าบางประเภทที่จะส่งออกไปนอก หรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร กับให้มีอ านาจในการด าเนินการจัดระเบียบการค้ากับต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ
เรียบร้อยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และก่อให้เกิดความเชื่อถือแก่นานาประเทศยิ่งขึ้น  



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-40 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ ในกรณีที่จ าเป็นหรือสมควรเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด ดังต่อไปน้ี (1) ก าหนดสินค้าใด
ให้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออก หรือในการน าเข้า (2) ก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตใน
การส่งออก หรือในการน าเข้า (3) ก าหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จ านวน ปริมาตร ขนาด น้ าหนัก 
ราคา ชื่อที่ใช้ในทางการค้า ตรา เคร่ืองหมายการค้า ถิ่นก าเนิด ส าหรับสินค้าที่ส่งออกหรือน าเข้า ตลอดจน
ก าหนดประเทศที่ส่งไปหรือประเทศที่ส่งมาซึ่งสินค้าดังกล่าว  (4) ก าหนดประเภทและชนิดของสินค้าที่จะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกหรือในการน าเข้า (5) ก าหนดให้สินค้าใดที่ส่งออกหรือน าเข้าเป็นสินค้าที่
ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลง
หรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 

เมื่อได้มีประกาศก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือในการน าเข้ า
แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกหรือน าเข้าซึ่งสินค้าน้ัน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 

สินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปที่มีมาตรการ น าเข้า-ส่งออก ได้แก่ ผักและผลไม้ ดอกกล้วยไม้ ล าไย
สด ทุเรียนสด มันฝร่ัง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทย เมล็ดกาแฟ ชา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง 
ส้ม หอมแดง น้ านมดิบ / มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เน้ือมะพร้าวแห้ง น้ ามันมะพร้าว น้ ามันถั่วเหลือง กากถั่ว
เหลือง น้ ามันปาล์มและน้ ามันเน้ือในเมล็ดปาล์ม ล าไยแห้ง น้ าตาล ผลิตภัณฑ์กาแฟ เส้นไหม มันส าปะหลัง
หรือผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง กากถั่ว เป็นต้น8 

พระราชบัญญัติน้ีอาจมีผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปสินค้าเกษตร 
และมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังน้ันในการประกาศสินค้าควบคุมการส่งออกไปนอกและ        
การน าเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วย 

 
5.8 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อให้มีกลไก  หรือหน่วยงานที่ขับเคลื่อน 
การบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่โดยตรง เพื่อให้การจัดการปัญหาด้านอนามั ยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่โดยค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญเพื่อระงับและจัดการ
ตามความจ าเป็นมิให้เหตุร าคาญน้ันเกิดขึ้นอีก ตลอดจนก าหนดให้ผู้ขออนุญาตในกิจการบางประเภท  
หรือบางขนาดต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนดก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 

                                                   
8 กรมการค้าต่างประเทศ. สินค้าท่ีมีมาตรการ น าเข้า-ส่งออก-น าผ่าน. สืบค้นจาก https://www.dft.go.th/th-th/dft-service-data-import-
export. เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

https://www.dft.go.th/th-th/dft-service-data-import-export.%20เมื่อ
https://www.dft.go.th/th-th/dft-service-data-import-export.%20เมื่อ
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-41 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ีให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข มีอ านาจออกกฎกระทรวงดังต่อไปน้ี (1) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
ในการควบคุมหรือก ากับดูแลส าหรับกิจการหรือการด า เนินการในเร่ืองต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี  (2) 
ก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และวิธีด าเนินการเพื่อ
ตรวจสอบควบคุมหรือก ากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน กฎกระทรวงจะก าหนดให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปทุกท้องถิ่นหรือให้ใช้บังคับเฉพาะท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหน่ึงก็ได้ 

ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการด าเนินการตามกฎกระทรวง
ดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของท้องถิ่นน้ันด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง ในการน้ี หากมี
กรณีจ าเป็นให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้ 

การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน โดยอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการภายใต้
ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการร่วมกันได้ 

ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยได้ รวมถึงการก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้
ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งต่อเน่ืองกับ
อาคาร มีสภาพช ารุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือ
มีลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารน้ันจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่ง
ต่อเน่ืองกับอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอื่นตามความจ าเป็นเพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งก าหนดให้ตามสมควร 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้ห น่ึงผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือ
สถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนนทางบก 
ทางน้ า รางระบายน้ า  คู คลอง และสถานที่ ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการน้ี  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ไดั 

ผู้ใดจะจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน
สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม   



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-42 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้งก่อนการจัดต้ัง 

พระราชบัญญั ติ น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ ให้ มี
ประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
เช่น การไม่ปล่อยน้ าเสียลงให้แหล่งน้ าสาธารณะ การไม่ส่งเสียงดัง หรือไม่ก่อให้เกิดควัน ฝุ่นละออง เป็นต้น 

 
5.9 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการควบคุมเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร และรวมกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้เสียใหม่ ไว้ด้วยกัน 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อประโยชน์
แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น ในกรณีที่
ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง
น้ัน  

ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดข้างต้นแล้ว แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเร่ืองน้ันได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี  (1) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนด
รายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว  (2) 
เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องน้ันขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเน่ืองจากมีความจ าเป็น หรือ
มีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรี 

เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให้
ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นแจ้งข้อห้าม ข้อจ ากัด หรือข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือการด าเนินการอย่างอื่นตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ ยวข้องทราบเพื่อด าเนินการตาม จัดให้มีเอกสารเผยแพร่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี แจ้ง
ค าเตือนไว้ในใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติน้ีว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ียังคงมี
หน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารน้ันตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย และอาจจัดให้มีแบบ
แปลนอาคารต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง และหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีไว้จ าหน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้ 
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ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ผู้ใดจะร้ือถอน อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า
ความสูงของอาคาร หรืออาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตรต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจาก
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ เว้นแต่ เจ้าของอาคารน้ันได้ยื่นค าขอ
อนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ได้แจ้งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือการด าเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารส าหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือ
สถานพยาบาล และอาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือ
กิจการอื่น ทั้งน้ี ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ีเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้ง ได้กระท าการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อท าการตรวจสอบการก่อสร้าง ดั ดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารน้ันให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ห้ามมิให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้  หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารน้ันเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ 

เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ด าเนินการ ส าหรับอาคารชนิดหรือประเภทตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและจ านวนเงินเอาประกันภัยที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรจ าเป็นต้องมีอาคารสถานที่ส าหรับผลิตสินค้าและปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะมีขนาดและรูปแบบอาคารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทแปรรูปสินค้าเกษตรและขนาดการลงทุน และ
อาคารสถานที่ มีส่วนส าคัญ ต่อการขอการรับรองมาตรฐาน ดังน้ัน จึงควรอบรมให้ควา ม รู้เกี่ ยวกับ
พระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

5.10 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับโรงงาน
จ าพวกที่ 1 และจ าพวกที่ 2 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยโรงงานเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวภายใต้การก ากับดูแลของ
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หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และก าหนดกลไกเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการด าเนินการตาม
ภารกิจที่ถ่ายโอนดังกล่าว 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงาน
จ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 2 หรือโรงงานจ าพวกที่ 3 แล้วแต่กรณี  โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการ
ควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นดังน้ี  (1) โรงงานจ าพวกที่ 1 
ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน (2) โรงงานจ าพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบ
กิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน (3) โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และ
ขนาดที่การต้ังโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง
เพื่อให้โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหน่ึง  หรือทุกจ าพวก ต้องปฏิบัติตามในเร่ืองดังต่อไปน้ี  เช่น (1) ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคารของโรงงาน หรือลักษณะภายใน
ของโรงงาน (2) ก าหนดลักษณะ ประเภท หรือชนิดของเคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องน ามาใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงงาน (3) ก าหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่หน่ึงหน้าที่ใดประจ าโรงงาน (4) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มี
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออื่นใด เพื่อป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่
อาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน (5) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงงาน เป็นต้น 

ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ ถ้ากรณี
ใดยังมิได้มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ให้พิจารณาโดยค านึงถึงความปลอดภัยของบุคคล หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงาน
หรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรี ในการน้ีจะก าหนดเงื่อนไข  
ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

เมื่อผู้รับใบอนุญาตเพิ่มจ านวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต เคร่ืองจักร
ที่ใช้เป็นเคร่ืองต้นก าลัง เคร่ืองจักรที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดมลพิษ หรือมาตรการป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ หรือพลังงานของเคร่ืองจักรเป็นอย่างอื่นอันท าให้เคร่ืองจักรมีก าลังแรงม้ารวมลดลง หรือเพิ่มขึ้น  
แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเน้ือที่อาคารโรงงานออกไป หรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหม่  
เพื่อประโยชน์แก่กิจการของโรงงานน้ันโดยตรงอันท าให้เน้ือที่ของอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นต้ังแต่ห้าร้อย  
ตารางเมตรขึ้นไปในกรณีเน้ือที่ของโรงงานมีไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้นต้ังแต่หน่ึงพันตารางเมตร  
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ขึ้นไปในกรณีเน้ือที่ของโรงงานมีเกินกว่าสองพันตารางเมตร ให้ผู้รับใบอนุญาตน้ันแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการด าเนินการดังกล่าว 

เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความปลอดภัยของ
ประเทศหรือของสาธารณชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาในเรื่องดังต่อไปน้ี (1) ก าหนดจ านวนและขนาดของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะให้ต้ังหรือ
ขยาย หรือที่จะไม่ให้ ต้ังหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หน่ึง  (2) ก าหนดชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบ 
แหล่งก าเนิดของวัตถุดิบและ/หรือปัจจัยหรือชนิดของพลังงานที่จะน ามาใช้หรือผลิตในโรงงาน (3) ก าหนดชนิด
หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานที่จะให้ต้ังหรือขยาย (4) ก าหนดให้น าผลผลิตของโรงงานที่จะให้ต้ัง
หรือขยายไปใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท หรือให้ส่งผลผลิตออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดหรือบางส่วน 

ผู้ประกอบการแปรรูปสิน ค้าเกษตรจ า เป็ นต้องมีความ รู้ความ เข้าใจและปฏิบั ติต าม
พระราชบัญญัติฉบับน้ี ดังน้ัน จึงควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับน้ี เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายโรงงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 

5.11 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ในปัจจุบันการจ านองเคร่ืองจักร 
ไม่อาจกระท าได้ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะเคร่ืองจักรมิใช่สังหาริมทรัพย์ซึ่งได้  
จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย จึงสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจักรขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้      
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน าเคร่ืองจักรที่ได้จดทะเบียนแล้วไปจ านองได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมี
เงินทุนส าหรับด าเนินกิจการเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

เคร่ืองจักรใดเมื่อได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติน้ีแล้ว ให้ถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์
ที่อาจจ านองได้  เจ้าของเคร่ืองจักรใดประสงค์จะจดทะเบียนเคร่ืองจักร ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้จัดต้ังส านักงานทะเบียนเคร่ืองจักรกลางขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม มีอ านาจหน้าที่ในการ
จดทะเบียนเคร่ืองจักรทุกจังหวัดและมีหน้าที่ควบคุมส านักงานทะเบียนเคร่ืองจักรประจ าจังหวัดที่จะได้จัดต้ัง
ขึ้นให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการจดทะเบียนเคร่ืองจักรรวมตลอดถึง
การประทับหรือท าเคร่ืองหมายการจดทะเบียนไว้ที่เคร่ืองจักรและการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน
เคร่ืองจักร ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เคร่ืองจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เคร่ืองจักรต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือจากผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชนซึ่งได้รับใบอนุญาต หลักเกณ ฑ์และวิธีการตรวจสอบเคร่ืองจักร         
การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเคร่ืองจักรและมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบตามวรรคหน่ึงให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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เจ้าของเคร่ืองจักรที่ได้จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติน้ีประสงค์จะย้ายเคร่ืองจักรออกไป
นอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจักร 
เพื่อน าไปติดต้ัง ณ สถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมแห่งใหม่ หรือไปเก็บไว้ในสถานที่อื่น ให้แจ้งความ
ประสงค์จะขอย้ายและวันที่จะย้ายเคร่ืองจักรเสร็จ โดยท าเป็นหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนก่อนวันที่จะย้าย
เคร่ืองจักรน้ันไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในการน้ี ให้น าหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจักรกับแผนผัง
รายการเคร่ืองจักรที่จะย้ายไปติดต้ังใหม่หรือไปเก็บไว้ให้นายทะเบียนตรวจสอบด้วย เมื่อนายทะเบียนเห็นชอบ
กับแผนผังรายการเคร่ืองจักรที่จะย้ายไปติดต้ังใหม่หรือไปเก็บไว้แล้ว เจ้าของเคร่ืองจักรจะต้องย้ายเคร่ืองจักร
ให้ตรงตามแผนผังรายการเคร่ืองจักรน้ันและเมื่อได้ย้ายเสร็จแล้ว ให้นายทะเบียนแก้ไขทะเบียนให้ถูกต้อง 

ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรมีความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองจักรในการแปรรูปสินค้าเกษตร 
แต่มีข้อจ ากัดด้านการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เน่ืองจากไม่มีหลักประกัน ท าให้ไม่สามารถขยายก าลัง   
การผลิต หรือไม่สามารถซื้อเคร่ืองจักรใหม่มาทดแทนเคร่ืองจักเก่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดังน้ัน      
จึงจ าเป็นต้องอบรมให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรมีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนเคร่ืองจักรและน ามา
เป็นหลักประกันสินเชื่อ รวมทั้งภาครัฐจะต้องสร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงินในการรับเคร่ืองจักรมา
จ านองเป็นหลักประกัน และให้สินเชื่อในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80-100 ของมูลค่าเคร่ืองจักที่ซื้อ ตลอดจน
ภาครัฐจัดท าโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรลงทุนเปลี่ยนเคร่ืองจักร หรือซื้อเคร่ืองจักร
ใหม่มาขยายก าลังการผลิต คิดดอกเบี้ยในอัตราต่ า โดยใช้เคร่ืองจักรที่ซื้อเป็นหลักประกัน 
 

5.12 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสอง
ฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่า
ด้วยภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ รับผิดชอบการจัดเก็บภาษี
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ตามที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติน้ี ภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด เป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษีส าหรับปีน้ัน ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น 

อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยจะก าหนดเป็นอัตราเดียว
หรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้  ทั้งน้ี ต้องไม่เกินอัตราภาษีที่ก าหนดตามวรรค
หน่ึง และจะก าหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ก็ได้ 
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตรา
ภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปีน้ัน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ ดินหรือ       
สิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันรวมกันในการค านวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท 

ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือ
ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  
ในปีที่สี่ เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บ ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสามและหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท า
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษีอีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี แต่อัตรา
ภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม 

ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ 
ผู้เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ การแจ้งการประเมินภาษี และแบบประเมินภาษี ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และจ านวนภาษีที่ต้องช าระ ทั้งน้ีในการประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมี
อ านาจเรียกผู้เสียภาษี หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  โดยให้      
ผู้เสียภาษีช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจ านวนภาษีที่ได้มีการแจ้งประเมิน 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับการช าระภาษี ผู้เสียภาษีอาจช าระภาษีโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด ทั้งน้ี การช าระผ่านธนาคาร
หรือโดยวิธีการอื่นใดน้ัน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

ในการช าระภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนช าระเป็นงวดงวดละเท่า ๆ กัน  
ก็ได้ จ านวนงวดและจ านวนเงินภาษีขั้นต่ าที่จะมีสิทธิผ่อนช าระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนช าระ
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ เสียภาษีตามวรรคหน่ึงไม่ช าระภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนดในการผ่อนช าระ         
ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช าระ และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหน่ึงต่อเดือนของจ านวนภาษีที่ค้างช าระ  
เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน 

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเบี้ ยปรับร้อยละสี่สิบของจ านวน
ภาษีค้างช าระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของ
จ านวนภาษีค้างช าระ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต่อมาได้ช าระภาษีภายในเวลา
ที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของจ านวนภาษีค้างช าระ 
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ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและอาจละเลย
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับ จึงควรด าเนินการแจ้งเตือนการเสียภาษีแก่ผู้ประกอบการ
ล่วงหน้าเป็นระยะ ๆ  
 

5.13 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชก าหนดการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน นายจ้าง และคน 
ต่างด้าว มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายประการ โดยมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้ระบบอนุญาตเกินความ
จ าเป็นไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  อีกทั้งยังก าหนดความผิดและบท
ก าหนดโทษในอัตรารุนแรงเช่นเดียวกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ แม้การใช้แรงงานต่างด้าวโดย 
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชก าหนดน้ีจะมิได้กระท าโดยมีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ก็ตาม ท าให้เกิดความต่ืน
ตระหนกและส่งผลกระทบต่อนายจ้างทั้งในภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ภาคผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และภาคการค้าและอุตสาหกรรม จนกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดดังกล่าวโดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จ าเป็นและก าหนดกระบวนการ
ในการควบคุมและตรวจสอบการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน การท างานของคนต่างด้าว การรับคนต่างด้าว
เข้าท างาน ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคน 
ต่างด้าว อาจประกาศก าหนดให้งานใดเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท าก็ได้ โดยจะห้ามเด็ดขาดหรือห้ามโดยมี
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

ห้ามคนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน หรือท างานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้อัน
เป็นการฝ่าฝืนพระราชก าหนดน้ี 

ห้ามผู้ใดรับคนต่างด้าวท างานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตท างาน หรือให้คนต่างด้าวท างาน
นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชก าหนดน้ี 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย ให้กรมการ
จัดหางานประกาศรับคนหางานที่มีสัญชาติไทยและขึ้นทะเบียนผู้สมัครไว้ และให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นประจ าทุกวัน 

ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเพื่อท างานประเภทที่มีคนหางานที่มีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนเพื่อ
ท างานในประเภทและท้องที่เดียวกันไว้กับกรมการจัดหางาน ถ้าจ านวนคนท างานดังกล่าวมีต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป 
ให้จ้างคนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ ทั้งน้ี เว้นแต่จะช าระค่าธรรมเนียมพิเศษตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวท างาน ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและ
ลักษณะงานที่ให้ท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวน้ันออกจากงานให้แจ้งให้นายทะเบียน
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ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของ  
คนต่างด้าวน้ันด้วย 

บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานกับคนต่างด้าว 
ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง หรือนายจ้างกับคนต่างด้าว อันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตาม
พระราชก าหนดน้ี หรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน ให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลแรงงาน 

ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท
ไว้กับอธิบดี เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศตาม
พระราชก าหนดน้ี ก่อนที่อธิบดีจะอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต 

ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี ภายในหกสิบวันนับแต่วัน
เริ่มต้นระยะเวลาของปีที่สองของอายุใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานน้ันและของปีต่อไป โดยจะช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และเมื่อช าระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว ให้แจ้งนายทะเบียน
ทราบพร้อมส าเนาหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมรายปีน้ัน 

ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานจะน าคนต่างด้าวมาท างานได้เฉพาะเมื่อมีสัญญาน าคน
ต่างด้าวมาท างานกับผู้ที่จะเป็นนายจ้างของคนต่างด้าว พร้อมทั้งรายชื่อ สัญชาติ และเลขที่หนังสือเดินทางของ
คนต่างด้าว และนายจ้างดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน หรือรับเหมาค่าแรง และจะน า
คนต่างด้าวเข้ามาท างานได้เฉพาะตามจ านวนและตามรายชื่อดังกล่าว 

นายจ้างซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน หรือรับเหมาค่าแรงผู้ใดประสงค์จะน าคนต่าง
ด้าวจากต่างประเทศมาท างานในประเทศตามบันทึกความตกลง หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับ
รัฐบาลต่างประเทศ ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบจ านวนประเทศที่คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ งานที่ประสงค์จะให้คน
ต่างด้าวมาท า และรายการอื่นตามที่อธิบดีก าหนด ในกรณีที่ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด ให้
นายจ้างด าเนินการต่อไปเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว 

นายจ้างซึ่งเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานกับตนในประเทศจะเรียก หรือรับเงิน หรือทรัพย์สิน
อื่นใดที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานจากคนต่างด้าวไม่ได้ เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ออกให้ไปก่อน ได้แก่ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตท างาน 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นท านองเดียวกันตามที่อธิบดีประกาศก าหนด ให้นายจ้างหักได้จากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา  
ค่าท างานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด โดยให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตราที่
จ่ายจริงได้ แต่จะหักได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน 

คนต่างด้าวที่ท างานกับนายจ้าง ถ้าออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง จะท างานกับนายจ้างอื่น
ใดมิได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออกจากงานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง หรือได้
ช าระค่าเสียหายให้นาย จ้างเดิมแล้ว ในกรณี เช่นน้ันให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตท างานให้ ใหม่  
หรือสลักหลังใบอนุญาตท างานเพื่อแสดงถึงสิทธิในการเปลี่ยนนายจ้าง แต่ข้อความน้ีไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าว
ที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้าง และออกจากงานในระหว่างอายุสัญญาจ้างที่ต่อใหม่ 
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คนต่างด้าวซึ่งมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้าง ต้องท างานกับนายจ้างรายใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่เลิกท างานกับนายจ้างรายเดิม และ นายจ้างรายใหม่ต้องวางหลักประกันต่ออธิบดี ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่จ้างคนต่างด้าวน้ัน 

คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานตามความในหมวดน้ี และต้องถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทาง
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่น ให้หน่วยงานที่ด าเนินการส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้น
ทางเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนต่างด้าวเดินทางกลับจากผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมา
ท างานหรือนายจ้างที่วางหลักประกันได้ 

คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งมิใช่เพื่อการท่องเที่ยวหรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร จะท างาน
ได้ก็แต่เฉพาะงานที่มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวท า และต้องได้รับใบอนุญาตท างาน 

ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรส่วนหน่ึงมีการใช้แรงงานต่างด้าว แต่อาจมีปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวเมื่อท างานครบ 4 ปี แล้วต้องถูกส่งตัวกลับ
ประเทศ ในขณะที่แรงงานต่างด้าวน้ันมีความช านาญแล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรต้องฝึก
บุคลากรใหม่ 
 

5.14 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ปัจจุบันการคุ้มครองเคร่ืองหมาย
การค้าในระดับสากลได้มีการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยังเคร่ืองหมายประเภทใหม่ ๆ ซึ่ง
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังไม่ครอบคลุม ประกอบกับประเทศไทยจะเข้า
เป็นภาคีแห่งพิธีสารที่เกี่ยวกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเคร่ืองหมาย (พิธีสาร
มาดริด) ซึ่งพิธีสารดังกล่าวมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีการยื่นค าขอรับความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง และเคร่ืองหมายร่วม ในประเทศภาคีแห่งพิธีสารมาดริด โดยการยื่นค า
ขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเพียงคร้ังเดียวเพื่อขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ เป็นภาคีแห่ง  
พิธีสารมาดริดได้ สมควรขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า ฯ 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

เคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

เคร่ืองหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 

(2) เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติน้ี และ 

(3) ไม่ เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมาย การค้าที่บุคคลอื่นได้ 
จดทะเบียนไว้แล้ว 
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เคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้าอันมีลักษณะที่ท าให้
ประชาชน หรือผู้ใช้สินค้าน้ันทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ันแตกต่างไปจากสินค้าอื่น 

การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าน้ัน จะขอจดทะเบียนส าหรับสินค้าเฉพาะอย่างในจ าพวก
เดียวกัน หรือต่างจ าพวกกันก็ได้ แต่ต้องระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดย  
ชัดแจ้ง 

เคร่ืองหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้น้ัน ผู้ขอจดทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของเคร่ืองหมาย
การค้าน้ัน หรือตัวแทน ต้องมีส านักงาน หรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ต้ังอยู่ในประเทศไทย และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะท าสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เคร่ืองหมาย
การค้าของตน ส าหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมด หรือบางอย่างก็ได้ การใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยผู้ได้รับ
อนุญาตส าหรับสินค้าในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ถือว่าเป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้า
โดยเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าน้ัน 

บุคคลใดปลอมเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมาย
ร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกิน  
สี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

บุคคลใดเลียนเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วม
ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วมของบุคคลอื่นน้ัน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าส่วนหน่ึงยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับความส าคัญของ
เคร่ืองหมายการค้า และไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจดเคร่ืองหมายการค้า ประกอบกับการจดเคร่ืองหมายการค้ามี
ความยุ่งยากในสายตาของผู้ประกอบการ SME ท าให้ละเลยการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองหมายการค้า            
จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
SME ในการจดเคร่ืองหมายการค้า 
 

5.15 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติส ่งเสริม  
การลงทุน พ.ศ. 2520 มีบทบัญญัติบางประการเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานส่งเสริมการลงทุน
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติเกี ่ยวกับการให้สิทธิ และประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุนที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และเทคโนโลยีที่ เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ อันส่งผลให้การด าเนินงานส่งเสริมการลงทุนขาด
ประสิทธิภาพและไม่อาจขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่เพื่อรองรับทิศทางและโอกาสทางการค้า การลงทุนโดยรวมได้ 
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พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

กิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะพึงให้การส่งเสริมการลงทุนได้ ต้องเป็นกิจการ 
ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กิจการที่ใช้ทุน แรงงาน หรือ
บริการในอัตราสูง หรือกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่ากิจการน้ันยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไม่เพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัย 

ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดประเภทและขนาดของกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน 
โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการให้การส่งเสริมไว้ด้วยก็ได้ และจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวในเวลา
ใดก็ได้ 

ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ ได้รับการส่งเสริม ต้องยื่นค าขอรับการส่งเส ริมต่อส านักงาน ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่เลขาธิการก าหนด พร้อมด้วยโครงการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริม 

โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมได้ต้องเป็นโครงการลงทุนที่มีความ เหมาะสม
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทั้งน้ี ให้พิจารณาถึง (1) จ านวนผู้ผลิตและก าลังผลิตในกิจการที่มีอยู่แล้วใน
ราชอาณาจักร เปรียบเทียบกับประมาณการความต้องการและขนาดก าลังผลิตที่จะส่งเสริมให้เกิด หรือเพิ่มขึ้น 
(2) โอกาสที่กิจการน้ันจะขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร และ
ที่จะสนับสนุนให้มีการผลิต หรือประกอบในราชอาณาจักร (3) ปริมาณและอัตราการใช้ทรัพยากร รวมทั้งทุน 
วัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น และแรงงาน หรือบริการอย่างอื่นที่มีอยู่ในราชอาณาจักร (4) จ านวนเงินตรา
ต่างประเทศที่จะประหยัดหรือสงวนไว้ได้ และที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร (5) ความเหมาะสมของกรรมวิธี
การผลิตหรือประกอบ (6) หลักเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การส่งเสริมแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมรายใดแล้ว 
คณะกรรมการจะก าหนดเงื่อนไขไว้ในบัตรส่งเสริม เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมรายน้ันต้องปฏิบัติในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงหรือหลายเรื่องก็ได้ 

ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัติน้ีมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวซึ่งเป็น (1) ช่างฝีมือ (2) ผู้ช านาญการ (3) คู่สมรสและบุคคล
ซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (1) และ (2) เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู่
ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินอัตราจ านวนหรือระยะเวลาให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ แต่เคร่ืองจักรน้ันต้องไม่เป็นเคร่ืองจักรที่ผลิต หรือประกอบได้ในราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกัน
กับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าไม่
เกินร้อยละเก้าสิบของอัตราปกติ ส าหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุจ าเป็นที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ผลิต ผสม
หรือประกอบในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลาคราวละไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่คณะกรรมการก าหนด 
แต่วัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นน้ันต้องไม่เป็นของที่ผลิต หรือมีก าเนิดในราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับ
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ชนิดที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ ทั้งน้ี ตามชนิด ปริมาณ 
ระยะเวลา เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งน้ี ให้พิจารณาก าหนดเป็นสัดส่วนของเงิน
ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องมีก าหนดเวลาไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการน้ัน 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง  หรือกิจการวิจัยและพัฒนา ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบสามปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการน้ัน ทั้งน้ี การยกเว้นดังกล่าวอาจก าหนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง 
คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมน าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาน้ันไปหักออก
จากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีก าหนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วัน
พ้นก าหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือกหักจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คณะกรรมการ
อาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมหักเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากก าไร
สุทธิรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของเงินที่ลงทุนแล้วในกิจการน้ัน โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจาก
ก าไรสุทธิของปี ใดปีห น่ึงหรือหลายปีก็ ได้  ภายในสิบปี นับแต่วันที่มี รายได้จากการประกอบกิจการ 
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ  ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่นจากผู้ได้รับการส่งเสริมตามสัญญาที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้มีก าหนดระยะเวลาห้าปี
นับแต่วันที่ผู้ได้รับการส่งเสริมเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้ รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลน้ัน เงินปันผลที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหน่ึง ถ้าได้จ่ายภายในหกเดือนนับแต่วันพ้น
ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ก็ให้ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง 

นอกจากสิทธิและประโยชน์ตามมาตราอื่น คณะกรรมการมีอ านาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริม  
ที่ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในท้องที่  หรือเขตพื้นที่ที่ก าหนดตามวรรคหน่ึง ได้รับสิทธิและประโยชน์
พิเศษอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
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(1) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบ
ของอัตราปกติมีก าหนดเวลาไม่เกินห้าปี โดยนับจากวันที่ก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง หรือ
วรรคสอง แล้วแต่กรณี สิ้นสุดลง หรือนับจากวันที่ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  
ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(2) การอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของจ านวนเงินที่ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อประโยชน์ในการค านวณภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ทั้งน้ี ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

(3) การอนุญาตให้หักเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการติดต้ัง หรือก่อสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนดจาก
ก าไรสุทธิรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของเงินที่ลงทุนแล้ว ในการน้ัน โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจาก
ก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง หรือหลายปีก็ได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการลงทุน  ทั้งน้ี นอกเหนือไปจาก
การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

คณะกรรมการอาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษด้านส่งออกอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

(1) การยกเว้นอากรขาเข้า ส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อ
ใช้ ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผล เฉพาะที่ใช้ในการส่งออก 

(2) การยกเว้นอากรขาเข้า ส าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป 

(3) การยกเว้นอากรขาออก ส าหรับผลิตภัณ ฑ์  หรือผลิตผลที่ผู้ ได้ รับการส่งเส ริมผลิต  
หรือประกอบ 

การให้สิทธิและประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด โดยมิให้น ากฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตราน้ี เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีเช่นน้ี ให้น า
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้ง 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงควร
อบรมให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรมีความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
นอกจากน้ี ควรใช้กฎหมายน้ีในการส่งเสริมให้มีผู้สนใจลงทุนในโรงงานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้ประกอบการแปรรูปมีวัตถุดิบเพียงพอ และประหยัดต้นทุนการขนส่งแก่เกษตรกรที่น าผลผลิตมาขาย  

 
5.16 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ การแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับจังหวัด ยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่ อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และ
ก าหนดหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในการท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริม



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-55 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

วิสาหกิจชุมชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างคล่องตัว และสามารถส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมได้ต่อไป ฯ 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

“วิสาหกิจชุมชน” หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือ
การอื่น ๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว 
ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองขอ ง
ครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดท ากิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใดที่จะขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติน้ีต้อง
ยื่นค าขอจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอาจด าเนินการดังต่อไปน้ีได้ 

(1) ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือกิจการภายในของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย ดังต่อไปน้ี 

(ก) ให้ความช่วยเหลือในการจัดต้ังหรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน าวัตถุดิบ ทรัพยากร 
หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่น 

(ข) ให้ความรู้ การฝึกอบรม หรือความช่วยเหลือในการปรับปรุงหรือพัฒนาการผลิต  
การให้บริการ การบริหารจัดการ การหาทุน การตลาด และอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 

(ค) ให้ค าแนะน าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ในเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

(2) ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือกิจการภายนอกของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย ดังต่อไปน้ี 

(ก) เป็นคนกลางในการติดต่อกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน เพื่อขอรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 

(ข) ประสานงานกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้หรือด าเนินกิจกรรมอื่นอันเป็นประโยชน์ หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ในเครือข่าย 

(3) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความสามัคคีและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และความ
ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานไม่ว่าในด้าน
คุณภาพของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการพัฒนาการตลาด 

(4) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-56 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว
สามารถขอรับการส่งเสริม หรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้ความรู้และการ
สนับสนุนในการจัดต้ัง การร่วมมือซึ่งกันและกัน การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการน าวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือ 
ภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่นน้ัน ๆ หรือการให้ความรู้
เกี่ยวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกด้าน ไม่ว่าการบริหารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน 
หรือการตลาด ทั้งน้ี เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับปฐมภูมิมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

ในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนประสงค์จะรวมตัวกันจัดต้ังเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือด าเนินการ
จัดต้ังเป็นองค์กรธุรกิจใด ๆ ให้คณะกรรมการให้การสนับสนุนในการจัดต้ัง การประกอบการ การตลาด รวมทั้ง
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น 
เพื่อขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน 

ในปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจ านวนมากที่แปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรใน
พื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า แต่จากการส ารวจยังพบว่าวิสาหกิจชุมชนจ านวน
มากยังขาดความเข้มแข็งทั้งในด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การจัดท าบัญชี 
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามภาระกิจที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อก าหนดแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 
5.17 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์
ผู้ได้รับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางด้านยาของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา สมควรแก้ไขเพิ่มเ ติมพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถน ากัญชาและพืชกระท่อมไปท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน าไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ ฯ 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

กฎหมายน้ีได้ก าหนดข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติว่า 
กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือน าไปใช้ในการบ าบัดรักษา
ผู้ป่วยหรือน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และยังก าหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย โดยเพิ่มเติม  
ในมาตรา 26/2 ดังน้ี 

มาตรา 26/2 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปน้ี 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-57 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(1) ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัย
และพัฒนา ทั้งน้ี ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(2) ในกรณีเป็นกัญชง ให้กระท าได้เมื่ อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 

(3) ในกรณีเป็นการน าติดตัวเข้ามาในหรือนอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จ าเป็น ส าหรับ 
ใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ  
หมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา ให้กระท าได้เมื่อได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

พระราชบัญญั ติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ .ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บั งคับเมื่อวันที่  19 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปิดให้สามารถน ากัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ ส่งผลให้
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์
การเกษตร ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ สามารถยื่นขอรับอนุญาต
ปลูกกัญชาได้ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดท าคู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชาส าหรับ
เกษตรกร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกรในการเป็นผู้ขอรับ
อนุญาตปลูกกัญชา ดังน้ี9 

คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีจะขออนุญาตปลูกกัญชา เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชา
ได้ โดยการรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์การเกษตร และขออนุญาต
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

วิสาหกิจชุมชนต้องการปลูกกัญชาต้องด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี (1) ต้องมีสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ หรือมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานน้ันได้รับใบอนุญาตจาก อย. (2) น าส าเนาสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ยื่นขอเพิ่มกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ที่วิสาหกิจชุมชน  
จดทะเบียน 

ขั นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชา  (1) ยื่นค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่สถานที่ปลูกต้ังอยู่ (2) ตรวจประเมินสถานที่
ขออนุญาตปลูกกัญชา (3) การประชุมของคณะกรรมการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เพื่อให้ผู้ว่าฯ
พิจารณาให้ความเห็น (กรณีพื้นที่ปลูกต้ังอยู่ต่างจังหวัด) (4) เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
(5) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

                                                   
9 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชา ส าหรับเกษตรกร. สืบค้นจาก https://www.nfc.or.th/wp-content/.... 
เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

https://www.nfc.or.th/wp-content/....
https://www.nfc.or.th/wp-content/....
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-58 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ส าหรับในด้านกัญชง กระทรวงสาธารณสุขได้ออก กฎกระทรวง การขออนุญาตและ                   
การอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ   
กัญชง (Hemp ) พ.ศ. 2563 มีสาระส าคัญดังน้ี 

การขออนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปน้ี (1) เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (2) เพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี 
วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ใน ครอบครัวเท่าน้ัน ทั้งน้ี มีพื้นที่ปลูกได้ครอบครัวละไม่เกินหน่ึงไร่  (3) เพื่อ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม (4) เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ (5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (6) เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง 

ผู้ขออนุญาตอาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งกัญชง ให้ยื่น
ค าขอต่อผู้อนุญาตตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 

ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชงโดยการปลูก ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิ
ครอบครองของผู้ขออนุญาตในสถานที่ปลูกกัญชง ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของสถานที่  ดังกล่าวให้
แนบหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของสถานที่  หรือหนังสืออนุญาตให้ท าประโยชน์ ในสถานที่ของ
หน่วยงานของรัฐด้วย 

ผู้รับอนุญาตน าเข้า หรือส่งออกซึ่งกัญชงที่จะมีการน าเข้า หรือส่งออกในแต่ละคร้ังต้องได้รับ
ใบอนุญาตทุกคร้ังที่น าเข้าหรือส่งออก 

การยื่นค าขอและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่
ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ให้ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชงโดยการปลูก เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ  อุตสาหกรรม ให้
ปฏิบัติดังน้ี (1) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ปลูกที่ได้รับอนุญาต (2) จัดให้มีการ
วิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชงที่ปลูกก่อน
น าออกจากสถานที่ปลูกทุกคร้ัง (3) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับกัญชง หรือค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้
ที่ภาชนะ หรือหีบห่อ (4) จัดให้มีการแยกเก็บกัญชงเป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น และเก็บในที่ซึ่งมั่นคง
แข็งแรง และมีกุญแจใส่ไว้ (5) ในกรณีที่กัญชงสูญหาย เสียหาย หรือถูกท าลายไม่ว่าด้วยเหตุใด ต้องแจ้งเป็น
หนังสือ ให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า (6) ปลูกกัญชงในสถานที่และพิกัดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และจัดท า
แนวเขตพื้นที่การเพาะปลูกที่เห็นได้ชัด (7) ใช้เมล็ดพันธุ์รับรองในการปลูกทุกคร้ัง (8) จัดเตรียมสถานที่และ
ควบคุมการปลูกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด (9) จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่าย  
กัญชงตามที่ได้รับอนุญาต และเสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบ (10) แจ้งวันและเวลาการเก็บเกี่ยวกัญชงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนการเก็บเกี่ยว (11) ด าเนินการตามแผนการผลิตหรือ
แผนการใช้ประโยชน์ (12) จัดให้มีระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ  



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
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ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-59 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติฉบับน้ี ยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปน าผลิตภัณฑ์
กันชาและกันชงมาเป็นส่วนผสมของสินค้าเกษตรแปรรูป จึงควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และศึกษา      
แนวทางการแก้ไขกฎหมายให้ใช้ประโยชน์จากพืชกันชาและกันชงมากขึ้น 
 

5.18 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2564 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่ในหลายประเทศมิได้ก าหนดให้พืช
กระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประกอบกับอนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสาร 
แก้ไขอนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1972  มิได้ก าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ 
ดังน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อม  ตามวิถี
ชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  5 จึงจ าเป็นต้องตรา พระราช 
บัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

ยกเลิก พืชกระท่อม ออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามความใน (5) มาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน (5) ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่
มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา  

การยกเลิก พืชกระท่อม ออกจากยาเสพติดประเภท 5 ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 24 
สงิหาคม พ.ศ. 2564 ท าให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูก ซื้อ ขาย หรือน ามาบริโภค ได้อย่างเสรี ไม่ผิดกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ .ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. 
และอยู่ระหว่างการส่งให้วุฒิสภา พิจารณาเห็นชอบต่อไป10 

ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม มีสาระส าคัญ เช่น 

การใช้ใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วย
สมุนไพร ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร เคร่ืองส าอางค์ตามกฎหมายว่าด้วย
เคร่ืองส าอาง หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ รวมถึงการน าเข้า การส่งออก การขาย และ
การโฆษณา ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์
ในเชิงอุตสาหกรรม โดยให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิตชุมชนด้วย และก าหนดให้ผู้ใดประสงค์จะเพาะ
หรือปลูกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ขายใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือ
เกินปริมาณที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือ น าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมในเชิงอุตสาหกรรม  ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต (เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมาย) 

                                                   
10 ใจเย็นๆ ใบกระท่อมต้มใส่ขวดขาย ยังไม่ได้ รออีกไม่นาน ปลดจากบัญชี พ.ร.บ.อาหาร . ไทยรัฐออนไลน์ 8 กันยายน พ.ศ. 2564. สืบค้นจาก 
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2188781. เม่ือวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2564 

https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2188781.%20เมื่อวันที่%208%20กันยายน%20พ.ศ
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ห้ามผู้ใดขายใบกระท่อม น้ าต้มใบกระท่อม หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มี  
ใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบแก่ บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และ สตรีให้นมบุตร 

ห้ามผู้ใดขายใบกระท่อม หรือน้ าต้มใบกระท่อมในสถานที่ โดยวิธีการหรือในลักษณะอย่างใด
อย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี (1) สถานศึกษา (2) หอพัก (3) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก (4) ขายโดยใช้
เคร่ืองขาย (5) ขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6) เร่ขายหรือในลักษณะจูงใจให้บริโภค (7) ขายในสถานที่ 
โดยวิธีการ หรือในลักษณะอื่น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศก าหนด 

ห้ามผู้ ใดโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อมโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจูงใจสาธารณชนให้บริโภคใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อมหรือบริโภคใบกระท่อมหรือน้ าต้ม
ใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยวัตถุอันตราย11 

ในกรณีท าเป็นยาสมุนไพร อาหาร และเคร่ืองส าอาง ยังมีข้อจ ากัดในข้อกฎหมายผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ยา อาหารและเคร่ืองส าอาง ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ โดยจะต้อง
รอให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ปลดเฉพาะพืชกระท่อมออกจาก
ยาเสพติดประเภทที่ 5 พืชกระท่อมจึงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถน ามาแปรรูปเพิ่มมูลค่า แต่เน่ืองจาก
จะต้องรอให้กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรอให้ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. …. 
ประกาศใช้ก่อน จึงจะด าเนินการได้ ดังน้ันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชกระท่อม
การแปรรูปเพิ่มมูลค่า และกฎหมายพืชกระท่อมให้ผู้ประกอบการ SME ทราบต่อไป 

 
5.19 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันมีการน าวัตถุ
อันตรายมาใช้ในกิจการประเภทต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อมได้ แม้ว่าในขณะน้ีจะมีกฎหมายที่ใช้ควบคุมวัตถุที่ก่อให้เกิด
อันตรายอยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่ก็มีอยู่หลายฉบับและอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ง
กฎหมายเหล่าน้ันได้ออกมาต่างยุคต่างสมัยกัน ท าให้มีบทบัญญัติที่แตกต่างกันและยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ 
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมวัตถุอันตรายต่าง ๆ ทุกชนิด และ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดระบบบริหารให้มีการ
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

                                                   
11 กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก. ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. …. . สืบค้นจาก
https://ockt.dtam.moph.go.th/index.php/mitragyna-speciosa/245-2021-07-07-08-23-27. เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2564 
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“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุดังต่อไปน้ี (1) วัตถุระเบิดได้ (2) วัตถุไวไฟ  (3) วัตถุ
ออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ (4) วัตถุมีพิษ (5) วัตถุที่ท าให้เกิดโรค (6) วัตถุกัมมันตรังสี  (7) วัตถุที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (8) วัตถุกัดกร่อน (9) วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (10) วัตถุ 
อย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจท า ให้ เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล้อม 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม 
ส่งเสริมและติดตามดูแลการด าเนินงานของเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานใน
เรื่องข้อมูลของวัตถุอันตรายกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน เพื่อรวบรวมและให้บริการข้อมูลทุก
ชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้ังแต่การมีอยู่ในต่างประเทศ การน าเข้าหรือการผลิตภายในประเทศ การเคลื่อนย้าย 
การใช้สอย การท าลาย และการอื่นใดอันเกี่ยวเน่ือง 

วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจ าเป็นแก่การควบคุม ดังน้ี  (1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่
วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณ ฑ์และ
วิธีการที่ก าหนด (2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้
ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดด้วย  
(3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้อง
ได้รับใบอนุญาต (4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก 
การน าผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจมีแก่บุคคล 
สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย 
ก าหนดเวลาการใช้บังคับและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว 

ให้รัฐมนตรีผู้ รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ก าหนดปริมาณ องค์ประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและทดสอบภาชนะ 
ฉลาก การผลิต การน าเข้า การส่งออก ด่านศุลกากรที่น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน การขาย การขนส่ง การเก็บ
รักษา การก าจัด การท าลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การให้แจ้งข้อเท็จจริง การให้ส่งตัวอย่าง 
หรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ป้องกัน บรรเทา หรือระงับอันตราย ที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย รวมทั้งก าหนด
เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่ก าหนดไว้ของสารส าคัญในวัตถุอันตราย 

การโฆษณาวัตถุอันตรายจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือใช้ข้อความที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ไม่ว่าข้อความดังกล่าวน้ันจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด 
สภาพ คุณภาพ ลักษณะของวัตถุอันตราย หรือการใช้วัตถุอันตราย 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-62 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
จากการโฆษณาวัตถุอันตรายใด หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับวัตถุอันตรายน้ันในเร่ือง ดังต่อไปน้ี  (1)       
การโฆษณาวัตถุอันตรายที่ต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค าเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย  (2) จ ากัด
การใช้สื่อโฆษณาส าหรับวัตถุอันตราย (3) ห้ามการโฆษณาวัตถุอันตราย 

บทบัญญัติในหมวด 3 ของพระราชบัญญัติฉบับน้ีไม่เป็นการลบล้างหรือจ ากัดหน้าที่และความ
รับผิดทางแพ่งที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น (มาตรา 57) 

ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขนส่ง ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายน้ันเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายน้ันเอง (มาตรา 63) 

ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบวัตถุอันตรายให้กับบุคคลใด ต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายของบุคคล
ดังกล่าวอันเกิดแต่วัตถุอันตรายน้ัน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายน้ันเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะ
ความผิดของผู้ต้องเสียหายน้ันเอง (มาตรา 64) 

นายจ้าง ตัวการ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของกิจการต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดที่บุคคลตาม
มาตรา 63 หรือมาตรา 64 ได้กระท าไปในการท างานให้แก่ตน แต่ชอบที่จะได้ชดใช้จากบุคคลดังกล่าว เว้นแต่
ตนจะมีส่วนผิดในการสั่งให้ท า การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอื่นอันมีผลโดยตรงให้เกิดการละเมิด
ขึ้นน้ัน (มาตรา 65) 

ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขายส่ง ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป ผู้ขายปลีก คนกลาง และ
ผู้มีส่วนในการจ าหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจากผู้ผลิตจนถึงผู้ที่รับผิดชอบขณะ เกิดการละเมิดตามมาตรา 63 
หรือมาตรา 64 ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการละเมิดด้วย (มาตรา 66) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตรเร่ือง ก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ นทะเบียน 
การออกใบส าคัญและการต่ออายุ ใบส าคัญการขึ นทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเป็น
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2552 โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 

วัตถุอันตรายในประกาศน้ีหมายความว่าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่กรมวิชาการ
เกษตรรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเร่ืองบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความใน
มาตรา 18 วรรคสอง ซึ่งอยู่นอกรายชื่อของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความในมาตรา  36  
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

ผู้ใดประสงค์จะผลิต หรือน าเข้าซึ่งวัตถุอันตรายให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  
ตามแบบ วอ./กษ./กวก. 1 พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าวครบชุด 

การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให้มี 3 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การทดลองเบื้องต้น เพื่อทราบประสิทธิภาพ ข้อมูลพิษเฉียบพลันและพิษตกค้าง 
โดยให้ผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายจ านวนจ ากัด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและพิษตกค้าง ตามแต่กรณี 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-63 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชั่วคราวเพื่อสาธิตการใช้และทราบข้อมูลพิษระยะปานกลาง  
พิษเร้ือรังที่เกี่ยวกับการท าให้ตัวอ่อนผิดปกติ ผลต่อการสืบพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม พิษต่อระบบ
ประสาท การท าให้เกิดเน้ืองอกและมะเร็ง (ถ้ามี) และพิษตกค้าง โดยให้ผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย
จ านวนจ ากัดเพื่อน ามาสาธิตการใช้ในพื้นที่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลขั้นสุดท้ายเพื่อรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย โดยประเมินผลการ
ทดลองและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทราบประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมเพียงพอต่อการใช้ 
ซึ่งรวมทั้งพิษเรื้อรังระยะยาว (2 ปี) ต่อสัตว์ทดลอง 

ผู้ขอขึ้นทะเบียนอาจไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชั่วคราวเพื่อสาธิตการ
ใช้ได้ในกรณีที่มีข้อมูลตามขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลขั้นสุดท้าย เพื่อรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายครบถ้วน 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ือง ก าหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณท่ี
ก าหนดไว้ของสารส าคัญในวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2560  

วัตถุอันตรายชนิดใดที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ก าหนดข้อก าหนด
จ าเพาะส าหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช (FAO specification for plant protection products) เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ไว้แล้ว ให้ถือเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่ก าหนดไว้ของสารส าคัญในข้อก าหนด
จ าเพาะน้ันเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์สารส าคัญ 

เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของวัตถุอันตรายประเภทเทคนิคอลเกรด ส าหรับใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติยังไม่ก าหนดข้อก าหนด
จ าเพาะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ไว้ จะต้องมีปริมาณสารส าคัญไม่ต่ ากว่าค่าต่ าสุดที่แจ้งหรือขึ้นทะเบียนไว้ 

วัตถุอันตรายใดหากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ยังไม่ก าหนดข้อก าหนด
จ าเพาะในการวิเคราะห์ไว้ ให้ใช้เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามประกาศน้ี 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีและประกาศที่เกี่ยวข้องมีการควบคุมอันตรายจากวัตถุอันตรายตาม
สมควร โดยมีกระบวนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมีการทดลองเพื่อทราบประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อ
มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมแล้ว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเกษตรกรมีเป็นจ านวนมาก ระดับความรู้และความ
ตระหนักถึงอันตรายที่มีต่อผู้บริโภคแตกต่างกัน จึงจ าเป็นที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะต้องอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรให้รู้ถึงอันตราย และใช้ตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการตรวจสอบการใช้วัตถุมีพิษอย่าง  
เข้มงาด เพื่อให้ผู้แปรรูปสินค้าเกษตรที่อยู่กลางน้ ามีวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างความ
เชื่อมั่นต่ออาหารแปรรูปสินค้าเกษตร 

 
5.20 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้า
และป้องกันการผูกขาดที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีความไม่เหมาะสม เพราะมีสาระเป็นสองส่วน คือ การก าหนด
ราคาสินค้าและการป้องกันการผูกขาด ซึ่งทั้งสองส่วนมีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกัน แต่มี
องค์กรที่ท าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับน้ีเพียงองค์กรเดียว ดังน้ัน สมควรแยกบทบัญญัติและองค์กรที่ท าหน้าที่ตาม
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-64 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กฎหมายที่ เกี่ยวกับการก าหนดราคาสินค้าและการป้องกันการผูกขาดออกจากกัน เพื่อให้การด าเนินการตาม
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับบทบัญญัติเดิมในส่วนของการก าหนดราคาสินค้ายังไม่ชัดเจนและ
เหมาะสม สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้ชัดเจนขึ้น จึงต้องตราเป็นพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

พระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ เช่น 

ให้ มีคณ ะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  มีอ านาจห น้าที่ ในทุ กท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร ดังต่อไปน้ี (1) ประกาศก าหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมตามมาตรา 
24 (เพื่อป้องกันการก าหนดราคาซื้อ ราคาจ าหน่ายหรือการก าหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็น
ธรรม) (2) ก าหนดมาตรการที่ใช้ส าหรับสินค้าหรือบริการควบคุมตามมาตรา 25 (เช่น ก าหนดราคาซื้อหรือ
ราคาจ าหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม ให้ผู้ซื้อซื้อในราคาไม่ต่ ากว่าราคาที่ก าหนด หรือให้ผู้จ าหน่ายจ าหน่าย
ในราคาไม่สูงกว่าราคาที่ก าหนด หรือตรึงราคาไว้ในราคาใดราคาหน่ึง / ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และ
เงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การซื้อ 
การจ าหน่าย หรือการเก็บรักษาสินค้าหรือบริการควบคุม / ห้ามหรืออนุญาตให้มีการส่งออกไปนอกหรือน าเข้า
มาในท้องที่ใดท้องที่หน่ึงซึ่งสินค้าควบคุม เป็นต้น) (3) ก าหนดท้องที่หรือระยะเวลาในการใช้บังคับประกาศของ
คณะกรรมการ 

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับท่ี 25 พ.ศ. 2564 เร่ือง 
การควบคุมการขนย้ายหัวมันส าปะหลังสดและมันเส้น สาระส าคัญดังน้ี 

มาตรการควบคุมการขนย้าย หัวมันส าปะหลังสดและมันเส้นต่อไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในด้านราคา ปริมาณ รักษาเสถียรภาพ ระบบตลาดมันส าปะหลังสดและมันเส้นในประเทศ รวมทั้งเพื่อป้องกัน
การระบาดของโรคซึ่งอาจส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรเสียหาย 

ประกาศฉบับน้ีให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหน่ึงปี  ต้ังแต่วันถัดจาก
วันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่  

ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายหัวมันส าปะหลังสด หรือมันเส้นอย่างใดอย่างหน่ึง หรือทั้งสอง
อย่างรวมกัน ซึ่งมีปริมาณคร้ังละต้ังแต่หน่ึงหมื่นกิโลกรัมขึ้นไป ออกจากท้องที่อ าเภอที่ตามที่ระบุในข้อ 2 ของ
ประกาศน้ี เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
หรือผู้ซึ่งประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมอบหมาย  หรือพาณิชย์จังหวัด 
ส าหรับท้องที่ที่ท าการขนย้าย 

กรณีที่บุคคลใดได้รับหนังสืออนุญาตให้ขนย้ายมันส าปะหลังสดหรือมันเส้น ออกจากท้องที่ตาม
ข้อ 2 แล้ว ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขนย้ายออกจากท้องที่อ าเภออื่นตามข้อ 2 อีก 

ทั้งนี้ ข้อความตามข้อ 2 มิให้ใช้บังคับกับการขนย้ายหัวมันส าปะหลังสด มันเส้น ดังต่อไปน้ี  
(1) การขนย้ายหัวมันส าปะหลังสดของเกษตรกร ซึ่งมีใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ากับการขนย้าย (2) การขนย้ายหัวมันส าปะหลังสดหรือมันเส้น 
จากท้องที่อื่นในราชอาณาจักรโดยใช้ท้องที่อ าเภอตามข้อ 2 เป็นทางผ่านเพื่อไปยังสถานที่ปลายทาง 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 5-65 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2564 
เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายหัวมัน
ส าปะหลังสดและมันเส้น ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ การขออนุญาต การอนุญาต ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2564  

นอกเหนือจากหัวมันส าปะหลังสดและมันเส้น ดังกล่าวแล้ว ส านักงานคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ยังมีประกาศท านองเดียวกันน้ีกับสินค้าเกษตรอื่น  ๆ ได้แก่ กระเทียมที่น าเข้า
จากต่างประเทศ หอมหัวใหญ่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ น้ ามันปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าวผลแก่ เน้ือ
มะพร้าวขาว และเน้ือมะพร้าวแห้งที่น าเข้าจากต่างประเทศ ข้าว เปลือกข้าวสาร ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ และข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ 
เป็นต้น นอกจากน้ี กรมการค้าภายในได้พัฒนาระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตร ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตรควบคุม จ านวน 9 สินค้า ดังกล่าวข้างต้น โดยเปิดให้บริการแบบ e-service 
เต็มรูปแบบแก่ผู้ขออนุญาตพร้อมกันทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา12 

การก าหนดมาตรการควบคุมการขนย้ายสินค้าเกษตร เช่น หัวมันส าปะหลังสดและมันเส้น   
เป็นต้น ซึ่ งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญั ติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 น้ัน               
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ รักษาเสถียรภาพราคา รวมทั้งเพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรค น้ัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรในด้านความไม่สะดวกในการ
แจ้งขออนุญาต โดยเฉพาะในช่วงนอกเวลาราชการ แม้กรมการค้าภายในได้พัฒนาระบบการออกหนังสือ
อนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความสะดวกแล้ว แต่ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้า
เกษตร (จากการประชุมกลุ่มย่อย) ยังเห็นว่าเป็นภาระในการด าเนินการ และไม่มีความจ าเป็นต้องควบคุมแล้ว 
เน่ืองจากไม่มีโครงการจ าน าสินค้า ที่อาจมีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา 

                                                   
12 กรมการค้าภายใน. เปิดข้ันตอน 9 สินค้า ขอใบรับรองขนย้ายกับ “พาณิชย์” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์. สืบค้นจาก 
https://www.prachachat.net/economy/news-687186. เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

https://www.prachachat.net/economy/news-687186.%20เมื่อ




รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกจิการแปรรูปสินค้าเกษตร (Draft Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธรุกิจ SME กรณีศึกษาธุรกจิการแปรรูปสนิค้าเกษตร 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 6 
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ ที่เป็นอุปสรรค 

ในการประกอบธุรกิจการเกษตร 
 
 





รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 6-1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 6 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ที่เปน็อปุสรรคในการประกอบธุรกิจการเกษตร 

 

การศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการเกษตร น้ี  
เป็นการศึกษาจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยได้น ามาสรุปและแยกประเด็นที่เป็นปัญหา  
 

1. การศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการเกษตรจาก  
งานวิจัยต่าง ๆ 

ผลของการศึกษา โดยจ าแนกตามงานศึกษาวิจัยแต่ละเรื่อง มีดังน้ี 

1.1 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (2563) ได้รายงานการพิจารณาศึกษาเร่ือง 
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจากโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) และข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์ ได้พบว่า การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
โคโรนาไวรัส 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่เร่ิมต้นแพร่ระบาดในประเทศจีนและแพร่กระจายสู่ประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ส่งผลต่อทั้งสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในทุกด้านทั้งในด้านเกษตรอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว และบริการ รวมทั้งสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่าง ๆ คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จึงได้ศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบของโควิด -19 ต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในภาพรวมและในภาคเกษตร ได้ข้อสรุปว่า ในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนในด้าน
การเกษตรในระยะเฉพาะหน้าเร่งด่วน ภาครัฐต้องเร่งด าเนินการตามมาตรการต่าง  ๆ ได้แก่ การบรรเทา 
ภาระหน้ีสิน การเสริมสภาพคล่องทางการเงิน การดูแลเยียวยา การจ้างงานโดยภาครัฐ และการเตรียมฟื้นฟู
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต้องเร่งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตร อาหารและบริการ โดยสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ ผู้น าเข้าสินค้าไทยว่า มีคุณภาพเป็นเลิศด้านความปลอดภัย ปลอดจาก
เชื้อโควิด-19 หรือโรคติดต่อร้ายแรงอื่น ๆ กระทรวง มหาดไทย ดูแลค่าเช่าที่ ดินท าการเกษตรให้เป็นธรรม 
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลให้ เกษตรกรเข้าถึงแหล่งพันธุ์ดีทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้ง
ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอและมีราคาเป็นธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิตในฤดูกาลใหม่อย่างเพียงพอและคิดดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรน กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้
เกษตรกรขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรตรงถึงผู้บริโภคผ่านทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ให้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ธุรกิจ
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่น าสมัย (Modern Trade) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐรับซื้อผลผลิตจากชุมชนของ
เกษตรกรโดยตรง และพัฒนาความรู้และสร้างแรงจูงใจแรงงานคืนถิ่นในการประกอบอาชีพการเกษตร  
ส่วนในระยะยาว ควรเร่งจัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตร จัดให้มีการขึ้นทะเบียบแรงงานคืนถิ่น สนับสนุน 
การฟื้นฟูภาคเกษตรไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร  
ปรับภารกิจหน่วยงานด้านการเกษตรไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาห่วงโซ่การเกษตร ส่งเสริมการจัดท า
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ระบบเกษตรดิจิทัล ส่งเสริมนโยบายเกษตรปลอดภัย เพิ่มศักยภาพระบบวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร เร่งรัด
ระบบประกันภัยพืชผล เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ าและการชลประทานเพื่อการเกษตร กระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดิน และบูรณาการกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

1.2 คณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2559)  
ได้ศึกษาการต้ังโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติในจังหวัดจันทบุรี พบว่า การส่งออก 
ผักและผลไม้ของไทยต้องขึ้นทะเบียนผู้ส่ งออก การปลูก การเก็ บเกี่ยว และการบรรจุภัณ ฑ์ต้องท า 
ตามมาตรฐานการผลิตที่ ดี (Good Agricultural Practice - GAP) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและ 
ความปลอดภัยในสินค้าเกษตรที่ส่งออก และเมื่อมีการส่งออกไปประเทศจีน ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับ 
AQSIQ ของจีนด้วย ซึ่งมักเป็นอุปสรรคท าให้ล้งไทยเสียเปรียบล้งจีน ปัจจุบันจึงมีล้ งจีนมาจัดต้ังที่จังหวัด
จันทบุรีจ านวนมาก โดยมีเกือบคร่ึงหน่ึงของล้งทั้งหมดซึ่งมีจ านวน 122 แห่ง และยังมีอีกเป็นจ านวนมากที่ล้ง
จีนอาศัยคนไทยบังหน้า โดยมีธุรกิจหลักคือการส่งออกทุเรียน เน่ืองจากผู้ประกอบการไทยขาดประสบการณ์ 
ในการท าตลาดการค้าผลไม้ในตลาดจีน  นอกจากน้ีจีนยังมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าเกษตรน าเข้าถึง
ร้อยละ 13 ขณะที่ไทยไม่มีการเก็บภาษีสินค้าเกษตรทั้งที่น าเข้าและผลิตในประเทศ มาตรการภาษีที่แตกต่าง
กันท าให้ไทยเสียเปรียบด้านต้นทุนในการเข้าสู่ตลาดจีน คณะกรรมธิการจึงเสนอให้มีการจัดระเบียบทางการค้า
และมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ.2542 เพื่อขจัดธุรกิจต่างด้าว 
ที่แอบแฝงอาศัยชื่อคนไทยเป็นตัวแทน ควบคุมดูแลการ เสียภาษีการน าเข้าส่งออกผลไม้ ให้ เป็นไป 
ตามกฎระเบียบของประเทศไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ส่งออกผลไม้ไทย และส่งเสริ ม 
การรวมกลุ่มและให้มีการซื้อขายแบบ Online โดยก าหนดให้ผลไม้เป็นรายการสินค้าที่ควรมีการควบคุม และ
ก ากับดูแลการน าเข้าส่งออก จัดระบบภาษีรองรับ เพื่อป้องกันมิให้ตลาดสินค้าไทยถูกครอบง าโดยคนต่างด้าว 

1.3 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2556) ได้จัดท าโครงการจัดท าแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร และ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พบว่า อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยมีปัญหาหรือจุดอ่อน 
ที่ส าคัญคือ คุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติ ทั้งทักษะและความรู้  
ขาดแคลนเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้กระบวนการผลิตล่าช้า สิ้นเปลืองวัตถุดิบ อีกทั้งการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรส่วนใหญ่ต้องอาศัยฤดูกาล ท าให้ผลผลิตขาดความต่อเน่ืองและไม่สม่ าเสมอ เป็นต้น 
ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ รัฐได้ด าเนินการหรือควรต้องด าเนินการ ได้แก่ การจัดอบรมถ่ายทอด 
องค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร การเกษตร และความรู้อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยมีการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร การน าเสนอ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยแก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนลดขั้นตอนในการจ้างงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว 
การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการเพิ่มแรงจูงใจเรื่องค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการ เป็นต้น 

ด้านการตลาด มีประเด็นที่เป็นปัญหาหลัก คือ ตลาดรองรับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร สินค้า
เกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปมีน้อยและไม่ เพียงพอ การก าหนดราคาซื้อขายผลผลิต ไม่มีกฎระเบียบ 
ในการรองรับและภาครัฐมีบทบาทในการก าหนดราคาค่อนข้างน้อย มีมาตรการกีดกันทางการค้าท าให้สินค้า
แปรรูปบางรายการไม่สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงลักษณะการซื้อขายสินค้าในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
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เป็นการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ท าให้ราคาผันผวนไม่คงที่ เป็นต้น การแก้ไขปัญหาในด้านการตลาดน้ี  
รัฐควรเข้ามาจัดหาตลาดรองรับสินค้าภาคการเกษตรภายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ตลาดโลก รวมทั้ง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านราคา ต้นทุนการผลิต แนวโน้ม/ทิศทาง
ด้านการตลาดแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น 

ด้านการลงทุน มีประเด็นที่เป็นปัญหาหลัก คือ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการขาดแหล่งเงินลงทุน
และการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต้นทุนปัจจัยการผลิตสูงขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการลงทุ นที่รัฐ
ควรเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ จัดหาสถาบันการเงินที่สามารถรองรับได้ หรือจัดต้ังโครงการเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองเร่ืองต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 

นอกจากน้ี ยังมีปัญหาด้านความรู้และเทคโนโลยี  โดยเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ประกอบกับในกระบวนการผลิตยังขาดแคลนเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพอีก
ทั้งตัวเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเองยังยึดติดกับวิธีการแบบด้ังเดิม ส าหรับการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ 
ดังกล่าว รัฐควรส่งเสริมให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ  

ทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ควรมุ่งการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) โดยมีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาด น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีการก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้น าทั้งในและต่างประเทศ และสามารถน าผลผลิตเข้าสู่ตลาดโรคได้ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ/
ผู้ผลิตให้สามารถท าการค้าขายกับต่างประเทศโดยตรง และส่งเสริมให้มีการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสม 
รวมทั้งสนับสนุนให้เอกชนมีการวิจัยผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง หรือมีงบประมาณการวิจับจากภาครัฐ เพื่อความ
ต่อเน่ืองของการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ส่วนผู้ประกอบการต้องการให้รัฐด าเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรได้แก่ สนับสนุนเคร่ืองมือด้านเกษตรและเทคโนโลยีใหม่ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนด้านเงินทุน/การลงทุน ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้ความรู้กับเกษตรกร การประกัน
ราคาสินค้าเกษตร/จ าน า ก าหนดนโยบาย ยุทธ์ศาสตร์และแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจน และควบคุมในการ
ลดต้นทุนในด้านการผลิต รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน การน าสินค้าเข้าสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การส่งเสริมให้
ความรู้/อบรม แก่เกษตรมากขึ้นเกี่ยวกับการผลิตและอื่น ๆ การสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 
และการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

1.4 ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  (2561) ได้ศึกษาแนวโน้ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยในยุคดิจิทัล พบว่าผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 72.33  
ใช้แรงงานร่วมกับเคร่ืองจักรขนาดเล็ก ส่วนที่มีการใช้การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงมีเพีย ง 
ร้อยละ 2.87 สาเหตุที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยี เพราะค่าใช้จ่ายสูง และเห็นว่ายังไม่จ าเป็น รวมทั้งไม่มีความรู้ 
ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ก็ยั งมีผู้ประกอบการถึงร้อยละ 71.92 ที่มีแผนจะลงทุน 
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ในเทคโนโลยีเพิ่ม แต่ต้องใช้เงินจากการกู้ยืมถึงร้อยละ 68.61 สิ่งที่ ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อด าเนินธุรกิจ ได้แก่ การช่วยจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ การช่วยส่งเสริมกลยุทธในการแข่งขันทางการ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศและการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมใหม่  ๆ และสิ่งที่ต้องการให้รัฐ
ส่งเสริมในอุตสาหกรรมและอาหารแปรรูป  ได้แก่ การจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่าย  กระจายสินค้า  
การลดต้นทุนการผลิต การสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้า และจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการ และ
การให้ข้อมูลข่าวสานที่จ าเป็น 

1.5 สุชัญญา เพ็งภักดี (2562) ได้ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรในกรณีผักและผลไม้  
ได้พบปัญหา 4 ประการ คือ ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของพืชผักและผลไม้ที่ยังไม่มีความชัดเจน ปัญหาการใช้
กฎหมายควบคุมพืชผักและผลไม้ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ปัญหา
การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐมาควบคุมเท่าน้ัน และปัญหาเกี่ยวกับ
มาตรการลงโทษทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษต่ ามาก และเป็นเพียงโทษปรับ ท าให้ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัว  
ผู้ศึกษาได้เสนอให้มีการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งการผลิต แปรรูป แสดงฉลากสินค้า และจ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยต้องให้ได้รับการ
ประเมินและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะแสดงฉลากได้ ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับสารพิษตกค้างให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเพื่อเป็นมาตรฐานการส่งออก แก้ไข
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองมาตรฐานที่ดีส าหรับโรงคัดพืชผักและผลไม้สดให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบของสหภาพยุโรป เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล และแก้ไขบทลงโทษให้เพิ่มโทษปรับโดยไม่มีเพดาน
ขั้นสูง แต่ให้ก าหนดตามมูลค่าผลประโยชน์ที่ผู้กระท าผิดได้รับ 

1.6 คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร (2562) ศึกษาดูงานเร่ือง “แนวทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทย โดยมีการศึกษาดูงาน ณ บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จ ากัด และ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุตสาหกรรมผลไม้ปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พบว่าอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป สินค้าว่านหางจระเข้และสับปะรดของไทยมีความเสียเปรียบในด้านภาษีการค้าเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศคู่แข่งอย่างไทย เพราะประเทศอื่น เช่น ฟิลิปปินส์ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ท าให้ราคา
สินค้าเกษตรมีราคาต่ ากว่าไทย และยังมีปัญหาค่าแรงขั้นต่ าที่ไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งในอาเซียน (ไทย 305 
บาทต่อวัน อินโดนีเซีย 130 บาทต่อวัน เวียดนาม 140 บาทต่อวัน ฟิลิปปินส์ 163 บาทต่อวัน) ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการลงทุน และความสามารถในการแข่งขันของไทย ค่าเงินบาทที่มีความผันผวนและแข็งค่า ขึ้นท าให้
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป อาทิ สับปะรด มีต้นทุนที่สูงขึ้น กฎหมายแรงงานที่ยัง
ไม่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมสับปะรด เน่ืองจากสับปะรดเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีผลผลิตเป็นฤดูกาลปีละ 
9 เดือนและจะเว้นช่วงที่ไม่มีผลผลิตส่งให้โรงงานปีละประมาณ 3 เดือน แต่ต้องท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
บริษัทจัดหางาน ต้องท าสัญญาจ้างแรงงานตลอด 12 เดือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการท าธุรกิจแปรรูปสินค้า
เกษตรตามฤดูกาล นอกจากน้ีพระราชบัญญัติสรรพสามิตปี 2560 ได้เรียกเก็บภาษีความหวานจากเคร่ืองด่ืมทุก
ชนิด โดยรวมไปถึงน้ าผลไม้ ซึ่งมีความหวานที่ได้จากธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่มีค่าความหวานเกินกว่า 6 กรัม 
ต่อ 100 มิลลิลิตร มีผลท าให้น้ าผลไม้ของผู้ผลิตทุกรายน้ัน จะต้องเสียภาษีดังกล่าวด้วย ผลกระทบจากภาษี
ดังกล่าวท าให้ยอดขายของน้ าสับปะรดเข้มข้นของผู้ผลิตมีแนวโน้มลดลง คณะกรรมาธิการได้เสนอให้กรม
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สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาแก้ไขข้อก าหนดการจ้างแรงงาน โดยไม่ต้องให้โรงงานที่ผลิตสินค้า
เกษตรและจ้างแรงงานต่างด้าวต้องท าสัญญาจ้างแรงงานตลอด 12 เดือน และให้มีการศึกษาการใช้ประโยชน์
และความต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมจากว่านหางจระเข้ ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตร สามารถสร้างรายได้จากว่านห าง
จระเข้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการส่งว่านหางจระเข้สดให้กับโรงงานอย่างเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 

1.7 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2561) ได้ศึกษาเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการเกษตร  ได้พบว่า ในปัจจุบัน
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง แต่สินค้าการเกษตรที่ประเทศไทยส่งออกกลับเป็น
สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มไม่มากนัก โดยมีประเด็นปัญหาส าคัญแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ดังน้ี 

1) ด้านปัจจัยการผลิต ผู้ประกอบการเกษตรรายย่อยมักไม่มีความพร้อมในเร่ืองของเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร หรือเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หรือมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับรูปแบบ     
การด าเนินงานของตน 

2) ด้านอุปสงค์ ผู้ประกอบการเกษตรส่วนมากขายผลผลิตให้กับธุรกิจที่ต้องการน าไปแปรรูป หรือ
ใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น ธุรกิจร้านอาหาร โรงพยาบาล หรือธุรกิจชีวภาพ โดยมีการท าสัญญาซื้อขายผลผลิต
ทางการเกษตร (Contract Farming) แ ต่ผู้ประกอบการเกษตรส่วนมากยังขาดความ รู้ ความเข้าใจ 
ในการด าเนินการตามข้อก าหนด กลุ่มผู้ประกอบการเกษตรแบบด้ังเดิม ขาดความรู้ในการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด รวมถึงกลไกการขายผ่านพ่อค้าคนกลางในปัจจุบันยังอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเกษตร
อยู่มาก จึงยังไม่สนใจในการหาช่องทางใหม่ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง  

3) ด้านอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเน่ือง ผู้ประกอบการหลายรายที่ต้องการพัฒนาการผลิต
ด้วยการวิจัย ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือไม่มีความรู้ว่าต้องติดต่อกับหน่วยงานใดที่จะให้ความช่วยเหลือ
ในด้านการวิจัยและพัฒนา อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีหลายหน่วยงานวิจัยสนับสนุน และมีงานวิจัยอยู่เป็นจ านวน
มาก แต่ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจอีกทั้ง การด าเนินงานในห้องวิจัยมีข้อจ ากัดใน
การขยายผลต่อยอดไปสู่การด าเนินงานในระดับธุรกิจ ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การดูแลและควบคุมพื้นที่
เป็นไปได้ยากขึ้นด้วยเช่นกัน 

4) ด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขัน ผู้ประกอบการยังไม่มีทักษะในการบริหาร
จัดการ หรือทักษะด้านธุรกิจมากเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าความเข้าใจความต้องการของตลาด และ
น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิตในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างต่อเน่ือง  
ตลอดทั้งปี 

5) ด้านหน่วยงานภาครัฐ โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรของภาครัฐในปัจจุบันเน้น
การอบรมให้ความ รู้แก่ผู้ประกอบการเป็นหลัก ซึ่งไม่สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อยอดการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และหน่วยงานภาครัฐ 
มักอาศัยการพึ่งพาองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการเป็นต้นแบบและ  
ให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนมาก ให้ความส าคัญกับการสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่มีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์  หรือสมาคม มากกว่าการสนับสนุนผู้ประกอบการรายเด่ียว 
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เน่ืองจากการสนับสนุนผ่านการรวมกลุ่มน้ันมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร กระจายข้อมูล และสามารถ เข้าถึง
ความต้องการของผู้ประกอบการหลายรายมากกว่า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมการเกษตร จึงมีเป้าประสงค์ใน  
3 ประเด็น คือ พัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถบริหารจัดการทางธุรกิจให้เติบโตได้
ในระยะยาว สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงโอกาสทางการตลาดได้อย่าง
สะดวก และสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งน้ีการด าเนินงานดังกล่าว ให้
ความส าคัญกับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในการสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการ 
SME ในอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มได้แก่ เกษตรกรที่ต้องการยกระดับการด าเนินงานให้
อยู่ในรูปแบบธุรกิจ ผู้ประกอบการเกษตรที่ต้องการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) และ กลุ่ม Young Smart Farmer เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม สามารถน า 
องค์ความรู้ทั้งในด้านการเกษตร การบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี มาใช้ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระยะยาว นอกจากน้ี ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการเกษตรยังได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม
จากแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรอีกด้วย 

1.8 พรรณรวีย์ จันทรมาศ (2560) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตร
แปรรูปไทย พบว่า การน าเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรแม้จะใช้ทุนสูงกว่าการผลิตสินค้า
เกษตรแบบเดิม ในระยะยาวจะช่วยสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น และท าให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น จึงถือ
เป็นประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับโดยตรง แต่สิ่งที่เกษตรกรต้องพิจารณาคือ การเลือกเทคโนโลยีให้สอดคล้อง
กับการแปรรูปสินค้าเกษตรในแต่ละชนิด โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า  

1.9 อภินันทร์ สู่ประเสริฐ และปราโมทย์ วัฒนานุสาร (2563) ได้ศึกษาสาเหตุที่ท าให้บทบาทไทย 
ในตลาดสินค้าอาหารทะเลแปรรูปโลกลดลง โดยพบว่า การส่งออกสินค้าอาหารทะเลแปรรูปของไทย  
ในช่วงปี 2012-2019 ลดลงเฉลี่ยถึงร้อยละ 5.1 ต่อปี จากที่เคยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.3 ในช่วงปี 2002-2011 
ท าให้ในปี 2019 ไทยมีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.7 ทั้งน้ีเพราะไทยสูญเสียความสามารถ 
ในการแข่งขัน ทั้งในด้านต้นทุนการผลิต มาตรการกีดกันทางด้านภาษี และการแข่งขันด้านราคา ส่วนหน่ึง 
เป็นผลมาจากการที่รัฐเข้มงวดในการแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย การจ้างแรงงานต่างด้าว และ  
การก าหนดให้โรงงานที่ส่งออกสัตว์น้ าต้องมีเอกสารหรือได้รับใบรับรองว่า สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าได้มา
จากการประมงที่ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ นอกจากน้ีสหภาพยุโรปยังใช้มาตรการ
กีดกันทางการค้าด้านภาษีส าหรับสินค้ากุ้งสดแช่เย็น กุ้งแปรรูป และทูน่ากระป๋อง โดยยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ท าให้สินค้าของไทยมีราคาสูงกว่าประเทศอื่นที่ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอยู่ 
ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้ผู้ผลิตสินค้าอาหารทะเลแปรรูปยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์
ปลายน้ าที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปพร้อมรับประทาน สินค้าในกลุ่มอาหารเพื่อ
สุขภาพ และควรใช้กลยุทธ์ร่วมลงทุนกับบริษัทในต่างประเทศที่ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี เพื่อให้เกิด 
ความได้เปรียบด้านการผลิต และผลประโยชน์ด้านภาษี รวมทั้งใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) 
มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
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1.10 กรรณิกา แซ่ตั้ง (2562) ได้ศึกษาเหตุหลุดพ้นความรับผิดของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ขององค์กรของรัฐ พบว่า ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า 
ที่ไม่ปลอดภัยพระราชบัญญั ติความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ.  2551  
ไม่ได้ก าหนดให้การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ขององค์กรของรัฐเป็นเหตุหลุดพ้นความรับผิดของผู้ประกอบการ  
ซึ่งในกรณีที่ เป็นมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับสินค้าผู้ประกอบการจ าต้องปฏิบัติ ตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ไม่เช่นน้ันจะไม่สามารถวางจ าหน่ายสินค้าในท้องตลาดได้ แต่หากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้
เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นในสินค้าผู้ประกอบการก็ต้องรับผิดในความเสียหายทั้งหมดที่ เกิดขึ้นจากสินค้า  
ที่ไม่ปลอดภัยเพียงล าพัง โดยไม่อาจน าสืบปฏิเสธความรับผิดในชั้นศาลได้แม้ว่าผู้ประกอบการจะได้ปฏิบัติ 
ตามกฏเกณฑ์บังคับเกี่ยวกับสินค้าขององค์กรของรัฐแล้ว และไม่อาจรู้หรือคาดเห็นได้ว่าอันตรายน้ันจะเกิดขึ้น 
ก็ตาม จากการศึกษาแนวทางปฏิบัติในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี พบว่า เมื่อผู้ประกอบการ
สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของเหตุหลุดพ้นความรับผิดกรณีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรของรัฐ  
ที่กฎหมายก าหนดไว้ ผู้ประกอบการก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดในความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้า  
ที่ไม่ปลอดภัยน้ัน ส่วนผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่น แม้จะได้พิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่า ตนได้กระท าไป 
ตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยองค์กรของรัฐก็ยังคงต้องรับผิดในความเสียหายน้ัน ซึ่งในบางกรณีอาจปรากฏว่า
องค์กรของรัฐที่ออกกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ประกอบการน้ันด้วย หากว่าการออก
กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานดังกล่าวน้ันเป็นไปอย่างจงใจหรือประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
อื่น ผู้ศึกษาวิจัย ได้ให้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกฎหมายและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากได้รับผลกระทบ
จากการก าหนดให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรของรัฐเป็นเหตุหลุดพ้นความรับผิดของผู้ประกอบการ 
ดังน้ี  

(1) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า 
ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ก าหนดเหตุหลุดพ้นความรับผิดใหม่ โดยเพิ่มกรณีที่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติ  
ตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของสินค้าขององค์กรของรัฐเป็นเหตุหลุดพ้นความรับผิดของผู้ประกอบการ 
โดยมีหลักการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการน าสืบพิสูจน์ในชั้นศาลของผู้ประกอบการ ในคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์ขององค์กรของรัฐในกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  ผู้ประกอบการจะต้อง 
น าสืบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่ตนได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรของรัฐแล้ว และผู้ประกอบการ
ไม่อาจรู้หรือคาดเห็นได้ว่าสินค้าน้ันมีความไม่ปลอดภัย หรือผู้ประกอบการรู้ว่าความเสียหายน้ันอาจจะเกิดขึ้น 
แต่ไม่อาจป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายได้ 

(2) จัดท าค าชี้แจงประกอบเหตุหลุดพ้นความรับผิดที่ได้เพิ่มเติมขึ้นใหม่ ในเรื่องเงื่อนไขการใช้
บังคับ ประเภทของความไม่ปลอดภัยที่ เกิดขึ้นในสินค้าที่ผู้ประกอบการจะสามารถยกขึ้นเป็นเหตุหลุดพ้น  
ความรับผิดกรณีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรของรัฐได้ต้องเป็นกรณีความไม่ปลอดภัยในสินค้าที่เกิ ดขึ้น
จากการออกแบบ หรือการให้ค าเตือนที่ไม่เพียงพอเท่าน้ัน และก าหนดกฎเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเหตุ 
หลุดพ้นความรับผิดของผู้ประกอบการกรณีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรของรัฐ ทั้งน้ี เงื่อนไขที่ก าหนด
ต้องเป็นกฎเกณฑ์ (Regulation) ที่ออกโดยองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่รัฐได้มอบหมายอ านาจให้ออกกฎเกณฑ์
และเป็นกฎเกณฑ์ที่ได้มีการประกาศใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และเงื่อนไขในเชิงเน้ือหาโดยต้องเป็นกฎเกณฑ์
ที่ก าหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย และเป็นกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะบังคับหรือเกี่ยวกับมาตรฐานบังคับของสินค้า  
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ซึ่งผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามอาจไม่สามารถ
วางจ าหน่ายสินค้าในท้องตลาดหรืออาจได้รับโทษตามกฎหมายได้  และให้ผู้ที่สามารถยกเหตุหลุดพ้น 
ความรับผิดของผู้ประกอบการกรณีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรของรัฐขึ้นกล่าวอ้าง ต้องเป็นผู้ผลิต  
โดยไม่รวมถึงผู้ผลิตสินค้าชิ้นส่วนประกอบหรือผู้ผลิตตามค าสั่งที่ผลิตตามที่ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างได้ก าหนด  
โดยไม่อาจรู้หรือคาดเห็นได้ถึงความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในสินค้า 

1.11 กิตติพงศ์ เกิดผล (2562) อุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้ากัญชาของประเทศไทย  โดย
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และกฎหม าย
ล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมไปถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่กฎหมายยาเสพติด อันได้แก่ 
กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า กฎหมายศุลกากร หลักเกณฑ์มาตรฐานและเคร่ืองหมายก ากับฉลาก หลักเกณฑ์
ระบบติดตามพืชตระกูลกัญชา หลักเกณฑ์การขนส่งของประเทศไทย พบว่า ในกฎหมายที่ เกี่ยวกับยาเสพติด 
ยังมีการก าหนดค านิยามที่เกินกว่าขอบเขตที่อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 ซึ่งค านิยามดังกล่าว
ไม่เป็นไปตามหลักสากล และไม่มีหลักเกณฑ์อันเป็นกฎหมายเฉพาะส าหรับพืชตระกูลกัญชา การก าหนด  
ค่าของสาร THC เพื่อใช้แบ่งลักษณะของกัญชง (Hemp) ที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลและจากการศึกษายังพบว่า 
ในกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่กฎหมายยาเสพติดยังคงเป็นอุปสรรคส าหรับการค้าพืชตระกูลกัญชา
เช่นเดียวกัน ได้แก่ ไม่สามารถขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่เกี่ยวกับพืชตระกูลกัญชาได้ ไม่มีหลักเกณฑ์
พิกัดศุลกากรเพื่อใช้รองรับการน าเข้าส่งออกอย่างครอบคลุม ยังไม่มีมาตรการทางภาษีศุลกากรส าหรับการค้า
พืชตระกูลกัญชา ไม่มีมาตรฐานและเคร่ืองหมายก ากับฉลากส าหรับพืชตระกูลกัญชาโดยเฉพาะ ไม่มีระบบเพื่อ
ใช้ในการติดตามพืชตระกูลกัญชาทั้งในด้านการป้องกันการร่ัวไหลไปสู่ตลาดที่ผิดกฎหมายและในด้านการรักษา
คุณภาพ ไม่มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง เป็นต้นว่า ใบอนุญาตส าหรับการขนส่งพืชตระกูลกัญชาโดยเฉพาะ 
ผู้ศึกษาได้เสนอแนะการแก้ไขกฎหมายทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดและหลักเกณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจาก
กฎหมายยาเสพติดเพื่อน ามาปรับใช้กับประเทศไทย ให้เกิดความเหมาะสมและสร้างมาตรฐานให้กับการค้าพืช
ตระกูลกัญชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องในแต่ละกฎหมาย
เพื่อท าให้เกิดความเชื่อมโยงกันตลอดสายห่วงโซ่อุปทานการค้าพืชตระกูลกัญชา 

1.12 กมลลักษณ์  แดงโสภณ (2561) ได้ศึกษาบทบาทของเคร่ืองหมายการค้าในการคงไว้ซึ่ ง 
ความปลอดภัยด้านอาหาร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์นมกล่องยูเอชที  พบว่า เคร่ืองหมายการค้ามีความส าคัญ 
ในการตัดสินใจซื้อหรือยินดีจ่ายของผู้บริโภค ซึ่งความแตกต่างระหว่างต้นทุนทางธุรกรรมของคุณภาพภายใน
และภายนอกน้ัน จะเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของเคร่ืองหมายการค้า ผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้าจึงจ าเป็นต้อง
ควบคุมคุณภาพสินค้าให้คงที่ตลอดเวลาและส่งไปให้ผู้บริโภคได้รับรู้ เน่ืองจากผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้า
สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโคกล่องยูเอชทีได้ตามความต้องการของผู้บริโภคทั่วไป และสอดคล้อง
ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด จากการศึกษา พบว่า  

(1) ผลกระทบของการก ากับความปลอดภัยด้านอาหารโดยหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง  
ต่อผู้บริโภคในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนส าคัญในการคงไว้ซึ่งความปลอดภัยด้านอาหาร โดยก ากับความปลอดภัย
ด้านอาหาร ณ สถานที่ผลิต และแก้ไขปัญหาความสมมาตรของข้อมูลด้านความปลอดภัยอาหารและปัญหา 
การคัดสรรที่ เป็นปรปักษ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค เน่ืองด้วยคุณลักษณะของสินค้าภายนอก
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เหมือนกัน แต่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถชี้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของคุณภาพสินค้าในแต่ละผู้ผลิต
หรือผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้า ได้แต่การก ากับดูแลความปลอดภัยของรัฐไม่มีบทลงโทษผู้ทรงสิทธิ
เคร่ืองหมายการค้า 

(2) ผลกระทบของการควบคุมดูแลความปลอดภัยด้านอาหารโดยผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้า
ต่อผู้บริโภค ผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้ามีส่วนในการคงไว้ซึ่งความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการควบคุม  
ความปลอดภัยด้านอาหารในผู้ผลิต และการให้ข้อมูลคุณภาพของสินค้าแก่ผู้บริโภคผ่านเคร่ืองหมายการค้า  
อันสร้างความพึงพอใจในการบริโภคให้แก่ผู้บริโภค และยินดีที่ จ่ายในราคาไม่เท่ากันซึ่งเป็นการแบ่งรับ  
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายและผู้ผลิต โดยราคาสินค้าส าหรับผู้บริโภคเฉพาะ
แพงกว่าราคาสินค้าส าหรับผู้บริโภคทั่วไป และในสินค้าส าหรับผู้บริโภคเฉพาะ พบว่าราคาสินค้าของผู้ทรงสิทธิ
เคร่ืองหมายการค้าที่จ้างผลิตแพงกว่าราคาสินค้าของผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้าผลิตเอง 

(3) วิเคราะห์หาแนวทางและกลไกในการลดความเสี่ยงของผู้บริโภคในการบริโภคอาหาร  
ที่ไม่ปลอดภัย ผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้าที่ จ้างผลิตและผลิตเองมีส่วนในการคงไว้ซึ่งความปลอดภัย  
ด้านอาหาร ก็ต่อเมื่อก าไรที่ได้จากการที่ให้ข้อมูลคุณภาพผ่านเคร่ืองหมายการค้ามากกว่าต้นทุนในการลงทุน
เพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร และผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้าเลือกที่จะ จ้างผลิตหรือผลิตเอง ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่นานในการแสวงหาประโยชน์จากการใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้า การแบ่งรับความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้าและผู้ผลิต และการลงทุนในกิจการเฉพาะของผู้ผลิตได้แก่  
การแสวงหาวัตถุดิบและการผลิต 

ผู้ศึกษาวิจัยได้เสนอแนะให้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้า ผ่านสัญญาจ้างท าของและสัญญาตัวการตัวแทน เพื่อควบคุม
ผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ควรก าหนดให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้ามีส่วนร่วมรับผิดในบทลงโทษด้วย 

1.13 นายพีรเดช เดชคุ้ม (2558) ได้ศึกษาการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพการบริโภค พบว่า อาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนับเป็นสาเหตุส าคัญ
ประการหน่ึงที่ท าให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันส่งผลต่อปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ในปัจจุบัน
ได้มีมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่มาตรทางด้านการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน
โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มาตรการทางด้านฉลากโภชนาการ และมาตรการทางด้านการควบคุมโฆษณา  
แต่อย่างไรก็ตามมาตรการทางด้านกฎหมายดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้น  
จึงควรน ามาตรการทางภาษีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารและ
เคร่ืองด่ืมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยยังไม่มีการจัดเก็บภาษีการบริโภค  
จากอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  ผู้ ศึกษาวิจัย จึงเสนอให้มีมาตรการทางด้านภาษี 
โดยการจัดเก็บภาษีการบริโภคในรูปแบบภาษีสรรพสามิตจากอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
เพื่อเป็นการจ ากัดหรือลดการบริโภครวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐ 
นอกจากน้ีแล้วควรมีการใช้มาตรการทางด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย
การให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ส าหรับสินค้าประเภทอาหารที่จ าเป็นต่อการบริโภคของมนุษย์
เพื่อให้อาหารในประเภทดังกล่าวปลอดจากภาระภาษีเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 
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ต่อร่างกาย อันจะส่งผลให้การใช้มาตรการทางด้านภาษีควบคู่กับการใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย 
ในการจัดการปัญหาที่ เกิดขึ้นจากอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.14 เอมศิลป์ ชุติโชติชวาล (2561)  ได้ศึกษา การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแบบง่ายส าหรับกิจการ 
ขนาดย่อม พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการด้านภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกิจการขนาดย่อม 
ได้แก่ มาตรการลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มาตรการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา มาตรการ  
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กิจการขนาดย่อม เป็นต้น ทั้งน้ีแม้ว่า
มาตรการยกเว้น การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กิจการขนาดย่อมจะมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระภาษี  
ของผู้ประกอบการที่มีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินกว่ามูลค่าฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม แต่มาตรการยกเว้น
ดังกล่าวก็มิใช่มาตรการยกเว้นแบบเด็ดขาด ผู้ประกอบการที่มีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิ นกว่ามูลค่าฐานภาษี 
ของกิจการขนาดย่อมขอจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ 

เน่ืองจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นระบบภาษีที่ให้สิทธิประโยชน์และสามารถเพิ่มระดับ
ความสามารถในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน อีกทั้งโดยทางทฤษฎีกิจการในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้เปรียบกิจการนอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังน้ันเคร่ืองมือทางภาษีอากรอย่างหน่ึงที่จะช่วย
สนับสนุนการเติบโตของกิจการขนาดย่อมจึงได้แก่ การส่งเสริมให้กิจการขนาดย่อมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
อย่างไรก็ดีจากการศึกษาพบว่า กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มมีลักษณะพิเศษ ซับซ้อน และมีแนวทางปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ยุ่งยาก รวมถึงมีต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายสูง ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้มีหน้าที่
เสียภาษีอย่างไม่เป็นสัดส่วน กล่าวคือ กิจการขนาดย่อมจะได้รับผลกระทบจากความซับซ้อน ความยุ่งยาก  
ของกฎหมาย และต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่ากิจก ารขนาดใหญ่ ดังน้ีความง่ายของระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะช่วยลดต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางที่ลดอุปสรรค สร้างความเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกแก่กิจการ
ขนาดย่อมเมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังน้ี ให้มีการออกพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแบบง่าย
ส าหรับกิจการขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความยุ่งยากในการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ให้มีการก าหนดนิยามของผู้มีสิทธิเสียภาษีอย่างง่ายซึ่งต้องมีมูลค่าการขายสินค้าห รือ
บริการไม่เกินฐานภาษีของธุรกิจขนาดย่อม ก าหนดวิธีการจดทะเบียน ใช้หลักการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ
อัตราลดที่ต่ ากว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ และจัดระบบบัญชีให้เป็นแบบง่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมี
ภาระภาษีน้อยกว่าการค านวณโดยแบบวิธีเครดิต และลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชี โดยมีการจัดท าและน าส่ง
ข้อมูลผ่านระบบ e-Tax Invoice , e-Receipt รวมทั้ง ระบบ Electronic VAT Report มาใช้ในการเก็บภาษี 

1.15 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักด์ิ และคณะ (2563) ได้ศึกษา การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายกับ
การลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย โดยใช้ 
การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมาย Regulatory Impact Analysis (RIA) มาเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณา
กฎหมาย โดยเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ กับประเทศไทย พบว่าประเทศไทยมีปัญหาในการน า 
การวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายไปปฏิบัติ และยังขาดการคัดกรองกฎหมายใหม่เพื่อมิให้มีกฎหมาย 
เกินความจ าเป็น ท าให้มีการสร้างให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
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อุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ีประเทศไทยยังขาดความชัดเจนในการขับเคลื่อนการปรับใช้ 
การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายเพื่อการลดอุปสรรคการด าเนินธุรกิจ 

1.16 ธีรัจฉรา บวรนันทกุล (2562 ) ได้ ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดค่าเสียหายส าหรับ 
ความเสียหายต่อจิตใจตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  พบว่าประเทศไทยได้มีการน า
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ ไม่ปลอดภั ย  (Product liability) มาใช้ โดยการตราออกเป็ น
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยมีเจตนารมณ์
เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนจากการน าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไปใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นได้ รวมทั้งมีการน าหลักความรับผิด 
โดยเคร่งครัด (Strict liability) มาใช้ อีกทั้งมีการก าหนดให้ผู้ ต้องเสียหายสามารถได้รับค่าชดเชยต่าง  ๆ  
เพื่อความเสียหายที่เหมาะสมต่อไป โดยไม่รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยน้ันเอง ค่าเสี ยหาย 
ที่ได้รับความคุ้มครองจึงเป็นทั้งค่าเสียหายที่แท้จริง ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจและค่าเสียหาย  
เชิงลงโทษ อย่างไรก็ตามมีประเด็น ปัญหาความไม่ครอบคลุมของความเสียหายต่อจิตใจ นอกจากน้ียังมีปัญหา
การพิสูจน์การมีอยู่ของความเสียหายต่อจิตใจ และปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดค่าเสียหายส าหรับความเสียหาย
ต่อจิตใจตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าไม่ปลอดภัยของไทย ปัจจุบันการก าหนดค่าเสียหายส าหรับ
ความเสียหายต่อจิตใจของไทย ยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดที่ชัดเจน ทั้งน้ีจากการศึกษาความเสียหายต่อ
จิตใจในต่างประเทศ พบว่า มีการบัญญัติและคุ้มครองความเสียหายต่อจิตใจที่ครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อ
จิตใจที่มีฐานมาจากความเสียหายอื่นและความเสียหายต่อจิตใจที่เป็นเอกเทศ มีการพิสูจน์เพิ่มเติมโดยอาศัย
รายงานการแพทย์และความเห็นจิตแพทย์รวมทั้งการสร้างหลักเกณฑ์เพื่อให้ศาลใช้ประกอบในการก า หนด
ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจด้วย ผู้ ศึกษาวิจัยจึงเสนอแนะให้ แก้ไขบทบัญญัติให้คุ้มครอง 
ความเสียหายต่อจิตใจทุกประเภท ทั้งในกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ การเพิ่มเติมในการน าเอา
หลักฐานมาแสดงความมีอยู่ของความเสียหายต่อจิตใจและเสนอเพิ่มหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าเสียหาย
ส าหรับความเสียหายต่อจิตใจด้วย 

1.17 พนิชกร สินชัยกิจ (2562) ได้ ศึกษาปัญหาแรงงานบังคับกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อ 
ลดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าอุตสาหกรรมประมงของประเทศ
ไทยมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว เน่ืองจากการท าประมงเป็นงานหนัก คนไทยจึง 
ไม่นิยมท างานดังกล่าว ซึ่งการที่แรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานในประเทศไทยสิทธิบางอย่างในการท างานย่อม 
ไม่เท่ากับคนไทย เช่น กฎหมายไทยไม่ให้อ านาจแรงงานที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยก่อต้ังสหภาพแรงงาน ซึ่งแม้ว่า
แรงงานต่างด้าวจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือสามารถเลือกคณะกรรมการลูกจ้างได้ก็ตาม  
แต่สิทธิในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและการเลือกคณะกรรมการลูกจ้างยังคงมีข้อจ ากัด ซึ่งมีผลท าให้
แรงงานต่างด้าวบางรายถูกนายจ้างอาศัยช่องว่างของกฎหมายกระท าโดยไม่ชอบด้วยการบังคับใช้แรงงา น
ลูกจ้าง เน่ืองจากลูกจ้างไม่สามารถเจรจาต่อรองกับนายจ้างถึงปัญหาในการท างานได้อย่างเต็มที่ เพราะ  
การเจรจากับนายจ้างจะด าเนินการโดยแรงงานไทยซึ่งแรงงานไทยอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาที่แรงงานข้ามชาติ
บางรายก าลังเผชิญอยู่ นอกจากน้ีกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็น
กฎหมายคุ้มครองแรงงานประมงทะเล ยังมีบทบัญญัติในเร่ืองการท าสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับ
อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท างานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 ที่ประเทศไทย
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ได้ให้สัตยาบันไว้ซึ่งได้ก าหนดให้การท าสัญญาจ้างต้อ งจัดท าเป็นภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจได้ 1 ฉบับ ส่งผลให้
แรงงานต่างด้าวบางรายได้ลงชื่อในสัญญาจ้างโดยไม่เข้าใจถึงเงื่อนไขของการจ้างงาน  เน่ืองจากไม่เข้าใจ
ภาษาไทย นอกจากน้ัน ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองแรงงานประมงไว้หลายฉบับ อาทิ อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ว่าด้วยการ
ท างานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 แต่กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานบางฉบับที่ใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบันรวมถึงร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อน ามาบังคับใช้ในอนาคต ยังไม่สอดคล้อง กับ
อนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงไปยังสหรัฐอเมริกา ผู้ศึกษาวิจัยได้เสนอ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับด้วยการให้สัตยาบัน อนุสัญญาฉบับที่ 87 อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพ 
ในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
ในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 แก้ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ. 2557 และบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ. 2551 ในการ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิด โดยการลงโทษทางอาญาอย่างเข้มงวด 

1.18 พิชามญชุ์ เครือชัยพินิต (2561) ได้ศึกษา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสารกลุ่ม 
ไดออกซิน (Dioxins) และสารพีซีบี (Dioxin-like PCBs) ในอาหารที่มาจากสัตว์ พบว่า สารกลุ่มไดออกซินและ
สารพีซีบี เป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มสารเคมีที่ เป็นอันตรายชื่อว่าสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน 
(persistent organic pollutants (POPs)) เน่ืองจากคุณสมบัติทางเคมีที่ย่อยสลายยากและสามารถดูดซึม
และกักเก็บไว้ในเน้ือเยื่อไขมันซึ่งเป็นที่ที่ร่างกายจะสะสมสารดังกล่าวไว้หลังจากรับสารเข้าไป และการย่อย
สลายสารกลุ่มไดออกซินและสารพีซีบี น้ันใช้ระยะเวลายาวนานถึง 7 – 10 ปี แหล่งก าเนิดของสารกลุ่ม 
ไดออกซินเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาไหม้ต่าง ๆ 
รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่มีสารคลอรีนเป็นส่วนประกอบ ส่วนสารพีซีบีน้ันเป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นโดยต้ังใจเพื่อใช้
ในอุตสาหกรรม แต่เน่ืองด้วยมีคุณสมบัติทางเคมีและความเป็นพิษที่คล้ายสารไดออกซิน จึงมักเรียกสารพวกน้ี
ว่าสารที่ออกฤทธิ์คล้ายไดออกซิน (dioxin-like PCBs) การได้รับสารดังกล่าวของมนุษย์น้ันเกิดจากการบริโภค
อาหารที่มีการปนเปื้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์นม ปลา  และหอย  
การควบคุมการปนเปื้อนของสารดังกล่าวในสิ่งแวดล้อมในระดับโลกน้ัน ได้มีการจัดท าอนุสัญญาสต็อกโฮลม์
เพื่อจัดการกับสารมลพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงสารกลุ่มไดออกซินและสาร 
พีซีบีด้วย ประเทศไทยซึ่งได้เข้าร่วมลงนามเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ  ดังกล่าว ได้ด าเนินการวางมาตรการ 
หลายด้านเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมแต่การด า เนินการทางด้านอาหารยังไม่มี
ความชัดเจน จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมทั้งในอาหารและอาหารสัตว์ โดยด าเนินการควบคู่ทั้งทางด้านการวาง
นโยบาย พร้อมไปกับการออกกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนต่อไป ผู้ศึกษาวิจัยได้มีข้อเสนอแนะ ในระยะสั้น
เพื่อใช้ในการควบคุมการปนเปื้อนสารกลุ่มไดออกซินและสารพีซีบีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยควรพิจารณา 
ออกกฎหมายก าหนดค่าควบคุมการปนเปื้อน เช่น ระดับสูงสุดที่ยอมให้มีได้ (ML) ของสารกลุ่มไดออกซินและ
สารพีซีบีในอาหารและอาหารสัตว์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยให้ด า เนินการเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก าหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ พ.ศ. 2559 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
5 และมาตรา 58 (2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และควรมีการออกกฎหมาย
ก าหนดค่าควบคุมการปนเปื้อนของสารไม่พึงประสงค์ชนิดต่าง ๆ ในอาหารสัตว์และวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
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ไว้ในกฎหมายฉบับเดียว โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 6 (1) และ (2) ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง สารไม่พึงประสงค์ในอาหารสัตว์ โดยรวบรวมสารปนเปื้อนที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดรวมถึงสารไดออกซิน
และสารพีซีบีไว้ในประกาศฉบับเดียวโดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดนิยามของค าว่าสารปนเปื้อนและ
ก าหนดค่าการปนเปื้อนสูงสุดที่ยอมให้มีได้ของสารแต่ละประเภทไว้ด้วย ทั้งน้ี ค่าต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นควร
ก าหนดโดยอ้างอิงจากค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและคณะกรรมธิการโคเด็กซ์ 

1.19 ดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ (2562) ได้ศึกษาระบบการตรวจสอบและ
รับรองสินค้าอาหารกับการค้าระหว่างประเทศภายใต้กฎระเบียบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมาย
ไทยในปัจจุบันที่ เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารน าเข้าและส่งออก  
ศึกษาระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารน าเข้าและส่งออกของไทย ศึกษาข้อตกลง 
การค้าร่วม และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้า
อาหารน าเข้าและส่งออก ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการของ CCFICS ในการตรวจสอบและการออกใบรับรอง
สินค้าอาหารน าเข้าและส่งออกตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารไทยและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
ของประเทศคู่ค้าหลัก โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่มาจากทบทวน
วรรณกรรม และการสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอแนวทาง  
การพัฒนาระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารน าเข้าและส่งออกของไทยให้สอดคล้อง  
ตามมาตรฐานสากล โดยมีขอบเขตการศึกษาใน 3 กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ความตกลง
การยอมรับร่วมอาเซียน กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา และ
สมุดปกขาวความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรป 

ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงและกฎระเบียบใหม่ของข้อตกลงการค้าร่วมและกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับระบบตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารน าเข้าและส่งออก 
ของประเทศคู่ค้าได้แก่ กรอบความตกลงยอมรับร่วมอาเซียน กรอบด้านความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัย
ของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act: FSMA) และการควบคุมและตรวจสอบสินค้าเกษตร
และอาหารในสหภาพยุ โรป ส่ งผล ให้ประเทศไทยต้องป รับ เปลี่ ย นกฎระเบี ยบ เพื่ อ ให้ สอดคล้อ ง 
กับมาตรฐานสากล และเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ CCFICS กับประเทศต้นแบบคือ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
ซึ่ งเป็ นประเทศที่ ระบบการรับรองสิน ค้ามี ระบบCCFICS ที่ มีป ระสิทธิภ าพ  ท าให้ ทราบถึงปัญ หา 
ระบบตรวจสอบรับรองของประเทศไทย 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นด้านความสามารถการบังคับใช้กฎหมาย 
2) ประเด็นด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบและรับรอง 3) ประเด็นการมี
ขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และมีการใช้เอกสารที่ซ้ าซ้อน 4) ประเด็นด้าน 
การขาดกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและการบูรณ าการของหน่วยงานภาครัฐ 5) ประเด็นด้านปัญหา 
เชิงสถาบัน 6) ประเด็นด้านความไม่เพียงพอของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจสอบและรับรองอาหาร  
7) ขาดการเข้าถึงข้อมูลส าหรับระบบตรวจสอบและรับรองอาหารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการค้าร่วมและ
กฎหมายระหว่างประเทศ 
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แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารของไทย  
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งเป็นระยะสั้น ได้แก่ 1) ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ปรับเปลี่ยนการจัดท ามาตรฐานผลผลิตขั้นสุดท้ายมาเป็นการจัดการคุณภาพการผลิตต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  
2) เตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างของกฎหมายของการด าเนินธุรกิจทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 3) ก าหนด
พันธกิจร่วมของหน่วยงานหน่วยงาน และ 4) ส่งเสริมให้ความรู้และความเข้าใจโดยการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนา
ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออกอย่างต่อเน่ือง และระ ยะยาว ได้แก่  
1) จัดท าการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่ดีตามสากลในด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท าฐานข้อมูลด้าน
ความเสี่ยงของอาหารส าหรับทุกประเทศ 2) ขยายความสามารถในการตรวจสอบและรับรองของประเทศ และ 
3) ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยในอาหารของ
ประเทศไทย 

1.20 ชินเชาวน์ เอื้ออารีตระกูล (2555) ได้ศึกษาปัญหากฎ หมายเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเกษตร 
กรณีศึกษา พืช ผัก และผลไม้ พบว่า มาตรการในการควบคุมพืชผักและผลไม้ในประเทศไทยอยู่ภายใต้
กฎหมายหลายฉบับ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการสมัครใจ อันเป็นผลให้การควบคุมพืชผักและผลไม้ 
ไม่มีประสิทธิภาพ และยังมีช่องว่างในการควบคุมอยู่หลายประการ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมาย  
ที่เกี่ยวกับการควบคุมพืชผักและผลไม้ในต่างประเทศแล้วกลับเป็นมาตรการบังคับ ทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการควบคุมและจรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และท าให้หน่วยงานรัฐได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน นอกจากน้ี  
ในส่วนของมาตรการลงโทษทางอาญาน้ันยังไม่สามารถยับยั้งผู้ที่จะกระท าความผิดได้ ทั้งเป็นการลงโทษ  
ที่ ไม่ก่อประโยชน์ต่อสังคม ผู้วิ จัย ได้เสนอให้มีมาตรการควบคุมพืชผักผลไม้ ให้ เป็นมาตรการบังคับ  
ตามแต่ละกรณี  และเสนอให้มีมาตรการทางกฎหมายในการให้มีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอน  
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับพืชผักและผลไม้ เร่งผลักดันให้มีพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพื่อให้มีตัวแทนผู้บริโภคในองค์การดังกล่าว  รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขมาตรการลงโทษทางอาญา 
โดยน าหลักนิติเศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อก่อประโยชน์ให้แก่สังคมสูงสุด 

1.21 อดิศร กุลวิทิต, พินิจ ทิพย์มณี และณรงค์ ใจหาญ ได้ศึกษาปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบวนเกษตร ใช้ศึกษากรณีพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 พบว่า การน าระบบวนเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ป่าของประเทศไทยน้ัน มีปัญหาทางกฎหมาย  
5 ประการ ประการแรก เป็นปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการก าหนดค าจ ากัดความของค าว่ าป่า ซึ่งไม่เหมาะสม 
ต่อการจัดท าระบบวนเกษตร เพราะการก าหนดพื้นที่ป่าในปัจจุบันท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการเข้าใช้
ประโยชน์และอาจท าให้ผู้เข้าใช้ประโยชน์ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย อีกทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ประการที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ 
ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าโดยระบบวนเกษตร ซึ่งยังไม่มีกฎหมายแม่บทที่ก าหนดรายละเอียดในการใช้
ประโยชน์และการให้ชุมชนได้เป็นผู้ทรงสิทธิ ในการใช้ประโยชน์ จึงท าให้สิทธิของบุคคลและชุมชน 
ตามที่ รัฐธรรมนูญรับรองยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม ประการที่สาม เป็นปัญหาการขาดกระบวนการและ 
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าโดยระบบวนเกษตร ซึ่งท าให้
กระบวนการดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม ท าให้การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้รับ  
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การยอมรับจากประชาชนในพื้นที่และน าไปสู่ความขัดแย้ง ประการที่สี่ เป็นปัญหาการไม่มีกฎหมายที่ให้อ านาจ
ดุลพิ นิจก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ซึ่งท า ให้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าโดยระบบวนเกษตร 
ที่ต้องพิเคราะห์ถึงสถานการณ์เฉพาะเรื่องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเฉพาะกรณี ไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประการสุดท้าย เป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางที่มีอ านาจในการจัดท าและ
ดูแลการเข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าโดยระบบวนเกษตร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน คือ ส านักจัดการ
ป่าชุมชน กรมป่าไม้ ไม่มีอ านาจในการอนุญาตให้ด าเนินการจัดท าระบบวนเกษตรได้ตามกฎหมายและยังขาด
การบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นอีกด้วย ดังน้ันประเทศไทยจึงควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยน าแนวความคิดหรือหลักการ
ตามกฎหมายของต่างประเทศที่ได้มีกฎเกณฑ์รับรองและสนับสนุนการใช้ระบบวนเกษตรมาพิจารณาปรับ 
ใช้ ในกฎหมายของประเทศไทยซึ่งจะส่งผลท าให้การอนุรักษ์ จัดการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่ า 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป 

1.22 อุดม งามเมืองสกุล (2561) ได้ศึกษา มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา พบว่าการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 
สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญาและไม่สามารถน า
กฎหมายทั่วไปที่มีอยู่มาบังคับใช้กับกรณีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริม ตลอดจนพัฒนา
เกษตรพันธสัญญาให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติส าหรับการท าเกษตรพันธสัญญาขององค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิทธิมนุษยชนตาม
หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

1.23 พงษ์ศักด์ิ ปัตถา ได้ศึกษาระบบอนุญาตในพระราชบัญญั ติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 พบว่า 
ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จ านวนทั้งสิ้น 668 โรงงาน โรงงานส่วนใหญ่ประมาณ 
ร้อยละ 52 ต้ังอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากน้ัน  กระจายตัวอยู่ในภาคต่าง ๆ  
โดยผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ยางธรรมชาติมากที่สุด 6 อันดับแรก คือ ยางล้อรถยนต์ ถุงมือยาง สายยางยืด ยางรัด
ของ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และรองเท้า อย่างไรก็ตาม การส่งออกผลผลิตยางพาราของไทยส่วนใหญ่ 
เป็นการส่งออกในรูปของวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้นเท่าน้ัน ซึ่งแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีการเติบโตจากภาคการส่งออก 
แต่ไม่มีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ท าให้ระบบโครงสร้างการผลิตยางพาราของไทย
มีความอ่อนแอและขาดความเชื่อมโยงที่ดีระหว่างภาคการผลิตทางเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมแปรรูป 
ความไม่สมดุลเชิงโครงสร้างในลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ฉุดร้ังให้ระบบยางพาราไทยไม่สามารถพัฒนาไปสู่
ศักยภาพในการแข่งขันที่เข้มแข็งขึ้นได้ เกษตรกรยังคงมีรายได้เฉลี่ยในระดับต่ าและมีรายได้ที่ไม่มั่นคง อีกทั้งยัง
ไม่สามารถพัฒนาตนเองและองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลได้ เพราะ
การแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแบบเร่งด่วน มุ่งบรรเทาความเดือดร้อน  
เฉพาะหน้าของเกษตรกรชาวสวนยางเท่าน้ัน ขณะที่มาตรการระยะยาวซึ่งจะต้องพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรม
ยางพาราทั้งระบบ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ยังไม่บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบังคับใช้ทางกฎหมายยังขาดประสิทธิผลอย่างเพียงพอ แนวทางแก้ไขปัญหาน้ัน ผู้วิจัยเสนอให้มี
การแก้ไขพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 49 เกี่ยวกับกองทุนพัฒนายางพาราให้มี
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ความคล่องตัวในการบริหารงาน ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ให้รวมกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์เพื่อให้สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ และหน่วยงาน
ของรัฐต้องร่วมกันหามาตรการป้องกันมิให้มีการหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียมการส่งยางออกหรือลักลอบ  
ส่งยางออก เช่น มาตรการให้มีการตรวจสอบหลักฐานย้อนกลับ มาตรการทบทวนและปรับปรุงวิธีการขั้นตอน 
การช าระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการปราบปรามการลักลอบส่งยางออกเช่นเดียวกับกรณีลักลอบส่งออกน้ าตาล  

1.24 ประสพชัย พสุนนท์ (2558) ได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศ
ไทยตามทฤษฎีฐานรากจากข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  การวิจัยน้ี  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากของปัญหาการด าเนินงานสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย  
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ านวน 15 คน 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตและจดบันทึกและการศึกษาเอกสาร ผลการวิ จัยพบปัญหา 5 ด้าน 
คือ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านการจัดการ ปัญหาจากภาครัฐ ปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการเมือง และ
ปัญหาด้านกฎหมาย นอกจากน้ี คณะกรรมการสหกรณ์ มีจ านวนไม่มากที่ เข้าใจหลักการบริหารจัดการ  
ส่วนใหญ่แล้วขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการหรือบริหารกิจการสหกรณ์ ขณะที่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ไม่ใช่
มืออาชีพ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ไม่ได้ท าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การตรวจสอบทางบัญชีมีคุณภาพต่ า 
หลายสหกรณ์จ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ตรวจซึ่งไม่มีความเข้าใจในหลักการสหกรณ์จึงไม่สามารถให้ค าแนะน า  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ได้ ส่วนการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการแยกกันท างานเป็นส่วน ๆ 
ขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน  รวมไปถึงขาดการวางยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างกระทรวง 
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติจากผลการวิจัย คือกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรหาแนวทาง
ร่วมกันในการพัฒนาการสหกรณ์  ด้วยการพัฒนาระบบ สร้างกฎเกณฑ์ มาตรฐานและวิธีการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมให้กับบุคลากรของสหกรณ์ และทบทวนบทบาทของภาครัฐ ให้มีการเชื่อมโยง
กันแบบบูรณาการ และวางแนวทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในฐานะฝ่ายสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 

1.25 เชียงรายนิวส์ (2564) สถานการณ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ของจังหวัดในภาคเหนือ  
จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของจังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน 
แพร่ และเชียงราย พบว่ามีปัญหาวัตถุดิบ มีปัญหาด้านปริมาณที่บางคร้ังปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ แต่บางคร้ังปริมาณวัตถุดิบมีมากกว่าความต้องการ และด้านคุณภาพ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบได้ ท าให้คุณภาพไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ผู้ประกอบการขาดความรู้ ประสบการณ์ ในการควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบ และขาดการจัดการคุณภาพของวัตถุดิบ  รวมถึงการเก็บรักษา เพราะ ไม่มีโรงเก็บ 
ที่มีคุณภาพ และต้นทุนการเก็บรักษาวัตถุดิบสูง 

ส่วนกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี พบว่ามีปัญหาเคร่ืองจักรเก่า เสื่อมประสิทธิภาพ  
ได้รับเคร่ืองจักรที่ไม่เหมาะสม มีเคร่ืองจักรไม่เพียงพอต่อความต้องการ และขาดวิศวกรการออกแบบ
เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต ด้านก าลังการผลิต ขาดงบประมาณในการขยายก าลังการผลิต มีกระบวนการ
ผลิตใช้คนงานจ านวนมาก และพื้นที่ท างานและห้องเก็บผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอ  และด้านความทันสมัย  
ขาดมาตรฐานการบรรจุสินค้า และวิธีการบรรจุสินค้าที่ได้มาตรฐาน ขาดเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีที่ ทันสมัย 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 6-17 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ขาดการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ และขาดความรู้และประสบการณ์การควบคุมคุณภาพ 
การเก็บรักษาและมาตรฐานรองรับการผลิต 

ทางด้านผลิตภัณฑ์ มีปัญหาการเก็บรักษา การควบคุมตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บไม่มีความ
สม่ าเสมอ และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาจ ากัด ด้านบรรจุภัณฑ์ ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่ดีในการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ และใช้เคร่ือง Auto clave ในการเก็บรักษาสินค้า แต่มีปัญหาเรื่องการก าจัดความชื้น และ
ปัญหาด้านมาตรฐานสินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน (อย.) และต้องการพัฒนามาตรฐานเน้ือสัมผัสของแยมผลไม้ 

ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีความต้องการพัฒนาสินค้าใหม่ ให้มีความหลากหลายและ 
มีอายุนานขึ้น ต้องการเพิ่มมูลค่า จากของที่เหลือใช้จากการผลิต และแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตของตนเอง แต่ยังขาดเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนาและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยพาะแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยต่ า และเงินทุนหมุนเวียน 

ด้านช่องทางการตลาด ยังขาดความรู้ วิธีการ และขั้นตอนช่องทางการส่งออก แต่ต้องการ
พัฒนาช่องทางการจ าหน่าย ด้านส่งออก มีปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานท าให้ส่งไปขายยังต่างประเทศไม่ได้  
แม้ต้องการขยายตลาดไปทางประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศยุโรป แต่ยังขาดขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์การส่งออกสินค้า  

ส าหรับด้านแรงงาน ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน และมีปัญหาแรงงานต่างด้าวอยู่ไม่ประจ า 
ขาดแรงงานที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพ และขาดการอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ในการผลิต 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ของจังหวัดในภาคเหนือให้เป็น เมือง
อุตสาหกรรมอาหาร ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี 

(1) ความต้องการจากภาครัฐ ได้แก่ ระบบการขนส่งที่สะดวกและมีต้นทุนต่ า การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยลดค่าการขนส่ง การจัดหาแรงงาน การควบคุมคุณภาพสินค้า การตลาดและช่องทาง
การจ าหน่าย เพิ่มการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  การจัดอบรมให้ความรู้ เช่น การส่งออกและกฎหมาย
ต่างประเทศ มาตรฐานต่าง ๆ เช่น GMP, HACCP, BRC, IFS และผลิตภัณฑ์กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดท า 
Knowledge center ของนวัตกรรมการผลิตอาหาร นวัตกรรมการบรรจุ (Packaging) ความรวดเร็วในการ
ด าเนินการขอเลข อย. สนับสนุนการใช้เคร่ืองจักรที่ช่วยในกระบวนการผลิต ที่ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและพลังงาน
แสงอาทิตย์ เงินทุน (ดอกเบี้ยต่ า) การจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว/เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  และ 
การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการศึกษาดูงาน 

(2) ความต้องการจากภาคสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การจัดการสินค้าที่ ให้ ได้มาตรฐาน 
การตลาด การโฆษณา ช่องทางการจ าหน่ายเพิ่ม การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหลากหลาย 
การวิจัยความต้องการของลูกค้า การผลิต การแปรรูป การยืดอายุการเก็บรักษา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
เป็นที่ ต้องการของตลาด การก าหนดสถานที่ รับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และออกใบรับรองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในราคาไม่แพง การพัฒนา/ปรับปรุงเคร่ืองจักรให้ทดแทนการใช้แรงงานคนให้น้อยลง การจัดอบรม
พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคุณภาพอาหาร GMP, HACCP, BRC, IFC และการให้แหล่งข้อมูล หน่วยงานที่
ให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการผลิตอาหาร 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 6-18 
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 มีดังน้ี 

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดหาและสนับสนุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการผลิตหรือ  
แปรรูปสินค้าเกษตรให้มีก าลังการผลิตที่เหมาะสม เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับสินค้า และให้มีก าลังการผลิต
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ในรูปแบบใหม่ ๆ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า 

ด้านระบบมาตรฐานสินค้า มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า เช่น GMP 
HACCP ISO และส่งเสริมให้สินค้าได้รับมาตรฐานดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรฐานของสินค้า เพิ่มมูลค่า 
ของสินค้าและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อีกทั้งมีการพิจารณาลดขั้นตอนในการขอใบรับรองมาตรฐาน 
จากหน่วยงานภาครัฐให้มีความรวดเร็วในการขอรับรอง 

ด้านการตลาด การเงิน การบัญชี ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน เช่น เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ า 
เพื่อใช้ในการขยายกิจการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตรงกับแนวโน้มของผู้บริโภคเป้าหมาย 

ด้านการสร้างเครือข่าย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าเกษตรและ 
มีการช่วยเหลือจากภาครัฐในการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ทางการค้า และ 
สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับนักวิจัยในสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

ด้านแรงงาน จูงใจให้เกษตรกรประกอบอาชีพในท้องถิ่นและลดการเคลื่อนย้ายภูมิล าเนา  
ของแรงงาน ส่งเสริมให้ความรู้และทักษะแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยการจัดอบรมอย่างต่อเน่ือง ลงทะเบี ยน
แรงงานต่างด้าวเพื่อให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ด้านระบบขนส่งสาธารณะ ปรับปรุงผังเมืองให้รองรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการคมนาคม มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
ให้เหมาะสม มีการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างน่านและจังหวัดต่าง ๆ รวมไปถึงเขตการค้าชายแดน 

ด้านปัญหาเรื่องพื้นที่ท ากินที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่า ระบบการบริหารจัดการน้ าและชลประทาน 
ดังน้ันภาครัฐควรให้การสนับสนุนโครงการและงบประมาณในด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีเพิ่มมากขึ้น 
 

2. สรุปประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร สรุปจากงานวิจัย 

2.1 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรในกรณีผักและผลไม้ ได้พบปัญหา 4 ประการ คือ ปัญหา
เกี่ยวกับความหมายของพืชผักและผลไม้ที่ยังไม่มีความชัดเจน ปัญหาการใช้กฎหมายควบคุมพืชผักและผลไม้  
ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะเมื่อ เทียบกับต่างประเทศ ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน โดยมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐมาควบคุมเท่าน้ัน และปัญหาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางอาญา 
ซึ่งมีอัตราต่ ามาก และเป็นเพียงโทษปรับ ท าให้ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัว  
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กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
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2.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาหารยังขาดความเข้มงวด โดยเฉพาะในเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหารและความเข้มงวดด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ ท าให้ต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงภัย 
จากอันตรายที่มีต่อแหล่งอาหาร เช่น นโยบายการตรวจตราและตรวจสอบขั้นตอนผลิตและการแปรรูปอาหาร 
แนวโน้มขีดความสามารถในการควบคุมภาวการณ์เกิดโรคระบาด หรือความเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร 
ที่มีการปนเปื้อนจากเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์ สารพิษตกค้าง หรือสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพและชีวภาพต่าง ๆ 

2.3 มาตรการความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีคว ามล้าหลังโดยพบว่า 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน ยังมีความล้าหลังไม่ทันสมัยและยังไม่มีความครอบคลุม จึงท าให้มีปัญหาในการรับรองคุณภาพอาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง ความปลอดภัยทางด้านการขนส่งอาหารและการเรียกคืนสินค้าอาหารที่ไม่ปลอดภัย  

2.4 ปัญหาด้านฉลาก พบว่า การที่กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ โดยอาศัยอ านาจแห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 บังคับให้แสดงฉลากโภชนาการมีอยู่ ด้วยกัน 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 219) พ.ศ. 2544 เร่ือง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) 
พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ  
แต่ยังไม่ได้มีการระบุในเรื่องที่ส าคัญไว้ 

นอกจากน้ี ยังพบปัญหาที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดย่อม อันเน่ืองมาจากกฎหมายมีความเข้มงวดมากเกินไป ขาดการประชาสัมพันธ์ถึง  
การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายต้องมีการลงทุน เสียค่าใช้จ่ายมาก เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ  
ที่แตกต่างกัน และในบางเรื่องยังไม่มีกฎหมายบัญญัติขึ้นใชค้วบคุมเฉพาะ 

2.5 ปัญหาการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสารกลุ่มไดออกซิน (Dioxins) และสารพีซีบี 
(Dioxin-like PCBs) ซึ่งเป็นสารกลุ่มไดออกซินและสารพีซีบีเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มสารเคมีที่เป็น
อันตรายชื่อว่าสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (persistent organic pollutants (POPs)) ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดโรคแก่ผู้ที่ได้รับสารพิษ 

2.6 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่มีการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ทรง
สิทธิเคร่ืองหมายการค้า ผ่านสัญญาจ้างท าของและสัญญาตัวการตัวแทน เพื่อควบ คุมผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

2.7 ปัญหาการเข้ามาของนักธุรกิจต่างชาติ ที่เข้ามาครอบง าการเกษตรไทย เช่น กรณีล้งรับซื้อทุเรียน 
ที่จันทบุรี  

2.8 ปัญหาการจ้างแรงงานส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นงานตามฤดูกาล แต่ต้องท าสัญญา
จ้างทั้งปี ท าให้ค่าใช้จ่ายสูง และค่าแรงขั้นต่ ามีอัตราสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านท าให้เสียเปรียบในการแข่งขัน 

2.9 ปัญหาการที่ต้องเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 19 
ซึ่งรัฐต้องเร่งด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การบรรเทาภาระหน้ีสิน การเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 
การดูแลเยียวยา การจ้างงานโดยภาครัฐ และการเตรียมฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
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กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 6-20 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.10 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐมาก โดยเฉพาะในด้าน 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานสินค้า การหาแหล่งเงินทุน ก ารพัฒนาแรงงาน  
การพัฒนาการคมนาคม และการสนับสนุนด้านการตลาด 

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ได้แก่ 

1) ปัญหาการตีความกฎหมาย ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนมากขึ้น ลดความ
สับสนในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  

2) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ควรให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท และขนาด โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดย่อม รัฐควรมีมาตรการเข้ามาส่งเสริมเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  

3) ปรับปรุงการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งการผลิต แปรรูป แสดงฉลากสินค้า และจ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับต่างประเทศ ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับสารพิษตกค้างให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุ โรปเพื่อเป็นมาตรฐานการส่งออก  
แก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองมาตรฐานที่ดีส ารับโรงคัดพืชผักและผลไม้สด ให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบของสหภาพยุโรป เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล  

4) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรก าหนดให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ทรงสิทธิเคร่ืองหมายการค้า  
มีส่วนร่วมรับผิดในบทลงโทษด้วย 

5) ควรให้มีการจ้างแรงงานเฉพาะในฤดูกาลที่มีการผลิต และให้มีการก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าเฉพาะ  
ในกิจการอุตสาหกรรมการเกษตร 

6) การขาดความรู้ของเจ้าหน้าที่ ควรให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายและก าหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบให้มีส่วนด าเนินการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจแปรรูปอาหารด้วย 

7) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ควรให้ความส าคัญในการบูรณาการ และ
ประสานการบังคับใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 

8) ปัญหาการควบคุมที่ขาดประสิทธิภาพ ควรก าหนดผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง ควรมีการจัดท าคู่มือ
หรือแนวทางปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ 

9) แก้ไขบทลงโทษผู้กระท าผิด ให้เพิ่มโทษปรับ โดยไม่มีเพดานขั้นสูง แต่ให้ก าหนดตามมูลค่า
ผลประโยชน์ที่ผู้กระท าผิดได้รับ 

10) ปัญหาการขาดการออกกฎหมายคุ้มครองในบางด้าน ควรออกกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมธุรกิจ
บางประเภท หรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์  
ที่เปลี่ยนไป  

11) ควรน ามาตรการทางด้านภาษีควบคู่กับการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายในการจัดการปัญหา  
ที่เกิดขึ้นจากอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 6-21 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

12) ปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์กฎหมาย หน่วยงานภาครัฐควรจะมีการประชา สัมพันธ์ 
ให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อบังคับของกฎหมาย และแนวทางของหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้ รวมทั้ง  
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และปฏิบัติเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

13) ปัญหาการขาดการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ควรมีมาตรการในกฎหมาย 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศไทย ดังเช่น
กรณีประมง เป็นต้น กฎหมายที่ควรออกใหม่ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร กฎหมาย 
การเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เป็นการควบคุมจนผิดธรรมชาติ กฎหมายการออกฉลากที่สามารถสืบค้นถึงแหล่งผลิตได้ 
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการคนไทยด้วย เป็นต้น 

14) เร่งสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ 
การยกระดับมาตรฐานสินค้า การหาแหล่งเงินทุน การพัฒนาแรงงาน การพัฒนาการคมนาคม และ  
การสนับสนุนด้านการตลาด 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 7 
สรุปผลการสํารวจข้อมูลภาคสนาม 
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กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 7 
สรุปผลการสํารวจข้อมูลภาคสนาม 

 
ส่วนท่ี 1 ผลการสํารวจข้อมูลเชิงลึกโดยใช้แบบสอบถาม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

จากการส ารวจผู้ประกอบการ SME ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรจ านวน 813 ราย ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบ Face-to-Face จ านวน 307 ราย และสัมภาณ์ทางโทรศัพท์จ านวน 506 ราย ในสาขาต่าง ๆ  
ได้แก่ การแปรรูปและการถนอมเน้ือสัตว์ การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ า การแปรรูปและการถนอมผลไม้
และผัก การผลิตน้ ามันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่ -สี
ธัญพืช สตาร์ช และผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ การผลิตอาหารสัตว์ส าเ ร็จรูป      
การผลิตเคร่ืองด่ืม การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค     
ที่กระจายในทุกภูมิภาค พร้อมทั้งน ามาประมวลผล สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศและอายุ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.5) เป็นเพศหญิง มีเพียงร้อยละ 38.5 ที่เป็น
เพศชาย อยู่ในวัยท างานช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 35.3) รองลงมา อายุระหว่าง 31-40 ปี 
(ร้อยละ 30.3) อายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 17.6) และมากกว่า 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 7.5) และ อายุระหว่าง 
21-30 ปี (ร้อยละ 8.6) 

แผนภูมิท่ี 7-1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศและอายุ 

 
  

ชาย
38.5%หญิง

61.5%

เพศ

0.0% 20.0% 40.0%

ไม่แสดงความคิดเห็น

21 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 - 50 ปี

51 - 60 ปี

มากกว่า 60 ปี

0.7%

8.6%

30.3%

35.3%

17.6%

7.5%

อายุ
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ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.2 ระดับการศึกษาและตําแหน่งทางธุรกิจ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.0) จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี รองลงมาที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./
ปวท./อนุปริญญา และ ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีสัดส่วนร้อยละ 17.1 เท่ากัน ในขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะเป็นเจ้าของกิจการมากที่สุด (ร้อยละ 53.9) รองลงมา ได้แก่ พนักงาน  
(ร้อยละ 11.4) หัวหน้างาน (ร้อยละ 8.6) 

แผนภูมิท่ี 7-2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษาและตําแหน่งทางธุรกิจ 

 
2. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ/สถานประกอบการ  

2.1 สถานะทางธุรกิจ สถานประกอบการที่ส ารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.9) อยู่ในรูปแบบของ 
บริษัทจ ากัด รองลงมาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 16.2 ร้อยละ 15.0 และร้อยละ 13.7) ที่อยู่ในรูปของ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลธรรมดา ตามล าดับ มีเพียงส่วนน้อย    
(ร้อยละ 0.7) ที่อยู่ในรูปกลุ่มแม่บ้าน พาณิชย์ และจดทะเบียนการค้า  

 
 

0.0% 30.0% 60.0%

ไม่แสดงความคิดเห็น

อื่นๆ (กศน.ม.ปลาย)

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
ปวส./ปวท./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2.0%

0.1%

4.9%

2.8%

17.2%

55.0%

17.1%

0.9%

การศึกษา

0.0% 30.0% 60.0%

ไม่แสดงความคิดเห็น

อื่นๆ (ประธานกลุ่ม, กรรมการ
ผู้จัดการ, ฝ่ายจัดซื้อ)

ทายาทธุรกิจ

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

พนักงาน

เจ้าของกิจการ

0.6%

11.1%

5.9%

8.5%

8.6%

11.4%

53.9%

สถานะตําแหน่งปัจจุบัน
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แผนภูมิท่ี 7-3 สถานะทางธุรกิจ 

 
2.2 ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ สถานประกอบการที่ส ารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.3) ด าเนินการ

ระหว่าง 1-10 ปี รองลงมา ด าเนินกิจการมาแล้ว 11-20 ปี (ร้อยละ 21.8) และด าเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี 
(ร้อยละ 16.9) 

แผนภูมิท่ี 7-4 ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 

 

0.0% 30.0% 60.0%

ไม่แสดงความคิดเห็น

อื่นๆ (กลุ่มแม่บ้าน, พาณิชย์, จดทะเบียนการค้า)

บุคคลธรรมดา

วิสาหกิจชุมชน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

บริษัทจ ากัด

1.5%

0.7%

13.7%

15.0%

16.2%

52.9%
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ไม่แสดงความคิดเห็น

1-10 ปี

11-20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

มากกว่า 50 ปี

1.0%

60.3%

21.8%

7.7%

5.5%

2.3%

1.4%

เฉลี่ย 12.56 ปี
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-4 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.3 จํานวนลูกจ้าง/รายได้เฉลี่ยของสถานประกอบการ สถานประกอบการที่ส ารวจ ในปี พ.ศ. 2563 
มีลูกจ้างโดยเฉลี่ยจ านวน 25.77 คน ส าหรับในด้านรายได้ ในปี พ.ศ. 2562 มีรายได้เฉลี่ยจ านวน 33.09  
ล้านบาท ในขณะที่ปี พ.ศ. 2562 รายได้เฉลี่ยลดลงเหลือจ านวน 26.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.74 โดย
เป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 

 

แผนภูมิท่ี 7-5 จํานวนลูกจ้างท้ังหมดและรายได้เฉลี่ยของสถานประกอบการในปี 2563 

 
 
2.4 ขนาดของธุรกิจ  

(1) ผู้ประกอบการด้านการผลิต สถานประกอบการด้านการผลิตที่ส ารวจประกอบด้วย  
ธุรกิจขนาดย่อม (Small) (ลูกจ้าง 6-50 คน และมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 1.8-100 ล้านบาท) ในสัดส่วนมากที่สุด    
(ร้อยละ 44.3) รองลงมาเป็น ธุรกิจขนาดย่อย (Micro) (ลูกจ้างไม่เกิน 5 คน และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน  
1.8 ล้านบาท) (ร้อยละ 43.4) และ ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) (ลูกจ้างเกินกว่า 50-200 คน และมีรายได้ต่อ
ปีเกินกว่า 100-500 ล้านบาท) (ร้อยละ 12.4) 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-5 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แผนภูมิท่ี 7-6 ขนาดของธุรกิจ กรณีผู้ประกอบการด้านการผลิต 

 
 

(2) ผู้ประกอบการด้านการค้าและบริการ สถานประกอบการด้านการค้าและบริการที่ส ารวจ
ประกอบด้วย ธุรกิจขนาดย่อม (Small) (ลูกจ้าง 6-30 คน และมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 1.8-50 ล้านบาท)  
มีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 57.1) รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจขนาดย่อย (Micro) (ลูกจ้างไม่เกิน 5 คน และมีรายได้
ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท) (ร้อยละ 28.6) และ ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) (ลูกจ้างเกินกว่า 30-100 คน และ
มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50-300 ล้านบาท (ร้อยละ 14.3) 

แผนภูมิท่ี 7-7 ขนาดของธุรกิจ กรณีผู้ประกอบการด้านการค้าและบริการ 
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คน/มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100-500 ล้านบาท)
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-6 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.5 ประเภทของสถานประกอบการ/การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สถานประกอบการที่ส ารวจ
เกือบทั้ งหมดอยู่ ในภาคการผลิต ( ร้อยละ 93.6 ของจ านวนสถานประกอบการที่ส ารวจทั้ งหมด)  
โดยประกอบด้วย การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ร้อยละ 18.9) การแปรรูปและถนอมสัตว์ น้ า   
(ร้อยละ 9.1) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืชสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช (ร้อยละ 6.8)  
การแปรรูปและถนอมสัตว์น้ า  (ร้อยละ 6.8) การผลิตน้ ามันและไขมันจากพืชและสัตว์ (ร้อยละ 4. 3)  
ส่วนที่เหลือเป็นผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอาหารอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งน้ีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.2) ไม่มีการส่งออกสินค้า
ไปต่างประเทศ มีเพียงร้อยละ 17.7 ที่มีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 

แผนภูมิท่ี 7-8 ประเภทของสถานประกอบการ 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แผนภูมิท่ี 7-9 การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 

 
3. ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรจากการระบาดของโควิด-19  

3.1 ผลกระทบท่ีได้รับจากการระบาดของโควิด -19 และการปรับตัวของสถานประกอบการ  
สถานประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.9) ต่างได้รับผลกระทบด้านลบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ท าให้
ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจาก (1) ยอดขายลดลง เน่ืองจากไม่สามารถส่งของให้
ลูกค้าได้ในบางพื้นที่ ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้าโดยเฉพาะตามงานแสดงสินค้า    
ต่าง ๆ (2) ภาระค่าใช้จ่ายยังคงมีอยู่ เช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น (3) วัตถุดิบ 
ไม่เพียงพอ จากการล็อกดาวน์ที่จัดหาซื้อวัตถุดิบไม่ได้ โดยมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 11.8) ที่ไม่ได้รับผลกระทบ 
และมีเพียงส่วนน้อยมาก (ร้อยละ 1.5) ที่ได้รับผลกระทบในทางบวกกับธุรกิจของตน เน่ืองจากการปรับตัวขาย
สินค้าทางออนไลน์ได้มากขึ้น โดยสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีการปรับตัวรองรับส่วนใหญ่
ใกล้เคียงกันในรูปของการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นมากที่สุด (ร้อยละ 66.5) รองลงมา ได้แก่ การให้บริการ
ออนไลน์ (ร้อยละ 50.8) การปรับลดการผลิต/การให้บริการลง (ร้อยละ 48.0) การขอพักช าระหน้ีและ 
ลดดอกเบี้ย (ร้อยละ 20.4) การลดจ านวนพนักงาน (ร้อยละ 17.7) การหยุดผลิตและบริการชั่วคราว  
(ร้อยละ 13.8) การผลิต/บริการประเภทอื่นแทน (ร้อยละ 6.5) การลดเงินเดือนพนักงาน (ร้อยละ 6.0)  
การให้พนักงานท างานที่บ้าน (WHF) (ร้อยละ 4.2) และการขายทรัพย์สินบางส่วน (ร้อยละ 1.1) 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-8 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แผนภูมิท่ี 7-10 ผลกระทบท่ีได้รับจากการระบาดของโควิด-19 และการปรับตัวของสถานประกอบการ 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-9 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.2 ความช่วยเหลือท่ีได้รับจากภาครัฐภายใต้ “มาตรการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเ ช้ือไว รัสโควิด -19” ผู้ประกอบการที่ส ารวจส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 73.3 ของจ านวนตัวอย่างสถานประกอบการที่ส ารวจทั้งหมด) ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
ซึ่งในส่วนน้ีมีสาเหตุหลักมาจากการไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ 63.1) รองลงมาได้แก่ ไม่มีความจ าเป็นต้อง
ขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ (ร้อยละ 26.7) และมีเพียงร้อยละ 7.0  ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการขอรับความ
ช่วยเหลือของภาครัฐ ในขณะที่ กลุ่มผู้ประกอบการที่ขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐมีเพียงร้อยละ 26.0 ของ
กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการที่ส ารวจทั้งหมด ซึ่งในส่วนน้ีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.0) ได้รับความช่วยเหลือ  
มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 20.4) ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ   

แผนภูมิท่ี 7-11 ความช่วยเหลือท่ีได้รับจากภาครัฐภายใต้ “มาตรการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบ
ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19” 
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3.3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อมาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 และความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผู้ประกอบการส่วนน้อย (ร้อยละ 33.7)  
ที่มองว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเหมาะสมดีแล้ว เน่ืองจาก ช่วยท าให้ธุรกิจดีขึ้น ผู้ซื้อสามารถซื้อ
ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น นอกจากน้ัน มาตรการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกันตน (ม.33) สามารถ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการและยังช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้บริโภคมีก าลังซื้อ
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.3) มองว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ 
ยังไม่เหมาะสม เน่ืองจาก (1) มาตรการให้ความช่วยเหลือขาดความหลากหลายไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของมาตรการทางการเงิน เช่น มาตรการสินเชื่อและเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า และมาตรการลดอัตราการผ่อนช าระดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งมีวงเงินน้อยไม่เพียงพอกับการ แก้ไข
ปัญหาของผู้ประกอบการ (รายละ 10,000 – 20,000 บาท และน ามาใช้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ เท่าน้ันประมาณ 
1 สัปดาห์ รวมทั้งอัตราผ่อนช าระดอกเบี้ยที่ลดลงเพียงเล็กน้อยมาก) (2) ขาดความครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
เน่ืองจาก ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีความยุ่งยาก และมีเงื่อนไขซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น คนละคร่ึง  
ที่ผู้ประกอบการมองว่าต้องเติมเงินเข้าไปในระบบก่อนจึงจะใช้ได้ซึ่งต้องเป็นการจ่ายเงินตัวเองอยู่ ดี   
(3) ขาดความต่อเน่ืองในการช่วยเหลือและเป็นความช่วยเหลือแบบไม่ยั่งยืน (4) ประโยชน์ที่ได้รับตกอยู่กับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ร้านค้าเล็ก ๆ และร้านโชห่วย มากกว่าธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารที่แสกนตาม
ระบบไม่ได้ และประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมมาตรการ เช่น โครงการไทยชนะ หรือ ม.33 น าไปซื้อสินค้า
ประเภทอาหารและของใช้ที่จ าเป็นมากกว่าสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยจ าพวกหัตถกรรมที่เป็นของฝาก ของช าร่วย  
และของตกแต่งบ้าน หรือเป็นสินค้าเฉพาะ  

แผนภูมิท่ี 7-12 ความคิดเห็นต่อมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ท่ีได้รับผลกระทบของโรค    
โควิด-19 

 
ทั้งน้ี สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิด

จากการระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย 

0.0%

30.0%

60.0%

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แสดงความคิดเห็น

33.7%

50.3%

16.0%
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(1) กระจายข้อมูลข่าวสารและความช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและ
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งปรับปรุงความคล่องตัวและสะดวกในการใช้
ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐ เช่น การใช้มาตรการคนละคร่ึงที่ค่อนข้างซับซ้อน เป็นต้น 

(2) เปิดตลาดจ าหน่วยสินค้า และส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะการท าตลาดออนไลน์ที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าไปจ าหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า
ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการจัดให้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชนทั้งภายใน
ท้องถิ่น และกระจายครอบคลุมในพื้นที่อื่น เช่น ตลาดนัด และการจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น        
การขยายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศภายใต้การประสานหาตลาดจากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมให้
หน่วยงานของรัฐสนับสนุนซื้อสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  

(3) กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวโดยเร็ว รวมทั้งด าเนินโครงการของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างต่อเน่ือง เช่น คนละคร่ึง เราชนะ และผู้ประกันสังคมตาม ม. 33 เป็นต้น รวมทั้งด าเนินมาตรการลดหย่อน
ภาษีให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 1-2 ปี หรืออย่างน้อยลดลงร้อยละ 4 ตลอดจนการช่วยเหลือในรูปของ
เงินสดตามจ านวนคนในครัวเรือนโดยไม่ต้องมีการสมัครหรือลงทะเบียนที่บางส่วนมีข้อจ ากัดของการมี  
สมาร์ทโฟน หรือขาดความรู้ในการลงทะเบียนออนไลน์  

(4) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME โดยลดขั้นตอนและความซับซ้อน
ของกระบวนการและเอกสารในการขออนุมัติให้สะดวกยิ่งขึ้น และขยายวงเงินการกู้ยืมให้สูงขึ้นอย่างเพียงพอ
อย่างน้อย 1 เดือนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น การใช้ทรัพย์สินค้ าประกันโดยไม่ต้องมีคนมาค้ าประกันอีก 
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่ า และระยะเวลาการผ่อนช าระที่นานมากขึ้น รวมทั้งการด าเนินมาตรการพักช าระหน้ี 
เป็นต้น 

(5) ลดปริมาณและความรุนแรงของการแพร่ระบาดลงให้เร็วที่สุด ที่รวมถึงการจัดหาวัคซีน
ส าหรับผู้ประกอบการและพนักงานให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  

(6) จัดท าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น การปรับปรุง
สถานที่ผลิตสินค้าและบริการ และการอบรมผู้ประกอบการในการท าผลิตภัณฑ์เสริม หรือผลิตสินค้าอื่น ๆ ที่มี
ศักยภาพทดแทนสินค้าเดิมที่มีปัญหาด้านวัตถุดิบหรือความต้องการในตลาดลดลงในช่วงโควิด -19 รวมทั้ง    
การพัฒนาต่อยอดและให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

(7) ให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานของสถานประกอบการที่ได้รับความ
เดือดร้อนแต่ยังคงรักษาสถานภาพของแรงงานไว้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ และค่า
สาธารณูปโภค เป็นต้น  

(8) ควรมีระบบการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยความรวดเร็วและทันต่อ
ความต้องการได้มากขึ้น ส่วนหน่ึงควรมีการส ารวจผลกระทบและความต้องการของผู้ประกอบการในช่วง  
การระบาดของโควิด-19 เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือที่ตรงกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง 

(9) ออกมาตรการพยุงราคาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ า หรือเข้ามาช่วยรับซื้อแทนผู้ประกอบการ
แปรรูปสินค้าเกษตรที่ปิดกิจการลง 

(10) ภาครัฐควรมีมาตรการฟื้นฟูผู้ประกอบการ SME ทั้งในช่วงหลังโควิด-19 บรรเทาลง และ
แผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในระยะยาว 
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4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

4.1 ปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการดําเนินธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 73.7) มีปัญหาทางด้านการผลิต/การบริการ (เรียงจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่ ปัญหาด้าน
ต้นทุนสูง ที่เกิดจากปัจจัยการผลิตราคาสูงขึ้น ปัญหาด้านวัตถุดิบ  ที่เกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบในบาง
ช่วงเวลาจากผลผลิตทางการเกษตรที่ออกตามฤดูกาล และโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบ ปัญหา
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขาดประสิทธิภาพ ที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย และเคร่ืองจักรเก่าที่มีอายุการใช้
งานมานาน ปัญหาด้านแรงงาน ที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานทั้งแรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ และต้นทุน
ค่าแรงงานที่สูงขึ้น ปัญหาไม่สามารถขยายก าลังการผลิต ที่เกิดจากข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายผังเมือง และขาด
เงินทุนเพื่อขยายกิจการ ปัญหาด้านสารพิษตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตร และอื่น  ๆ) รองลงมา ได้แก่ 
ปัญหาด้านการตลาด (ร้อยละ 36.4) ที่เกิดจากการขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้าจากการระบาดของโควิด-19 
และการไม่สามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้ และปัญหาด้านเงินทุน (ร้อยละ 24.0) ที่ เกิดจาก
ผู้ประกอบการขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน และมีภาระหน้ีสิน
เพิ่มขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 มีเพียงส่วนน้อยที่มีปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/อินเทอร์เน็ต  
(ร้อยละ 9.1) และปัญหาด้านการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ยังไม่เพียงพอรองรับกับความ
ต้องการของธุรกิจ (ร้อยละ 7.6) ตามล าดับ ที่เหลือร้อยละ 2.8 เป็นปัญหาด้านอ่ืน ๆ  (เช่น การขนส่งสินค้า
ล่าช้าเน่ืองจากติดเคอร์ฟิว ขาดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  
ขาดความรู้ในการพัฒนาสินค้า ปัญหาจากนโยบายของรัฐในการปิดบางประเภทกิจการในช่วงการระบาดของ
โควิด-19 ปัญหาการจัดท าระบบบัญชีที่ได้ถูกต้องและได้มาตรฐาน และปัญหาสินค้าค้างสต็อก เป็นต้น) 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-13 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แผนภูมิท่ี 7-13 ปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการดําเนินธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-14 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

4.2 มาตรฐานของสถานประกอบการท่ีได้รับ ผู้ประกอบการที่ส ารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.9) ได้รับ
มาตรฐานเคร่ืองหมายอาหารและยา หรือ อย. รองลงมาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ การรับรองมาตรฐาน 
GMP/GHP (ร้อยละ 42.7) ที่เหลือในสัดส่วนที่น้อยกว่าตามล าดับ ได้แก่ มาตรฐานสินค้าเกษตร (ร้อยละ 18.2) 
การรับรองมาตรฐาน HACCP (ร้อยละ 15.9) เคร่ืองหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล (ร้อยละ 13.0) เคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ร้อยละ 8.2) เคร่ืองหมายมาตรฐานไอเอสโอ (ร้อยละ 4.1) มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 3.3) และอีกร้อยละ 20.2 ได้รับมาตรฐานอื่น  ๆ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารพร้อมบริโภคน้ าบริโภคและ
น้ าแข็ง ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐาน    
ฮาลาล-ฮาซัพ (Halal-HACCP) มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร BRC Global Standard for Food 
Safety และ BSI HACCP & GMP มาตรฐานสินค้าออร์แกนิค USDA เคร่ืองหมาย Green Food Good Taste 
ของกระทรวงสาธารณสุข ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) มาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของหน่วยงานไทย 
ได้แก่ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มกท. (ORGANIC AGRICULTURE CERTIFICATION THAILAND – 
ACT) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ– มกอช. 
(NATIONAL BUREAU OF AGRICULTURAL COMMODITY AND FOOD STANDARDS – ACFS) มาตรฐาน
ระบบเกษตรอินทรีย์ องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ – มอน. (THE NORTHERN ORGANIC 
STANDARD ORGANIZATION) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ 
(มก.พช.) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน และยังมีมาตรฐานทางด้าน
ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปเกษตรที่ผู้ประกอบการไทยบางรายโดยเฉพาะผู้ส่งออกจัดท าหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 
อาทิ มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล BRC (British Retail Consortium) ระบบมาตรฐานการรับรอง
ความปลอดภัยส าหรับการผลิตอาหาร  FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) โดยรวม
มาตรฐาน ISO 22000 ห รือ  Food Safety Management System รับ รอง โดย  Global Food Safety 
Initiative (GFSI) กับมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS) 220 ไว้ด้วยกัน มาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ (International Food Standard: IFS) ของสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐาน 
Codex เป็นมาตรฐานที่องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) ให้การยอมรับตาม     
ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barrier to Trade; TBT) และ
ความตกลงว่าด้วยการบังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measure; SPS) แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น  FDA ย่ อ ม า จ า ก  Food and Drug 
Administration ที่ออกโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-15 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แผนภูมิท่ี 7-14 มาตรฐานของสถานประกอบการท่ีได้รับ 

 
4.3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

(1) เพิ่มโอกาสทางด้านการตลาด โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับช่องทาง
การตลาด และการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ เช่น Grab และ Food Panda เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ยอดขายให้มากขึ้น การจัดหาสถานที่จ าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการายย่อย ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ผลิตภัณฑ์ OTOP กระจายไปอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่  และการให้ความช่วยเหลือทางด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรที่ผลิตจากผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะในชุมชนของตนส าหรับเป็นของฝากหรือ
ของช าร่วยในโอกาสต่าง ๆ หรือจัดสถานที่ส าหรับจ าหน่ายสินค้าในหน่วยงานราชการ 

(2) ปรับลดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่มีอยู่มากจนเป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย โดยให้มองศักยภาพของธุรกิจเป็นหลักในการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อเพื่อน ามาใช้ในการลงทุนและขยายกิจการ 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-16 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(3) ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ธุรกิจรายย่อยเพื่อลดปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน
ที่เกิดจากผลกระทบในการด าเนินมาตรการของภาครัฐช่วงการระบาดของโควิด -19 ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
สินเชื่อ การลดอัตราดอกเบี้ย การขยายระยะเวลาการช าระสินเชื่อ และการลดภาษี เป็นต้น   

(4) ส่งเสริมให้ธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยเฉพาะรายย่อยสามารถเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานได้มากขึ้น โดยการลดความยุ่งยากของขั้นตอนในการขอใบรับรองและลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น   

(5) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการต่อยอดได้จริง สอดคล้องกับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยที่
ส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดในเร่ืองของอายุและองค์ความรู้ ตลอดจนศักยภาพทางด้านการตลาด และให้เข้าถึงธุรกิจ 
SME ได้อย่างทั่วถึง 

(6) การด าเนินงานพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของภาครัฐขาดความต่อเ น่ือง ไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบายและมาตรการท าให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง  

(7) ขนาดของ SME ถูกก าหนดด้วยขนาดของลูกจ้าง และรายได้ ซึ่งก าไรไม่สอดคล้องกับรายได้
และขนาดของธุรกิจ ควรมองที่ก าไรสุทธิเป็นตัวก าหนดขนาดของธุรกิจมากกว่า 

(8) ลดปัญหาข้อกฎหมายที่มีความเหลื่อมล้ า  และข้อปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายโดย
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สาเหตุหน่ึงเน่ืองจาก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ดังกล่าวในทิศทางเดียวกัน 

(9) ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตร ทั้งในเชิงของปริมาณที่ควรมีอย่างต่อเน่ืองทั้ งปี สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี 
ที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค และราคาที่เหมาะสมไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เช่น การส่งเสริมการอนุรักษ์สมุนไพร
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนผู้สนใจในชุมชน เพื่อเป็นการสืบทอดไปยังสมาชิกรุ่น
ต่อไปสร้างให้เกิดความยั่งยืนภายในชุมชน และการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

(10) ภาครัฐควรเร่งรัดแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 ให้บรรเทาลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้
ธุรกิจสามารถเดินหน้าได้ตามปกติต่อไป ในขณะเดียวกัน ควรเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารนโยบาย
และมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ และองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจ เช่น การเพิ่มช่องทางการติดต่อ
สอบถามและการจัดที่ปรึกษาให้ความรู้และแก้ไขปัญหาออนไลน์ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อสอบถามปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงจากผลกระทบของโควิด-19 และความต้องการ          
การช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เป็นต้น 

(11) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ เช่น ช่องทางออนไลน์ การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม การจัดท าคู่มือกฎหมายฉบับชาวบ้าน เป็นต้น 

(12) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย กฎและระเบียบ ตลอดจนกระบวนการต่าง  ๆ ส าหรับผู้ประกอบการ 
SME ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันที่สามารถตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการติดต่อ
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-17 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กับหน่วยงานภาครัฐโดยการจัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) หรือปรับปรุงการ
ด าเนินงานของศูนย์ OSS ที่มีอยู่ปัจจุบัน ให้ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการติดต่อในทุกด้านเกี่ยวกับการขอ
อนุญาต การขอใบรับรอง และการขอความช่วยเหลืออื่น  ๆ  ณ จุดเดียวอย่างแท้จริง กระจายไปอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่  

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายและมาตรการของภาครัฐ  

ผู้ประกอบการที่ส ารวจให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการสินเชื่อ ในสัดส่วนมากที่สุด(ร้อยละ 
19.7) รองลงมา ให้ความเห็นเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมการลงทุน นโยบาย/มาตรการส่งเสริมธุรกิจสินค้า    
แปรรูปการเกษตร มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม มาตรการพัฒนาธุรกิจแปรรูปสินค้า
เกษตร มาตรการเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดสารตกค้าง และมาตรการด้านอื่นๆ ใน
สัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ร้อยละ 11.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 9.1 ร้อยละ 7.5 ร้อยละ 4.8 และร้อยละ 
5.3 ตามล าดับ 

แผนภูมิท่ี 7-15 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/มาตรการของภาครัฐ 

 
0.0% 10.0% 20.0%

มาตรการด้านอ่ืนๆ

นโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร

มาตรการพัฒนาธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร

มาตรการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

นโยบาย/มาตรการส่งเสริมและธุรกิจแปรรปูสินค้า
เกษตร

มาตรการส่งเสริมการลงทุน

มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-18 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โดยผู้ประกอบการที่แสดงความคิดเห็น มีความเห็นและข้อเสนอแนะในมาตรการต่าง ๆ ดังน้ี 

(1) มาตรการสนับสนุนสินเช่ือ  
- ควรสนับสนุนมาตรการให้ความช่วยเหลือเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษส าหรับผู้ประกอบการ SME 

(ถ้าเป็นไปได้เหลือร้อยละ 1-2 ต่อปี หรือไม่ควรถึงร้อยละ 4 ต่อปี) ที่มีการขยายวงเงินกู้เพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับ
ความต้องการของธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขการช าระที่ผ่อนปรนขึ้น หรือปลอดดอกเบี้ยในระยะเวลา 3 เดือน หรือ 
6 เดือน หรือ 1-2 ปี โดยให้ความส าคัญกับการประเมินความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจต่อไปได้ ไม่มุ่งเน้น  
ผู้ค้ าประกัน และไม่ควรมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมไว้ในการด าเนินการ 

- ลดขั้นตอนในการขอสินเชื่อและกระบวนการพิจารณาอนุมัติของสถาบันการเงินและจาก
กองทุนของ สสว. โดยควรให้ความส าคัญกับการพิจารณาที่ตัวธุรกิจเป็นหลัก 

(2) มาตรการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ธุรกิจแปรรูปสินค้าทางการเกษตรจ าเป็นต้องมี
เพื่อขยายกระบวนการผลิตและน าเอาเคร่ืองจักรใหม่ ๆ เข้ามาใช้ ทั้งน้ี ควรพิจารณาสนับสนุนการลงทุนตาม
ความจ าเป็นของผู้ประกอบการ โดยการประเมินจากสถานะของธุรกิจ และศักยภาพของผู้ประกอบการที่คาด
ว่าเพียงพอต่อการพัฒนาต่อไปได้ก่อนการพิจารณาอนุมัติ 

(3) นโยบาย/มาตรการส่งเสริมธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร  
- ลดกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้น้อยลง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับขนาด

ธุรกิจและตามศักยภาพของผู้ประกอบการ ไม่ควรใช้กฎหมายฉบับเดียวกันมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการทุก
กลุ่มและทุกขนาด เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้น  

- ภาครัฐควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมธุรกิจ
แปรรูปสินค้าเกษตรให้เข้าถึงผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองและทั่วถึงใน
ทุกระดับ มีการก าหนดมาตรการควบคู่กับข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด าเ นิน
มาตรการของภาครัฐดังกล่าว 

- สนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เน้นการสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าให้ทันสมัยและปรับเปลี่ยนตลอดเวลา สอดคล้องกับความต้องการและรสนิยมความชอบของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

- ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการให้ผู้บริโภคเดินทางเข้ามาในพื้นที่หรือชุมชนมากขึ้น โดย
การจัดงานแสดงสินค้าในท้องถิ่นแทนการน าสินค้าออกไปแสดงหรือออกบูธตามจังหวัดต่าง ๆ  

- จัดท ามาตรการช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร โดยการเจาะกลุ่มลูกค้า
ระดับกลางและระดับบนเป็นหลัก ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการที่มีความ รู้ 
ความสามารถในการออกแบบ การผลิตต้ังแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ เทคโนโลยี และเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
ที่เหมาะสมทันสมัย ไปจนถึงการตลาด เพื่อให้ค าปรึกษาและข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นปัจจุบันแก่ผู้ประกอบการ 

(4) มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
- สร้างแรงบันดาลใจในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยการจัดประกวดผลงานแนวคิดส าหรับ

ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีการมอบรางวัลและการสนับสนุนให้มีการต่อยอดผลงานดังกล่าวได้ 
ในเชิงพาณิชย์ 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-19 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

- สนับสนุนงบประมาณร่วมกับธุรกิจภาคเอกชนส าหรับร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพทางด้านการตลาด โดยมีการรับรองคุณสมบั ติของ
ผลิตภัณฑ์และสามารถน าผลงานวิจัยไปเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อถือในตัวสินค้า รวมทั้ง
น าไปอ้างอิงกับการขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าน้ัน ๆ ได้  

(5) มาตรการพัฒนาธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร ที่ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ
ใหม่ที่มีศักยภาพให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างจริงจังจนประสบความส าเร็จ ต้ังแต่ความสามารถในการ
พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ซึ่งจ าเป็นที่ผู้ประกอบการต้องได้รับการสนับสนุน
ทางด้านเงินทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่
ภาครัฐจัดหาให้ต้ังแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบร้านส าหรับจ าหน่ายสิ นค้าให้ดูทันสมัย 
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงช่องทางการขยายตลาดได้อย่างกว้างขวาง  

(6) มาตรการเก่ียวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีก่อให้เกิดสารตกค้าง ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ของการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มงวดและครอบคลุมอย่างทั่วถึง ตลอดจนภาครัฐควรมีข้อเสนอแนะ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการใช้สารเคมีทางการเกษตรของผู้ประกอบการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง เพื่อผ่านการรับรองมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(7) มาตรการด้านอ่ืน ๆ 
- ภาครัฐควรดูแลและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการต้ังแต่ต้นน้ า

จนถึงปลายน้ า ไม่เพียงเฉพาะเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่ให้ความส าคัญในล าดับต้น ๆ เท่าน้ัน แต่ควรส่งเสริม
เรื่องของเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ที่เป็นปัญหาหลักของการท าธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรในปัจจุบัน
ร่วมด้วย  

- จัดต้ังหรือปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่มีอยู่แล้ว (One Stop 
Service: OSS) เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าทั้งกับผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ในการประเมินความต้องการและศักยภาพที่
มีอยู่ ส าหรับเลือกรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน OTOP หรือ SME โดยทั่วไป เป็นต้น กระบวนการ
และขั้นตอนการด าเนินธุรกิจในแต่ละรูปแบบดังกล่าว ทั้งการจดทะเบียน เอกสารที่ต้องใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ในขณะเดียวกัน ท าหน้าที่ให้ค าแนะน ากับผู้ที่ด าเนินธุรกิจในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ข้างต้นแล้ว เพื่อให้มีการเติบโตทางธุรกิจต่อไปในรูปแบบของธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องมีกฎหมายเฉพาะเข้ามาเกี่ยวข้องแตกต่างหรือเพิ่มเติมจากการท าธุรกิจรูปแบบเดิม 
ข้อดี ข้อเสีย และข้อควรปฏิบัติ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ  ที่จะได้รับ ทั้งน้ี เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารจากหลายหน่วยงานที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน  

- ควรมีการก าหนดขนาดของธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรส าหรับการจัดท ามาตรการให้ความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมกับแต่ละขนาด รวมทั้งปรับปรุงช่องทางในการรับรู้ข่าวสารด้านมาตรการส่งเสริมภาครัฐ
ให้กระจายไปอย่างทั่วถึงมากขึ้น 

- สนับสนุนให้สินค้าเกษตรแปรรูปของผู้ประกอบการ SME ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้าน
ความสะอาดและปลอดภัยในการบริโภคจากหน่วยงานรับรองที่เชื่อถือได้ ซึ่งอาจด าเนินการโดยการจัดอบรม
ขั้นตอนการเข้าถึงระบบการรับรองมาตรฐานในทุกประเภท เพื่อให้วิสาหกิจรายย่อยมีความรู้พื้นฐานเพียงพอ
ส าหรับเตรียมความพร้อม  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-20 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

- พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยการจัดหาผู้ เชี่ ยวชาญลงพื้นที่ ให้ความ รู้แก่
ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ และการจัดฝึกอบรมดูงานต่างพื้นที่ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน   

- เพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินมาตรการและโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ตรงกับความจ าเป็น
และความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้จริง 

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลกระทบจากกฎหมายและกฎระเบียบต่อธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตร  

6.1 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ส ารวจเพียง 
ส่วนน้อยที่แสดงความคิดเห็น โดยผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร ร้อยละ 25.7 มองว่า กฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและภาษีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิ จมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดต้ังธุรกิจ และกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดต้ังโรงงาน/
สถานที่ผลิตสินค้า ร้อยละ 20.7 และร้อยละ 20.0 ตามล าดับ ตามมาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ กฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่าย/
ส่งออกสินค้าแปรรูปทางการเกษตร กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงานและประกันสังคม กฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยสัดส่วนร้อยละ 18.6 ร้อยละ 17.6 ร้อยละ 15.6 และร้อยละ 
15.6 ตามล าดับ และที่แสดงความคิดเห็นในสัดส่วนน้อยที่สุด ได้แก่ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและพัฒนา SME และกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีสัดส่วน 
ร้อยละ 10.0 และร้อยละ 9.3 ตามล าดับ  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-21 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แผนภูมิท่ี 7-16 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ 

 
6.2 ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.7) ไม่เคย

ประสบปัญหาเกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าที่ มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 19.3) ที่เคยประสบปัญหาดังกล่าว  
ที่มากที่สุด (ร้อยละ 56.1) เป็นปัญหาของการไม่สามารถให้ข้อมูลหรืออธิบายทําความเข้าใจให้เกิดความ
ชัดเจนได้ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อย ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการให้บริการและการด าเ นิน
โครงการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของเจ้าหน้าที่ไม่เท่าเทียมกัน รองลงมา (ร้อยละ 34.4) ได้แก่ 
ปัญหาการขาดสถานท่ีให้บริการสําหรับติดต่อในลักษณะของ One Stop Service ท าให้การเข้าถึง 
ความช่วยเหลือของภาครัฐท าได้ยาก โดยเฉพาะหน่วยงานต้ังอยู่ไกลจากสถานประกอบการ และขาด 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ อีกร้อยละ 22.3 เกี่ยวกับปัญหาการแบกรับค่าใช้จ่ายโดย 
ไม่จําเป็น และปัญหาอ่ืน ๆ (ร้อยละ 16.6) เช่น การท างานของเจ้าหน้าที่มีความล่าช้า อาทิ กรณี 
การตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอเคร่ืองหมายทางการค้า และการติดต่อทางด้านแรงงาน เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ 
ขาดความต่อเน่ืองของการจัดท าโครงการต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ไม่มีระบบการแจ้งเตือนกรณีใบอนุญาต
ใกล้หมดอายุ ระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเวลาของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถติดต่อได้
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กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแปรรูปทางการ
เกษตร
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-22 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ในเวลาตรงกัน และปัญหาที่เกิดจากผู้ประกอบการที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท าให้เข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ยาก 
เป็นต้น ที่เหลือในสัดส่วนไม่มากนักคือ ปัญหาการปกป้องตัวเจ้าหน้าท่ีจนเกิดเป็นภาระหรืออุปสรรคต่อ
ธุรกิจ ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และปัญหาการเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้
กฎหมาย ร้อยละ 7.0 ร้อยละ 7.0 และร้อยละ 4.5 ตามล าดับ  

แผนภูมิท่ี 7-17 ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ี 

 
6.3 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการแปรรูปสินค้า

เกษตร และช่องทางในการรับรู้และหาความรู้เก่ียวกับกฎหมายและกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการ
แปรรูปสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการที่ส ารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 49.3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ ร้อยละ 19.4 และร้อยละ 19.1 มีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับน้อยและระดับค่อนข้างมาก ตามล าดับ และมีเพียงร้อยละ 7.3 และร้อยละ 4.2 ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในระดับมากและระดับน้อยมาก ตามล าดับ ทั้งน้ี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.5) ได้รับ
ความรู้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก รวมถึงองค์กรที่มีการปรับปรุงข้อมูลทางด้าน
กฎหมายเป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง รองลงมา ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์ ร้อยละ 57.2 การสอบถาม
จากเพื่อนหรือคนรู้จัก (เจ้าหน้าที่กฎหมายในบริษัท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และ
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ส านักงานบัญชี) ร้อยละ 21.6 และอื่น  ๆ (การสืบทอดองค์ความรู้มาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่ รุ่น และจาก
ประสบการณ์โดยการทดลอง/จ้างผู้รู้ด าเนินการ) ร้อยละ 5.8 

แผนภูมิท่ี 7-18 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตร และช่องทางในการรับรู้และหาความรู้เก่ียวกับกฎหมายและกฎ ระเบียบ  
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

 
6.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ  

(1) กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการจัดตั้งธุรกิจ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่า  
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว เน่ืองจาก เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ ไม่มี  
การจดทะเบียนใด ๆ จากการท าธุรกิจที่ไม่ต่อเน่ือง กระบวนการขั้นตอนจดทะเบียนการจัดต้ังธุรกิจโดยทั่วไป
ของกระทรวงพาณิชย์ไม่ยุ่งยาก และมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ รับผิดชอบคอยให้ค าแนะน า และมี 
การจ้างส านักบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการบางส่วนที่มา การขอ  
จดทะเบียนทั้งการจดทะเบียนนิติบุคคล และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ต่างมีขั้นตอนด าเนินการยุ่งยาก  
ไม่ชัดเจน มีข้อมูลและเอกสารที่ ต้องจัดเตรียมมากมาย ขาดการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและ  
ผู้น าชุมชน ในขณะที่ การจ้างบริษัทตัวแทนด าเนินการให้มีค่าใช้จ่ายสูง โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

- หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะขั้นตอนในการขอจดทะเบียนนิติบุคคลออกมาในรูปของคู่มือหรือคลิปวีดิโอที่มีรายละเอียด 
ทุกขั้นตอน ทั้งเอกสารที่จะต้องใช้ สถานที่ติดต่อ ระยะเวลาการด าเนินการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
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พร้อมทั้งช่องทางในการสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรงก่อนเข้าสู่กระบวนการจริง รวมทั้งการจัดท าค าชี้แจง 
ข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของการด าเนินงานโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน  

- ควรเปิดกว้างในเร่ืองคุณสมบัติของสมาชิกที่นอกเหนือจากคนในชุมชนทุกคนสามารถเข้า
เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนได้ส าหรับเป็นอาชีพเสริมแล้ว ยังสามารถรับสมาชิกข้ามเขตหรือจังหวัดได้ด้ วย
เช่นกัน 

(2) กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการจัดตั้งโรงงาน/สถานท่ีผลิตสินค้าแปรรูปทาง 
การเกษตร ผู้ประกอบการส่วนหน่ึงมองว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว เน่ืองจาก  
ใช้พื้นที่บ้านอาศัยของสมาชิกในการผลิตสินค้า และขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดต้ังโรงงาน ท าให้ไม่มี    
การจัดต้ังโรงงาน นอกจากน้ัน ขั้นตอนไม่ยุ่งยากและมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนที่อยู่ในระดับเหมาะสม อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการบางส่วนที่มองว่ามีปัญหาอุปสรรคที่เกิด
จากกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดต้ังโรงงานและสถานที่ผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ได้แก่ 

- ปัญหาของข้อกฎหมายที่ไม่ควรใช้กฎระเบียบข้อบังคับเดียวกันระหว่างผู้ประกอบการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหรือโรงงานขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดต้ังโรงงาน กฎระเบียบของการบ าบัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
มาตรฐานการจัดต้ังโรงงาน ที่ก่อให้เกิดภาระมากเกินกว่าธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรขนาดเล็กหรือวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีก าลังการผลิต และยอดขายน้อยจะสามารถรองรับได้ เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ที่กฎหมายมี
การบังคับให้ต้องปรับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่สูงมาก และ
ค่าธรรมเนียมในการจัดต้ัง และค่าตรวจสอบที่ ต้องช าระเมื่อสิ้นปีอีกหลายรายการ ท าให้ผู้ประกอบการ  
ขนาดเล็กไม่มีงบประมาณเพียงพอในการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานจนถูกเรียกเก็บค่าปรับในกรณีฝ่าฝืนกระท า
ความผิดตามกฎหมายในอัตราเดียวกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

- ปัญหาเงื่อนไขการขอจดทะเบียน อย. ที่ต้องมีการปรับปรุงสถานที่การผลิตให้เป็นสัดส่วน
ตามกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอนตามที่ก าหนด ซึ่งเป็นเรื่องยากส าหรับผู้ประกอบการรายเล็กที่ส่วนใหญ่
ใช้พื้นที่ส่วนหน่ึงของบ้านที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ผลิต 

โดยมีข้อเสนอแนะให้ 
- ควรมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานที่แตกต่างกันไป (รวมถึงค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ) ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ขนาดของธุรกิจ และประเภทของ
สินค้า และอาจรวมถึงระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ  

- สนับสนุนเงินทุนส าหรับการก่อสร้างโรงงานและการด าเนินงานให้ได้การรับรองมาตรฐาน  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก 

(3) กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ผู้ประกอบการ
บางส่วนมองว่าไม่มีปัญหา เน่ืองจาก กฎระเบียบต่าง ๆ  เป็นเร่ืองที่ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
และธุรกิจขนาดเล็กมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวสูง ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงระบบ   
การให้บริการที่ลดปัญหาขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า แต่ส าหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่
กลับมองว่ามีปัญหาที่เกิดจากกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร อาทิ 
กระบวนการในการขอขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก เช่น มาตรฐาน อย.  
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มาตรฐาน GMP มาตรฐาน HACCP และมาตรฐานฮาลาล เป็นต้น ท าให้ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานที่มี
เงื่อนไขและขั้นตอนที่ยุ่งยากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสูงมากกว่ารายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินค้า 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน กฎระเบียบมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใน
ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง และเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้ข้อมูลไม่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันจากทุกหน่วยงาน โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

- ปรับปรุงกระบวนการรับรองมาตรฐานของ อย. ให้สอดคล้องกับสถานภาพที่แท้จริงของ
ผู้ประกอบการ SME อาทิ (1) ควรมีเลขรับรองมาตรฐานของสินค้าแต่ละกลุ่มประเภท เพื่อช่วยผู้ประกอบการ
ในเร่ืองของการท าตลาด และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี 
เช่น กลุ่มน้ ามันหอมระเหย เป็นต้น (2) ปรับลดขั้นตอนในการตรวจสอบกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กเน่ืองจากลักษณะการผลิตแบบด้ังเดิมที่มีเคร่ืองมือธรรมดา  
ขนาดเล็กที่ไม่มีกระบวนการซับซ้อน (3) ปรับลดเงื่อนไขที่ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กต้องน าเคร่ืองจักร  
ขนาดใหญ่มาใช้ในการผลิต เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนเงินทุน (4) ปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการขอขึ้น
ทะเบียนรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ให้ลดลง เช่น การเปลี่ยนที่อยู่ การขอย้าย การต่ออายุทะเบียนรายปี เป็นต้น 
โดยประเมินจากประเภทสินค้า และขนาดของธุรกิจแทน  

- พิจารณาก าหนดมาตรฐานสถานที่ผลิตตามความเหมาะสมของขนาดธุรกิจและ
ความสามารถของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย/OTOP ที่ไม่เกินความสามารถในการ
ปฏิบัติตามได้ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ควรเปลี่ยนการบังคับใช้
กฎระเบียบของ GMP มาเป็นแค่กฎระเบียบของ Primary GMP แทน เป็นต้น 

- จัดให้มีช่องทางการให้ความรู้ความเข้าใจทั้งในระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ ร่วมกับ
การจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในข้อกฎหมายและค าแนะน าที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงคอยให้
ค าแนะน าผู้ประกอบการเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกฎระเบียบของมาตรฐานสถานที่ผลิตให้มีความชัดเจน 

- ควรปรับระยะเวลาในการขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะ GMP และ
มาตรฐานฮาลาล จากเดิมที่มีการต่ออายุทุกปีมาเป็นต่ออายุทุก 2-3 ปีแทน 

- ควรมีการบูรณาการเอกสารที่ใช้ในการขอใบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อลดความซ้ าซ้อน
และความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารที่มีจ านวนมาก 

(4) กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการจําหน่าย/ส่งออกสินค้าแปรรูปทางการ เกษตร 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องน้ี เน่ืองจาก ไม่มีการส่งออก
สินค้าไปต่างประเทศ ไม่รู้ว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการให้ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในขั้นตอนระเบียบพิธีการส่งออกทั้งหมด มีตัวแทนจ าหน่ายและส่งออกไปต่างประเทศที่ด าเนินการแทน 
ในขณะที่ ผู้ประกอบการบางส่วนมีปัญหาในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในกระบวนการน าเข้า
ส่งออกสินค้า เน่ืองจาก เอกสารส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ท าให้ไม่สามารถเข้าใจในกระบวนการส่งออกที่จะ
ไปสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน ขาดเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน าในส่วนกลาง และหน่วยงานที่  
ที่รับผิดชอบโดยตรงในส่วนภูมิภาค (ส านักงานพาณิชย์จังหวัด) ขาดความพร้อมทั้งในองค์ความรู้และเอกสาร
การส่งออก รวมทั้งยังไม่มีระบบรองรับกระบวนการส่งสินค้าออกได้อย่างครอบคลุมและเชื่อมโยงกันทุกพื้นที่ 
โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-26 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

- วิสาหกิจชุมชนไม่จ าเป็นต้องท าเร่ืองการส่งออกเอง ควรมีหน่วยงานหรือองค์กรกลาง  
ที่รับผิดชอบด้านการตลาดเป็นสื่อกลางในการประสานงานเร่ืองการส่งออกให้กับผู้ประกอบการ หรืออาจอยู่ใน
รูปของการเป็นศูนย์กลางรับสินค้าของวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการขนาดย่อมไปจ าหน่ายต่างประเทศ  

- หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออกควรจัดให้มี
สถานที่และเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ส าหรับให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน า 
และให้ข้อมูลในกระบวนการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการ 

- ควรปรับกฎระเบียบทางด้านการส่งออกและการท างานของระบบราชการให้มีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับเข้ากับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการได้มากขึ้น 
รวมทั้งปรับลดค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก 

(5) กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา SME ผู้ประกอบการมองว่า 
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเป็นเ ร่ืองของขั้นตอนของการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีความซ้ าซ้ อน  
ผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง ส่วนหน่ึง
เป็นเพราะประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจังในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับการพัฒนา ขาดองค์ความรู้และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานที่เพียงพอส าหรับ
ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป ธรรม เช่นเดียวกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบที่ขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างแท้จริง ท างานเพียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานในแต่
ละปีงบประมาณ ส่งผลให้การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ขาดความต่อเน่ือง โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

- ควรมีการคัดแยกโครงการให้เหมาะสมในแต่ละระดับและแต่ละขนาดธุรกิจที่ชัดเจน  
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 

- พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มองปัญหา
ตามความเป็นจริง มีความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา และให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการ 

- พัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเติบโต
อย่างยั่งยืน เป็นกรณีตัวอย่างส าหรับน าไปใช้ส่งเสริมผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อไป 

- ควรมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่รวมตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ 
ไว้ในที่เดียวกันที่สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้ทั้งหมดภายในที่เดียว 

(6) กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและภาษี ผู้ประกอบการส่วนหน่ึง 
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว เน่ืองจากเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก
ที่มียอดขายไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี จึงไม่จ าเป็นต้องยื่นเร่ืองการจัดท าบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ 
ยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางกรมสรรพากร ผู้ประกอบการบางรายจ้างส านักงานบัญชีเป็นผู้ด าเนินการแทน  
มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วในการเสียภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น ภาษีความหวานของกรมสรรพสามิต เป็นต้น) 
อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการส่วนหน่ึงที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว จากความยุ่งยาก
ของการจัดท าบัญชีระบบเดียว ความไม่เท่าเทียมในเงื่อนไขและการตีความของกฎหมายเกี่ยวกับประเภทของ
สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-27 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

- ควรมีการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่จ าเป็นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ร้อยละ 7 รวมทั้งปรับเพิ่มฐานรายได้ที่มาจากยอดขายต่อปีเดิมก าหนดไว้ 1.8 ล้านบาทต่อปี เป็น 3-5 ล้านบาท
ต่อปี เน่ืองจาก ความไม่แน่นอนของยอดขายที่เกิดขึ้นที่ท าให้บางปีมีรายได้ไม่ถึงตามที่ก าหนด แต่ต้องรับภาระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มทุกปี 

- พิจารณาปรับปรุงมาตรการการเรียกเก็บภาษีให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นระหว่าง
ผู้ประกอบการ SME เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ตามความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและ
สถานภาพในการท าธุรกิจและแต่ละประเภทของธุรกิจที่แท้จริง 

(7) กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประกอบการบางรายไม่มีปัญหา
และอุปสรรคส าหรับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องน้ี เน่ืองจาก ลักษณะธุรกิจที่ รับจ้างผลิต OEM  
จึงไม่จ าเป็นต้องมีเคร่ืองหมายการค้า ผู้ประกอบการบางส่วนมองว่าเป็นกฎหมายที่ไม่มีความจ า เป็นส าหรับ
ธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะที่ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเป็นอย่างดีและไม่มีหมดอายุสามารถอยู่ได้ตลอด เพียงแต่เสียค่าต่ออายุรายปีเท่าน้ัน และส่วนหน่ึง
ใช้บริการของตัวแทนรับจ้างด าเนินการแทน อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการหลายรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการเข้าถึงกระบวนการ  
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า และจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เป็นต้น ที่มองว่าใช้ระยะเวลานานมากโดยเฉพาะใน
ส่วนภูมิภาคที่อาจต้องรอนานถึง 1 ปี ขาดการแนะน าใด ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเร่ืองของชื่อยี่ห้อ
สินค้าที่ต้องไม่ใช้ชื่อซ้ ากับสินค้าอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ขาดความชัดเจนในหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตัดสิน
ว่าใช้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก การจดลิขสิทธิ์สินค้าเกษตรแปรรูปมีความเกี่ยวข้องกบั
กฎหมายอื่น ๆ เช่น ต้องผ่านการขอขึ้นทะเบียน อย. เป็นต้น โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

- หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดให้มีช่องทางการให้ความรู้และค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน ากระบวนการและขั้ นตอนในการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าและลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)  

- ควรกระจายอ านาจในการออกใบรับรองการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไปยัง
หน่วยงานรับผิดชอบในส่วนภูมิภาคแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการส่งเร่ืองค าขอที่มีเอกสารเป็นจ านวน
มากมายังส่วนกลางเพื่อพิจารณา 

- ควรจัดท าคู่มือในการตีความหมายของภาษาหรือค าที่จะใช้เป็นชื่อยี่ห้อสินค้าน้ัน  ๆ 
ตลอดจนการจัดให้มีข้อมูลในการสืบค้นชื่อยี่ห้อสินค้าหรือเคร่ืองหมายทางการค้าที่ได้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว
ได้ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการต้ังชื่อซ้ า 

(8) กฎหมายและกฎระเบียบเ ก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 
ไม่มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบน้ี เน่ืองจาก ไม่มีความรู้ว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่ต้องให้
ความสนใจ สินค้ายังไม่ได้ขายออนไลน์และยังไม่จดทะเบียนการค้าออนไลน์กับกระทรวงพาณิชย์ แต่มองว่า 
ไม่น่ายุ่งยาก เพราะนโยบายภาครัฐที่จะปรับสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผู้ประกอบการบางรายมีความระมัดระวัง
เร่ืองของการใช้ค าโฆษณาที่เกินจริงและเน้ือหาที่มีความเสี่ยงถูกร้องเรียนจากลูกค้าภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับเทคโนโลยี
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สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบดูแลควบคุมให้กับ
ผู้ประกอบการ SME เพื่อรับรู้และเตรียมความพร้อมรองรับกับการบังคับใช้อย่างจริงจัง 

(9) กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับแรงงานและประกันสังคม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 
ไม่มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบน้ี เน่ืองจาก ไม่มีความรู้ ไม่มีปัญหาและอุปสรรคเพราะ
การจ้างงานเป็นลักษณะแบ่งตามสัดส่วนของก าไรให้แก่สมาชิกที่เป็นแรงงาน บางรายใช้แรงงานครัวเรือนอย่าง
เดียว และส่วนหน่ึงเป็นลักษณะการจ้างงานเป็นรายวัน/รายชั่วโมง หรือการจ้างเหมาเป็นงาน  ๆ  ไม่มีการท า
ประกันสังคม จ านวนแรงงานไม่มากพอที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน นอกจากน้ัน การจ้างงาน 
คนต่างด้าวส่วนใหญ่มีเอกสารรับรองอนุญาตการท างานอย่างถูกต้องและมักจะอยู่ไม่เกิน 1 ปี แล ะถึงแม้มี
ผู้ประกอบการบางรายที่เข้าระบบประกันสังคมแต่ไม่มีปัญหาในการจ่ายลูกจ้างเป็นรายเดือนและต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกจ้างทั้งหมด 

6.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

(1) การพัฒนากฎหมายธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นกฎหมายท่ีมีความทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

- ควรศึกษาสภาพธุรกิจและลักษณะการแปรรูปสินค้าเกษตรในปัจจุบันให้เข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาอย่างแท้จริงก่อนก าหนดข้อกฎหมายให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยไม่น ามาตรฐาน
โรงงานขนาดใหญ่มาใช้กับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP หรือไม่ควรใช้กฎหมาย
เดียวกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเหลื่อมล้ าในเร่ืองของต้นทุน
ที่มาจากค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บภายใต้กฎหมายดังกล่าว 

- ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยส าหรับทุกประเภทและทุกขนาดของธุ รกิ จ 
โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและความ
ช่วยเหลือเพื่อการเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง ภายใต้หลักบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง              
การติดตามและประเมินผล การให้ค าแนะน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถสื่อสารและประยุกต์ใช้ไ ด้กับ  
พื้นฐานความรู้ของผู้ประกอบการ 

- ควรลดขั้นตอนและความยุ่งยากในกระบวนการขึ้นทะเบียน การขอใบรับรอง และ  
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วให้มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการ
ด าเนินงานผ่านทางออนไลน์ และการให้ค าปรึกษาแนะน าให้กับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
เดินทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(2) การใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการพัฒนาและลดอุปสรรคต่อการดําเนิน
ธุรกิจของ SME ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร  

- ควรมีการวิเคราะห์หาแนวทางความเป็นไปได้ของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรที่จะ
สนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบการแปรรูปได้รับมาตรฐานจาก อย. และมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผู้ผลิตอาหารแปรรูปจะได้มุ่งเน้นเฉพาะคุณภาพและความสะอาดใน ขั้นตอนและ
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-29 
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- สนับสนุนความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการต่อยอด
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ภายใต้การให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแล และ
การสนับสนุนเงินทุนส่วนหน่ึงของภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

- รัฐบาลควรลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ 
รวมทั้งการขอใบรับรองมาตรฐานของผู้ประกอบการ SME ทั้งในเรื่องของความซ้ าซ้อนและในเร่ืองของอัตรา
การเรียกเก็บที่สูงเกินความสามารถของธุรกิจรายเล็ก หรืออาจด าเนินการในรูปของการขยายเวลาการต่ออายุ
ใบอนุญาตมาตรฐานต่าง ๆ ให้นานมากขึ้นจากต้องด าเนินการทุกปีเป็น 2-3 ปี  

- ปรับกฎระเบียบมาตรฐานกระบวนการผลิตของ อย. ให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ 
โดยเฉพาะเรื่องสถานที่ในการจัดผังกระบวนการผลิตที่ควรมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนได้ตามสภาพความเป็นจริง
และสอดคล้องกับกระบวนการผลิตของธุรกิจขนาดเล็ก  

- ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อยู่ในธุรกิจขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน 
หรือ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความสามารถในการต่อยอดองค์ความรู้ต่าง  ๆ  ในการด าเนิน
ธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-30 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้เ ช่ียวชาญ นักวิชาการ 
ผู้ประกอบการ SME หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ 

SME หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ (ข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ปัญหาที่มิใช่ทางกฎหมาย ปัญหาทางด้านกฎหมาย แนวทาง ในการ
ปรับปรุงแก้ไข นโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร ความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง ช่องทางการรับรู้และหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ) สามารถ
น ามาสรุปประเด็นส าคัญดังน้ี (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) 
 
1. ประเด็นปัญหาของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  

1.1 ปัญหาทางด้านแรงงาน ประกอบด้วย 

(1) การขาดแคลนแรงงานคนหนุ่มสาวในพื้นที่ในบางช่วงหรือบางฤดูกาลที่ต้องการแรงงาน  
ขั้นพื้นฐาน/แรงงานไร้ฝีมือ เน่ืองจากส่วนใหญ่อพยพไปหางานรับจ้างหรือค้าขายที่กรุงเทพมหานครหรือ  
ในตัวเมือง ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานต่ ากว่าที่ควรจะเป็น  

(2) แรงงานส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ท าให้การสื่อสารติดต่อ
ประสานงานขาดความชัดเจนและบางคร้ังเข้าใจไม่ตรงกัน รวมทั้งขาดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

(3) ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นจากการที่แรงงานมีการศึกษาสูงขึ้นจึงเรียกร้องค่าจ้างมากขึ้นตาม     
ในขณะเดียวกัน เมื่อมีความช านาญจนมีฝีมือและทักษะมากขึ้นมักจะย้ายออกไปท างานในโรงงานขนาดใหญ่ที่
มีระบบและผลตอบแทนที่ดีกว่า ส่งผลให้คุณภาพแรงงานไม่สม่ าเสมอกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพของสินค้า  

(4) ปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่เกิดจากนโยบายภาครัฐในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ต้องมี
การพิสูจน์สัญชาติแรงงานเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าประเทศไทยให้เป็นแรงงาน
ถูกต้องตามกฎหมายที่จะได้รับวีซ่าและอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเพื่อท างานเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และ
ขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 2 ปี รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ในภาคการเกษตร การประมงและการแปรรูปสินค้าประมง เน่ืองจากต้องผ่านกระบวนการน าเข้าแรงงานที่มี
ความล่าช้ามากขึ้น ความยุ่งยากในการพิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทาง การโยกย้ายเปลี่ยนงานของแรงงาน
ต่างด้าวที่เกิดขึ้นง่ายและสะดวกมากขึ้นไปยังโรงงานระดับใหญ่ท าให้ขาดแคลนแรงงานส าหรับธุรกิจรายย่อย 
รวมทั้งปัญหาขาดแคลนแรงงานตามฤดูกาลผลิตและเก็บเกี่ยว เช่น การถอนมัน เก็บข้าวโพด ตัดอ้อย และ  
เก็บผลไม้ เป็นต้น 

1.2 ปัญหาด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

(1) ขาดแคลนเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ที่เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตของธุรกิจ SME ของประเทศ
ไทยที่ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก รวมถึงขาดการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-31 
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(ส่วนหน่ึงเกิดจากค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเคร่ืองจักร) ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุนในระยะ
ต่อมา  

(2) ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับวิธีการแปรรูปทางการเกษตรแบบด้ังเดิม และ
ไม่เข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เน่ืองจากเทคโนโลยีด้ังเดิมใช้เงินลงทุนต่ า ประกอบกับผู้ประกอบการหรือ
พนักงานขาดความรู้พื้นฐานที่จะรองรับ 

(3) ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ เน่ืองจากปัญหา
ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์และความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและการติดต่อ
ประสานกับหน่วยงานรัฐ 

(4) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การสื่อสาร
ออนไลน์ เป็นต้น ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ทั้งที่เป็นนโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ข้อมูลด้านการตลาด แหล่งเงินทุน โอกาสและช่องทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ และ
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

1.3 ปัญหาด้านเงินทุน ประกอบด้วย 

(1) ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน 
ส่งผลให้ขาดแคลนเงินทุนส าหรับเงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุน จนต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบและ
รับภาระดอกเบี้ยในอัตราสูง เน่ืองจาก ไม่มีการจัดท าระบบบัญชีที่ถูกต้อง ขาดหลั กทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ 
ที่เพียงพอ เงื่อนไขการช าระหน้ีที่ไม่สอดคล้องกับสถานภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการแปร รูป  
สินค้าเกษตรขนาดย่อม ผู้ประกอบการไม่สามารถเขียนแผนธุรกิจ แหล่งได้มาและใช้ไปของเงิน รวมถึงกลยุทธ์  
การจัดท าแผนธุรกิจที่จะใช้ประกอบการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน 

(2) เงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะเอกสารประกอบ
ค าขอสินเชื่อที่มีเป็นจ านวนมาก เช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ ใบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หลักฐานการช าระภาษี 
Bank Statement ย้อนหลัง 12 เดือน และสถานะทางการค้าที่ผ่านมา  เป็นต้น ประกอบกับเอกสารต่าง ๆ  
ที่ออกโดยหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยังขาดความสมบูรณ์ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และมีความล่าช้า เช่น การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น 

(3) ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรมักจะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในชุมชนที่มีทัศนคติไม่ต้องการเป็น
หน้ี จึงเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนา ไม่ก่อให้เกิดการขยายกิจการ 

1.4 ปัญหาด้านการผลิต ประกอบด้วย 

(1) ผู้ประกอบการ SME ไม่สามารถควบคุมวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต เน่ืองจาก 
ปัจจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ส่งผลให้ขาดความต่อเน่ืองในปริมาณการผลิตตามที่คาดการณ์
ไว้จนไม่สามารถท าสัญญากับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการสินค้าอย่างสม่ าเสมอได้ 

(2) ขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดย
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-32 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(3) ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ขาดการรับรองมาตรฐาน
การผลิต เน่ืองจากขาดเงินทุนในการปรับปรุงสถานที่ประกอบการ การซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการผลิต    
การตรวจจากห้องปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานของภาครัฐ ในขณะเดียวกัน สินค้าที่ได้รับสิทธิในการแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ที่
ถึงแม้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ส่วนหน่ึงพบว่า มีค่าสารเคมี
ตกค้างเกินกว่ามาตรฐานในพืชอาหารหลายชนิด ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

(4) ผู้ประกอบการรายย่อยแปรรูปอาหารพื้นบ้านไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ พัฒนาได้แค่ต้นแบบ เน่ืองจากขาดการสนับสนุนการพัฒนาการผลิตสินค้า
อย่างต่อเน่ืองจากภาครัฐ 

1.5 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ/การตลาด ประกอบด้วย 

(1) ผู้ประกอบการ SME ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบบัญชีที่ไ ด้มาตรฐาน 
การตลาดในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการในการยื่นขอจดแจ้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อย. /GMP /มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 
/ISO /มาตรฐานฮาลาล และ HACCP เป็นต้น รวมถึงปัญหาองค์ความรู้ส าหรับการใช้ประโยชน์ในการเข้าถึง
บริการภาครัฐระดับ e-Submission  

(2) ผู้ประกอบการ SME ส่วนหน่ึงไม่เห็นความส าคัญของการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และ  
ไม่สามารถเก็บหลักฐานที่เป็นสูตร และส่วนผสมที่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ 
ถึงแม้จะมีคู่ค้าจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 

(3) ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ไม่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ท าให้ไม่อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ ส่งผลให้เสียโอกาสในการเข้าถึงโครงการส่งเสริมของภาครัฐ  

(4) ผู้ประกอบการ SME ขาดความพร้อมในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาค รัฐที่
ปัจจุบันมีระเบียบเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับธุรกิจ SME เป็นล าดับแรก โดยขาด
ความพร้อมทั้งในเรื่องของรูปแบบและเอกสารหลักฐานที่ใช้และเงินลงทุน 

(5) การแข่งขันของสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศและจากผู้ผลิตขนาดใหญ่มีความรุนแรงมากขึ้น 
เน่ืองจากการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว นโยบายการเปิดเสรีทางการค้า และที่ส าคัญคือ การขายสินค้า
ออนไลน์ที่นับวันจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โควิด-19 ในขณะที่ผู้ประกอบการ SME ยังขาดความรู้และทักษะในการเข้าถึงช่องทางการตลาดดังกล่าว 
ตลอดจนขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างมืออาชีพ 

(6) ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปการเกษตรขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารด้วยผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ทั้งการต้ังชื่อตราสินค้า การออกแบบและรูปร่างของ  
บรรจุภัณฑ์ ฉลากและข้อความที่เขียนลงฉลาก การเลือกใช้สื่อและวิธีการในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด  
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(7) ผู้ประกอบการขาด Mindset และความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อผลักดันให้ธุรกิจ
อยู่รอดและเติบโต รอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นหลัก ขาดการเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ
ขาดทักษะในการบริหารจัดการและการพัฒนาสินค้า  

(8) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ แต่ใช้วิธีการบริหารจัดการตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการลองผิดลองถูก หรือจากการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาในลักษณะธุรกิจครอบครัวที่เคยท ามาแต่ด้ังเดิมด้วยแรงงานที่มาจากสมาชิกภายในครอบครัวเป็นหลัก 
ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ขาดต าแหน่งและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหน้าที่หลักและหน้าที่รอง 
บางคร้ังอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติตามความต้องการขององค์กรได้ 

(9) ธุรกิจขนาดย่อมที่แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นจ านวนมากจัดต้ังกิจการที่ไม่เป็นทางการ           
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขาดมาตรฐานการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์และลักษณะโรงงานทั้งกระบวนการผลิต 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย หรือไม่อยู่ในระบบภาษีหรือที่ผ่านมาเสียภาษีอย่างไม่ถูกต้อง ท าให้ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการของรัฐได้ 

(10) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้าของตนเอง (หน้าร้าน) เน่ืองจากแหล่ง
ผลิตสินค้าที่ เป็นต้นน้ าอยู่ ต่างพื้นที่ สถานที่จ าหน่ายสินค้าจึงอยู่ต่างพื้นที่เช่นกัน ดังน้ัน ตลาดส่วนใหญ่  
ที่ผู้ประกอบการรายย่อยคาดหวังคือ การจัดกิจกรรมของของกระทรวงพาณิชย์ หรือหอการค้าในจังหวัด ที่ให้
น าสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจ าหน่ายโดยมีงบสนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก 
 
2. ประเด็นปัญหาเชิงนโยบาย ที่มาจากการด าเนินนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ  

แปรรูปสินค้าเกษตรของผู้ประกอบการ SME ประกอบด้วย 

(1) ขาดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อนของ 
การจัดท าโครงการในประเด็น พื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากมีหลายหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับโรงเรือน อาคาร และ 
การอนุญาตใช้อาคาร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ การเพาะเลี้ยง การสนับสนุนเงินทุนที่มี
หน่วยงานเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก อาทิ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการเงิน และ
กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านการตลาดเป็นหลัก เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะด าเนินงาน
ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  

(2) ผู้ประกอบการ SME ส่วนหน่ึงไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐ เน่ืองจากผู้ประกอบการ SME 
บางส่วนยังไม่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องทั้งการจดทะเบียนธุรกิจและระบบการช าระภาษีอากร ถึงแม้หน่วยงาน
ภาครัฐได้จัดให้มีบริการที่สะดวกและง่ายในการเข้าถึง เช่น ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และศูนย์บริการ
ช่วยเหลือ SME ของกระทรวงพาณิชย์ นโยบายสินเชื่อประชารัฐอัตราดอกเบี้ยต่ าเพื่อ SME และมาตรการภาษี
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เป็นต้น 

(3) ความไม่ต่อเน่ืองและขาดความเหมาะสมของการด าเนินนโยบายภาครัฐที่ท าให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไม่ไปจนถึงปลายทาง (การตลาด) เน่ืองจาก ข้อจ ากัดของการใช้งบประมาณ 
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ที่ไม่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ และระยะเวลาในการด าเนินโครงการที่มีลักษณะปีต่อปี ท าให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการเกิดความสับสนและไม่แน่ใจ ส่งผลต่อการลงทุนและการขยายกิจการ และท าให้กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาปรับเปลี่ยนไปไม่ต่อเน่ืองจนถึงที่สุดต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  

(4) ความไม่สอดคล้องของนโยบายภาครัฐกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน 
รวมทั้งความล่าช้าในการด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ 

(5) เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติบางส่วนยังไม่เข้าใจนโยบายหรือทิศทางของการบรรลุเป้าหมาย
ของการจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างแท้จริง แต่เน้นการใช้งบประมาณให้เป็นไปตา มแผน 
การด าเนินงานโครงการเป็นหลัก 

(6) ขาดผู้ประสานงานหรือกระบวนการในการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME 
ในภาพรวม ในขณะเดียวกัน หน่วยงานในการสร้างความร่วมมือที่มีอยู่ยังขาดมุมมองในการสนั บสนุน
ผู้ประกอบการต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ต้ังแต่การสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาด 
ขาดการประเมินช่องว่างในการด าเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการหรือแนวทางการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME ของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาพรวม 

(7) ข้อจ ากัดของหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SME ด้านการแปรรูป
สินค้าเกษตรที่มีจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ เน่ืองจาก บุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณมีจ ากัด 
จ านวนส านักงานสาขาในภูมิภาคยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ส่งผลให้การผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึง
บริการส่งเสริมและสนับสนุนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 

3. ประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายท่ีมีผลต่อธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร ที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กฎหมาย การน ากฎหมายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ และความพร้อมของผู้ประกอบการ SME ใน
การใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด เช่น กฎหมายด้านชีวอนามัย และกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร 
เป็นต้น ต่างมีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบ แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ในลักษณะต่างคนต่างท าโดย
ไม่ได้แบ่งปันข้อมูลหรือร่วมคิดแนวทางการท างานร่วมกัน  

3.2 ความไม่สอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานประเทศไทยและประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปของ
ไทยภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 อาทิ 

(1) ก ฎ ห ม า ย  JAS Law (Act on Japanese Agricultural Standard) ข อ ง ป ร ะ เ ท ศญี่ ปุ่ น        
เป็นต้น ที่ก าหนดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ต้องได้รับการประเมินและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะ
แสดงฉลากค าว่า “อินทรีย์” แต่ส าหรับประเทศไทยการผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากสินค้า และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ ให้จัดท าเป็นมาตรฐานทั่วไปไม่ใช่มาตรฐานบังคับ  
และมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของภาคเอกชนอีกหลายมาตรฐาน ที่ยังขาดมาตรการการตรวจสอบ ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
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(2) กฎระเบียบของสหภาพยุโรปภายใต้กฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารที่เป็นสินค้าเกษตร
แปรรูป (Food safety Laws) ที่มีข้อหน่ึงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด 
แต่ละประเภทที่น าเข้าหรือผลิตเพื่อบริโภคในสหภาพยุโรป (Regulation (EC) 1935/2004) โดยวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์จะต้องปฏิบัติตามหลักการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices : GMP) ตามที่
วางกฎเกณฑ์ไว้ใน Regulation 2023/2006 นอกจากน้ี บรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าอาหารแต่ละประเภทต้อง
สะอาดไม่ปนเปื้อนสารพิษและสิ่งเจือปนที่จะท าอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์    

3.3  บทลงโทษทางอาญาภายใ ต้กฎหมาย 3 ฉบับ ไ ด้แก่  พระราชบัญญั ติวั ตถุ อั นต ร าย  
พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 25 51  
มีการก าหนดเพดานขั้นสูงไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความหนักเบาของการกระท าความผิด ส่งผลให้ผู้กระท า
ความผิดขาดความเกรงกลัวต่อโทษที่ตนจะได้รับ 

3.4 การน าข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ไปใช้ในทาง
ปฏิบัติยังไม่กว้างขวางและมีความเข้าใจรวมทั้งการปฏิบัติที่ไม่ตรงกัน ไม่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ธุรกิจ SME ได้มากขึ้น เช่น กรณีการน าสัญญาจ้างจากภาครัฐมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันตามสิทธิเรียกร้อง
ในมาตรา 8(2) เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานการประเมินราคาหลักประกันแต่ละประเภท
ที่ชัดเจนภายใต้กฎหมายดังกล่าว รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตลาดรองรับการซื้อขายหลักประกันที่หลุดจาก 
การค้ าประกัน 

3.5 ขาดกลไกทางกฎหมายที่จะช่วยให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการ SME 
เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีบทบาททางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME หลายหน่วยงาน 
ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามภารกิจหลักที่ก าหนดไว้ในกฎหมายขององค์กร แต่การด าเนินงานในบางประเด็น
จ าเป็นต้องได้รับการประสานการท างานร่วมกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนและก่อให้เกิดความเชื่อมโยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.6 เงื่อนไขการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิ นที่ส าคัญคือ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขอสินเชื่อต้อง  
ไม่มีประวัติการค้างช าระหน้ีเกิน 90 วันอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (Credit Bureau)  
ซึ่งภายใต้ข้อก าหนดของ Credit Bureau จะเก็บฐานข้อมูลลูกหน้ีดังกล่าวไว้เป็นเวลา 8 ปี และจะถูกลบ
ประวัติการติดหน้ีออกจากระบบ และสามารถยื่นขอสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ได้อีก ส่งผลให้
ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีประวัติการค้างช าระหน้ีในอดีตแต่มีการปรับปรุงกิจการให้ดีขึ้นแล้วก่อนระยะเวลา  
ที่ก าหนดขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อการพลิกฟื้นและลงทุนด าเนินกิจการต่อไป 

3.7 ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป
สินค้าเกษตร ที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industry Property) อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ใน
การคิดค้นซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีรายการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สิทธิบัตร (Patent) เป็นการคุ้มครองการคิดค้นสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) หมายถึงเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์หรือตรา
ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ นอกจากน้ันมีความลับทางการค้า (Trade Secret) ชื่อทางการค้า (Trade name) 
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และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) ที่มีความส าคัญมากขึ้นส าหรับสินค้าส่งออกไป
ต่างประเทศ ซึ่งมีกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติแต่ละรายการออกมารองรับ โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทั้งน้ี กรณีผู้ประกอบการขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน้ีเท่ากับ
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นต้องถูกก าหนดโทษ ในขณะเดียวกัน สินค้าที่เกิดจากความคิดของผู้ประกอบการก็
จะไม่ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน รวมทั้งขาดความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่นที่มี  
การจดแจ้งและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 

3.8  ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือต าหรับยาที่แปรรูปจากพืชพันธุ์พื้นบ้าน  
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าที่ถูกต้องส าหรับสรรพคุณทางยาในการบ าบัด 
บรรเทา รักษา และป้องกันโรค รวมทั้งสรรพคุณและประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพและความสวย
ความงาม ซึ่งล้วนแล้วแต่เสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมายในประเด็นของการโฆษณาเกินความเป็นจริง อาจต้อง
ได้รับโทษทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บ ริโภค  
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท พ.ศ . 2518 และ
พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

3.9 ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของกฎหมายที่ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
ตัวอย่างเช่น การประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  342  
พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจ าหน่าย พบว่า ผู้ประกอบการใหม่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านมาตรฐานที่ก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการ
ในส่วนของสถานที่ประกอบการ แบบแปลน และเคร่ืองมือที่ถูกสุขลักษณะได้ จากปัญหาของการขาดแคลน
เงินทุนในการปรับปรุงซึ่งค่อนข้างสูง รวมทั้งไม่สามารถจ้างที่ปรึกษามาให้ค าแนะน า นอกจากน้ัน รายละเอียด
เอกสารในการตรวจสอบมีค าถามเป็นจ านวนมากที่ผู้ประกอบการ SME ไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วน 
ประกอบกับกระบวนการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและขอใช้อาคารกับองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น 
ที่ต้องใช้แสดงประกอบการจดแจ้งมีความล่าช้าในการอนุมัติ 

3.10 การเก็บภาษีสรรพสามิตจากค่าความหวาน (ปริมาณน้ าตาล) ที่เก็บกับสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม 
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเคร่ืองด่ืมที่มีลักษณะเป็นผง เกล็ด หรือเคร่ืองด่ืมเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ าตาลและ
สามารถละลายน้ าได้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรของผู้ประกอบการ SME  
ให้สูงขึ้น หรือต้องปรับลดปริมาณความหวานลง ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายสินค้าตกต่ า เช่น ธุรกิจแปรรูปผลไม้  
น้ าผลไม้ เป็นต้น โดยเฉพาะน้ าอ้อย และน้ าสัปปะรดที่ได้รับผลกระทบมาก โดยการเก็บภาษีแบบขั้นบันได 
ปรับทุก 2 ปี และจะปรับอีกเท่าตัวอีกคร้ังในช่วง 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2566 และ 1 ตุลาคม 2566 
เป็นต้นไป  

3.11 ปัญหาการจดแจ้ง อย. และ GMP ก่อนได้รับอนุญาตที่เกิดจากข้อจ ากัดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ
ไ ด้แก่  การขาดงบประมาณในการป รับป รุ งอาคารสถานที่ ใ ห้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานของ  อย .  
ที่ก าหนดไว้ การขาดความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดท าเอกสาร แบบแปลนแผนผัง เอกสาร     
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ในการขอจดทะเบียนอาหาร แจ้งรายละเอียดอาหาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
e-Submission โดยผ่านโปรแกรมอินเทอร์เน็ต การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประเภทหรือ 
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กลุ่มของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นอาหารหรือยาสมุนไพร เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง การขาดทุนหมุนเวียนในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ที่ก าหนดให้ต้องมีผลการวิเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

3.12 ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือประกอบอาหารว่า
เข้าลักษณะของโรงงานที่ ต้องขออนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ และไม่สามารถจัดประเภทอาหารหรือ 
การแปรรูปอาหารที่ด าเนินการอยู่ เช่น อาหารทั่วไป อาหารพร้อมปรุง หรืออาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค เป็น
ต้น รวมทั้งไม่เข้าใจว่ากระบวนการแปรรูปพืช ผลไม้ ธัญพืช ผลิตภัณฑ์จากพืช และผลิตภัณฑ์จากแป้ง  
เข้าลักษณะของสถานประกอบการที่จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ Primary GMP หรือไม่ 

3.13 ขาดบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่เพียงพอในการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร หรือแปรรูปอาหาร 
และการเฝ้าระวังรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ในบางพื้นที่ของประเทศ 
 
4. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  

ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งให้ค าแนะน าหรือพัฒนาผู้ประกอบการ SME รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเด็นของการจัดท าเอกสารและเตรียมความพร้อมของเอกสารต่าง  ๆ  เพื่อใช้ประกอบการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว เช่น การออกใบอนุญาตต่าง ๆ ใบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME สามารถ
เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐอย่างถูกต้องและตรงตามเงื่อนไขได้กว้างขวางมากขึ้น  

4.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ควรเตรียมความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการขยายตลาดต่างประเทศด้วยการแนะน าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้า  
ที่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องวางแผนการผลิตและเข้าใจต้ังแต่ต้น 
พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อการปรับปรุงสถานที่และเคร่ืองมือส าหรับผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานดังกล่าว  

4.4 ภาครัฐควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้เข้าถึงผู้ประกอบการ
แปรรูปสินค้าเกษตรให้ทั่วถึงมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน และก าหนดโครงสร้างและกลไก  
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความบูรณาการมากขึ้น ลดปัญหาความซ้ าซ้อนที่เกิดขึ้นจากการมี
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดท าแผนบูรณาการระดับนโยบายเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน  
ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 

4.5 ภาครัฐควรก าหนดแนวทางการจัดหาแรงงานไร้ฝีมือในช่วงฤดูกาลที่มีความต้องการแรงงานสูง
ทางด้านการเกษตร ทั้งในประเด็นของแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย หรือแรงงานข้ามเขตจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้มี
ความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมกับความต้องการและความจ าเป็นของการด าเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรของ
ผู้ประกอบการ SME  



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-38 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

4.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลที่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการ 
SME ที่ไม่สลับซับซ้อน ใช้งานง่าย และต้นทุนต่ า ซึ่งควรด าเนินการควบคู่กับการสนับสนุนทางด้านเงินทุน
เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง 

4.7 เร่งสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ระบบโดยการจดทะเบียน
ผู้ประกอบการ และการเข้าสู่ระบบการช าระภาษีอากรที่ถูกต้องตามกฎหมายได้มากขึ้นอย่างทั่วถึง 

4.8 พัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ทั้งด้านการจัดท าระบบ
บัญชีที่ได้มาตรฐาน ด้วยระบบใบส าคัญหรือระบบสมุดรายวัน การเขียนแผนธุรกิจ แหล่งได้มาและใช้ไปของ
เงิน รวมถึงกลยุทธ์การจัดท าแผนธุรกิจที่จะใช้ประกอบการขอกู้ เงินจากสถาบั นการเงิน ตลอดจนทักษะ
ทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการท าตลาดออนไลน์ (e-Commerce) และ 
ที่ส าคัญคือ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของผู้ประกอบการ SME ให้มีความชัดเจนส าหรับต าแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรเพื่อควบคุมให้ปฏิบัติงานได้ตามความต้องการอย่างเหมาะสม 

4.9 หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนเงินทุนหรือค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ SME ในการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจด าเนินการในระยะเร่ิมแรกเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความ
พร้อมในการด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

4.10 ผู้ประกอบการ SME ควรสร้างตราสินค้าที่มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งที่จ าหน่ายสินค้าชนิด
เดียวกัน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า สร้างความพึงพอใจและจดจ าสินค้าซึ่งจะน าไปสู่การซื้อซ้ า โดยให้
ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  

(1) การต้ังชื่อตราสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน สั้นกะทัดรัดเข้าใจง่าย บอกลักษณะของสินค้า
หรือประโยชน์ ออกเสียงง่าย จดจ าและสะกดง่าย เข้ากับภาพลักษณ์ของตราสินค้าและเป็นชื่อที่ทันสมัย  

(2) บรรจุภัณฑ์ซึ่งเปรียบเสมือนรูปร่างหน้าตาของสินค้าที่สามารถแสดงถึงภาพลักษณ์และ
ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ ควรมีสีที่บอกได้ว่าต าแหน่งของสินค้าควรจะวางจ าหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าระดับใดหรือ
ประเภทใด เช่น สีแดง ให้ความรู้สึกระตือรือร้น มีพลัง และแสดงถึงความส าคัญต่อชีวิต สีส้ม แสดงความรู้สึก
สดใสและกระตุ้นความต้องการรับประทานอาหารได้อย่างดีเยี่ยม สีเหลือง ให้ความรู้สึกร่าเริงสนุกสนานและ
ดึงดูดความสนใจได้ง่าย เป็นต้น นอกจากน้ัน ผู้ประกอบการควรมีความรู้เกี่ยวกับการอกแบบและรูปร่างของ
บรรจุภัณฑ์ ขนาด วัสดุที่ใช้ และข้อมูลที่เขียนบนบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่า ฉลาก  

(3) ข้อมูลที่เขียนบนฉลากต้องมีความครบถ้วน และแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณของ
สินค้าแปรรูปเกษตรที่สอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ (เช่น อย.  
เป็นต้น) มีชื่อตราสินค้า ประเภทของสินค้า ชื่อกลุ่มหรือบริษัทผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ส่วนผสม สถานที่ผลิตและ
จัดจ าหน่าย  

(4) การเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร  
ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ขอบเขตกลุ่มลูกค้าที่จะจ าหน่ายว่าเป็นตลาดในประเทศหรือตลาดต่างประเทศ และคู่ค้า
คือใคร พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างไร เพื่อท าการเลือกใช้สื่อขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการวางจ าหน่ายสินค้า  



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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4.11 ควรมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการวางแผนประชาสัมพันธ์
การตลาดหรือใช้เคร่ืองมือการตลาดออนไลน์ รวมทั้งกลยุทธ์การใช้สื่อต่าง  ๆ  ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์
สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4.12 ปรับปรุงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
JAS Law ของประเทศญี่ปุ่น ในการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต้ังแต่การผลิต การแปรรูป  
การแสดงฉลากสินค้า และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากมาตรฐานทั่วไปให้เป็นมาตรฐานบังคับ โดยต้องใช้บังคับ
เฉพาะในส่วนของตลาดกลาง และเปลี่ยนการก าหนดมาตรฐานสินค้าและการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้จากเดิมที่เป็นมาตรฐานทั่วไปมาเป็นมาตรฐานบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบของสหภาพยุโรป เพื่อให้มีความปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วย
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและความมั่นใจกับผู้บริโภค และควรด าเนินการควบคู่กับการเข้มงวดในการตรวจสอบ
มาตรฐานอย่างต่อเน่ืองหลังจากได้รับใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรับรองของภาครัฐแล้ว และบทลงโทษ
แก่ผู้ประกอบการที่ไม่ด าเนินการตามอ านาจของเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  

4.13 ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเร่ือง ก าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด พ.ศ. 2551  
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 
โดยก าหนดให้ในกรณีตรวจพบสารพิษชนิดอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ให้ถือ
ว่าใช้ค่าบังคับที่ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกับการส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ
และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในประเทศ  

4.14 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวกับโทษทางอาญา โดยไม่มีการก าหนด
เพดานขั้นสูงของโทษปรับ แต่ให้ปรับตามผลประโยชน์ที่ผู้ กระท าผิดได้รับจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันไม่ให้มีการกระท าความผิด อันจะส่งผลให้สินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
ทั้งในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 

4.15 ปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานที่ดีและสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว และมีต้นทุนต่ าต่อระบบการปล่อยสินเชื่อ รวมทั้ง  
ควรเร่งรัดท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้ใช้กฎหมายโดยเฉพาะสถาบันการเงินในประเด็นของ  
การส่งเสริมให้เอกชนสามารถน าสัญญาจ้างจากภาครัฐมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน เพื่อให้ผู้ ประกอบการ 
SME สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น รวมทั้งการออกประกาศกระทรวงฯ ก าหนดมาตรฐานการประเมินราคา
หลักประกันสินค้าแต่ละประเภท (รวมถึงสินค้าแปรรูปทางการเกษตร) ตลอดจนก าหนดแนวทางการพัฒนา
ตลาดรองรับการซื้อขายหลักประกันที่หลุดจากการค้ าประกันที่ชัดเจนและผลักดันให้สู่การปฏิบัติได้จริง 

4.16 ปรับปรุงกฎหมายและกลไกการด าเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานร่วมกันอย่าง
บูรณาการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีมุมมองร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
ต้ังแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการหาตลาดให้ผู้ประกอบการ โดยการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน             
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การเชื่อมโยงกระบวนการท างานร่วมกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการของผู้ประกอบการ  
การบูรณาการระบบงบประมาณระหว่างกันในการจัดท าแนวทางหรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาพรวม พร้อมทั้งประสานการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใช้งบประมาณ ตลอดจนลดขั้นตอนทางระเบียบและกฎหมายในการติดต่องานของผู้ประกอบการลง
โดยการสนับสนุนให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ผู้ประกอบการสามารถไปติดต่อและ
ด าเนินการได้เสร็จสิ้นจบทุกกระบวนการในที่เดียว  

4.17 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการระยะยาวให้เป็นแบบผูกพันหลายปี 
(Multi-year Budgeting) เน่ืองจากโครงการบางประเภทต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการอย่างต่อเน่ืองหลายปี 
เพื่อลดปัญหาความไม่แน่นอนของนโยบาย 

4.18 ปรับปรุงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 จากเดิมที่เป็นมาตรฐานทั่วไปมาเป็น
มาตรฐานบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป โดยให้มีการก าหนดมาตรฐานสินค้าและ  
การปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ร่วมด้วย เพื่อให้มีความปลอดภัยจากสารพิษ
และจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและความมั่นใจกับผู้บริโภค ซึ่งควรด าเนินการ
ควบคู่กับการเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองหลังจากได้รับใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน
รับรองของภาครัฐแล้ว และบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการที่ไม่ด าเนินการตามอ านาจของเจ้ าหน้าที่ที่ระบุไว้
ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับน้ี 

4.19 กระทรวงพาณิชย์ควรเร่งรัดท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้ใช้กฎหมายโดยเฉพาะ
สถาบันการเงินในประเด็นของการส่งเสริมให้เอกชนสามารถน าสัญญาจ้างจากภาครัฐมาจดทะเบียนเป็น
หลักประกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น รวมทั้งการออกประกาศกระทรวงฯ 
ก าหนดมาตรฐานการประเมินราคาหลักประกันสินค้าแต่ละประเภท (รวมถึงสินค้าแปรรูปทางการเกษตร) 
ตลอดจนก าหนดแนวทางการพัฒนาตลาดรองรับการซื้อขายหลักประกันที่หลุดจากการค้ าประกันที่ชัดเจนและ
ผลักดันให้สู่การปฏิบัติได้จริง 

4.20 ปรับปรุงเงื่อนไขการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่พิจารณาจากข้อมูลของบริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชาติเท่าน้ัน กรณีที่ผู้ประกอบการรายย่อยมีประวัติการค้างช าระหน้ีเกิน 90 วันอยู่ในฐานข้อมูล  
แต่ควรพิจารณาผลประกอบการในปัจจุบันและแนวโน้มที่ผ่านมาร่วมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ 
SME ที่มีรายชื่อค้างช าระหน้ีในอดีตแต่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากิจการให้ดีขึ้นแล้วสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ 

4.21 ภาครัฐควรเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรในการเข้าถึง รับรู้ และ
เข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ต้องได้รับบทลงโทษหรือเสียโอกาสในการแข่งขันจากการเพิกเฉย 
ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายเหล่าน้ันอย่างชัดเจน ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเอื้ออ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการจดแจ้งสิทธิต่าง  ๆ  ในกระบวนการผลิตและการตลาดได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประชุม Focus Group  

จากการจัดประชุม Focus Group จ านวน 12 คร้ังทุกภูมิภาคทั่ วประเทศ ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูสินค้าเกษตร และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ผลการประชุมมีประเด็นส าคัญสรุปได้
ดังน้ี 

1. สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคของการดําเนินธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

1.1 ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท่ีต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี 2   

(1) รายได้จากการจําหน่ายสินค้าลดลง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดรายได้จากการขายสินค้าได้
น้อยลง หรือบางรายไม่สามารถขายได้เลย ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เน่ืองจาก อ านาจซื้อ 
ที่ลดลงของผู้บริโภค และจากมาตรการล็อกดาวน์ประเทศที่ห้ามการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวลดลงมาก ปัญหาเร่ืองของความไม่มั่นใจว่าสินค้า
ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มีค าสั่งซื้อจากต่างประเทศ ไม่มีใบรับรองมาตรฐานสินค้า ไม่สามารถ
จ าหน่ายสินค้าได้ตามช่องทางปกติ เช่น โรงพยาบาลและส านักงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ตลาด หรือ
พ่อค้ามารับ และการออกบูธแสดงสินค้าในต่างประเทศกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น และผู้ประกอบการ  
ส่วนหน่ึงยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกจากน้ัน ผู้ประกอบการบางส่วนมีปัญหาสินค้าล้นตลาด มีสต๊อก
เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากที่รอความช่วยเหลือจากภาครัฐในการระบายสินค้าออก  

(2) สามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้บ้าง เช่น ประเทศจีน (ผลไม้แปรรูป) เป็นต้น โดยได้
การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ครบถ้วน แต่ติดปัญหาระบบการช าระเงินแบบ PayPal ที่ระบบของประเทศไทยยัง
ไม่เปิดใช้ และการสมัครเข้าสู่ระบบก็ท าได้ยาก นอกจากน้ัน ถึงแม้จะมีความต้องการสินค้าจากประเทศเพื่อน
บ้านเช่น ลาว กัมพูชา เป็นต้น แต่ติดปัญหาต้นทุนค่าขนส่งที่มีราคาสูงขึ้นมากท าให้ไม่คุ้มค่ากับการส่งออกที่มี
จ านวนน้อย 

(3) ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เน่ืองจาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดรายได้  
แต่ยังคงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของธุรกิจ เช่น ค่าเช่าอาคารสถานที่ เงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน
บางส่วน ค่าสาธารณูปโภค และภาระการผ่อนช าระหน้ีสินของสถาบันการเงิน เป็นต้น ถึงแม้ภาครัฐมีนโยบาย
ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง แต่ยังคงติดปัญหาเงื่อนไขของ  
งบการเงินที่ไม่ดี 

(4) ขาดการพัฒนามูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการส่วนหน่ึงไม่สามารถปรับปรุง
การผลิตสินค้าและบริการตามที่ได้รับความรู้และค าแนะน าจากหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อ
รวมกับต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นมากในช่วงของโควิด-19 แล้ว จะท าให้ราคาสินค้าสูงขึ้นตาม ในขณะที่ ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดทางด้านรายได้ที่ลดลงท าให้ไม่ต้องการซื้อสินค้าที่มีราคาแพง 

(5) จํานวนสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ํา เน่ืองจาก เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ เป็น
วัตถุดิบได้รับผลกระทบจากการลดลงจากยอดขายของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ลดจ านวนลงอย่างมาก 
ท าให้ปริมาณรับซื้อสินค้าเกษตรลดลง และราคาผลผลิตการเกษตรลดลงด้วยเช่นกัน 
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(6) ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว จากการปิดชายแดนเน่ืองจากการระบาดของ
โควิด-19 ท าให้ต้องใช้แรงงานคนไทยในจังหวัด (แรงงานเลิกจ้างจากธุรกิจโรงแรม) ซึ่งขาดความช านาญ
ทางด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร และต้องมีการคัดแยกระหว่างแรงงานที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ 

(7) ต้นทุนการขนส่งสินค้าเพ่ิมข้ึนและล่าช้า ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ
ให้กับผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรส าหรับการขนส่งสินค้าสดที่ต้องการรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิได้ 
ซึ่งปัจจุบัน บริการที่มีอยู่ของภาคเอกชนมีต้นทุนที่สูงมาก ในขณะที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ยังไม่มีรถห้อง
เย็นดังกล่าวไว้บริการเหมือนกับเอกชน 

(8) ความล่าช้าของการรับรองมาตรฐาน อย. เน่ืองจาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดรายได้จาก
การขายสินค้าในช่วงการระบาดของโควิด-19 ท าให้ขาดแคลนเงินทุนในการปรับปรุงโรงเรือน และความเสี่ยง
จากปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งความล่าช้าในการด าเนินงานตรวจสอบของ 
อย. ที่ต้องใช้บุคลากรส่วนหน่ึงในการตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขแทน 

(9) ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งท่ีไม่ได้รับผลกระทบ เน่ืองจาก ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการที่เน้นการผลิตสินค้าในเชิงคุณภาพมากกว่าในเชิงปริมาณ และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ระดับหน่ึง  
จากรูปแบบการด าเนินงานที่อยู่ในลักษณะเครือข่ายทั้งการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าในระดับชุมชน ต้ังแต่
การจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป ไปจนถึงการจ าหน่ายสินค้า  

1.2 การปรับตัวของผู้ประกอบการ SME ในช่วงโควิด-19  

(1) การตลาดออนไลน์จัดได้ว่าเป็นกลยุทธ์หลักท่ีผู้ประกอบการส่วนใหญ่นํามาใช้  เน่ืองจาก 
ไม่สามารถขายสินค้าได้จากช่องทางการตลาดเดิมที่เคยมีอยู่ในช่วงโควิด -19 จึงหันมาขายสินค้าออนไลน์กัน
มากขึ้นผ่านทางแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Lazada และ Shopee เป็นต้น Facebook และ IG รวมทั้งเว็บเพจ
ของธุรกิจเอง และของหน่วยงานภาครัฐ แต่รายได้น้อยเมื่อเทียบกับช่องทางการตลาดเดิม เน่ืองจาก ภาวะ   
การแข่งขันสูงจากจ านวนสินค้าที่เข้าสู่ตลาดออนไลน์มีมาก การแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะสินค้าราคาถูก
น าเข้าจากจีน สินค้าขาดมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ สินค้าบางประเภท (เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นต้น)       
ยังไม่ติดตลาดและไม่สามารถขายออนไลน์ ปัญหาการขนส่งสินค้าที่สินค้าบางประเภทไม่รับส่ง มีความล่าช้า
จากการยกเลิกบริการหรือลดจ านวนรอบของการขนส่งจนท าให้สินค้าเกิดความเสียหายและผู้ป ระกอบการ 
มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนและคืนสินค้า ส่วนหน่ึงมาจากบรรจุภัณฑ์และผลผลิตที่ยังไม่ได้มาตรฐาน และ  
ที่ส าคัญคือ ผู้ประกอบการรุ่นเก่าขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึกที่จะเป็น  
ข้อได้เปรียบในการขายสินค้าออนไลน์  

(2) ผลิตสินค้าท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อาทิ 
การผลิตเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับการตอบรับดีพอสมควร และการแปรรูปสินค้าที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
เช่น สินค้าที่ได้มาตรฐานฮาลาลที่ยังมีกลุ่มเครือข่ายชาวมุสลิมสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น นอกจากน้ัน 
ผู้ประกอบการบางรายมีการน าผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษามาใช้ในการพัฒนาสินค้าที่มีความต้องการ
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เช่น เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงการค้นคว้าหาข้อมูลสาระส าคัญที่ช่วย
ต่อต้านโควิด-19  
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(3) นํารูปแบบของระบบการค้าในลักษณะ Barter Trade มาใช้ โดยการท า MOU ระหว่าง
กันเพื่อน าสินค้าจากจังหวัดหน่ึงที่อยู่ในสถานะล้นตลาดไปแลกกับสินค้าอีกประเภทหน่ึงในอีกจังหวัดหน่ึงที่มี
ความต้องการ ยกตัวอย่างเช่น การแลกมังคุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับข้าวสารกับจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 

(4) ย้ายสถานท่ีผลิตสินค้า โดยผู้ประกอบการบางรายตัดสินใจลงทุนย้ายโรงงานผลิตจากพื้นที่ 
สีแดงที่มีการระบาดมากไปสร้างใหม่ยังพื้นที่ที่มีการระบาดน้อยกว่า และต้ังอยู่ใกล้สถานที่ราชการที่ต้องติดต่อ
เพื่อความสะดวกและลดโอกาสในการติดเชื้อโควิด-19  

(5) เพ่ิมการใช้บริการธุรกิจ Shipping มากข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการติดต่อกับคู่ค้าใน
ต่างประเทศโดยตรงระหว่างผู้ประกอบการ SME และผู้ซื้อในต่างประเทศในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่มี
เงื่อนไขและข้อจ ากัดมากมาย โดยให้ Shipping ด าเนินการแทนทั้งการหาลูกค้า การติดต่อผู้ซื้อ การด าเนินการ
ทางด้านการขนส่งและการช าระภาษีต่าง ๆ อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการคือ ภาระ
ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกับผู้ส่งออกรายย่อย 

1.3 ปัญหาโดยท่ัวไปของธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร จากการส ารวจส ามะโนธุรกิจทางการค้าของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ทุก 4-5 ปี ของผู้ประกอบการต้ังแต่ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ บุคคล และ
วิสาหกิจชุมชน พบว่า มีทั้งที่ประสบความส าเร็จและที่ไม่ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ ปัญหาส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของกฎหมาย การขายสินค้า ตลาดจ าหน่ายสินค้าในชุมชน การผลิตสินค้าและรูปแบบสินค้าที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค โดยแยกเป็น 

(1) ปัญหาทางด้านเงินทุน 

 ขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นปัญหาที่มีการกล่าวถึงมาอย่างยาวนาน
ของผู้ประกอบการ SME ทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน การวิจัย
และพัฒนา และขยายการลงทุนส าหรับขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยข้อจ ากัดเงื่ อนไข
หลักฐานในการวิเคราะห์ทางการเงินที่ก าหนดโดยสถาบันการเงินและกองทุนพัฒนา SME เช่น ความ
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ไม่สามารถขายสินค้าได้) ความสามารถในการช าระ
เงินคืน การมีแผนธุรกิจ และความชัดเจนของธุรกิจ เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ประกอบกา รวิสาหกิจชุมชน ที่มี
ข้อจ ากัดเพิ่มเติมทางด้านขนาดของธุรกิจ รูปแบบการบริหารจัดการที่มีการคืนทุนให้กับสมาชิก และก าไร  
ที่ส่วนใหญ่มีเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ท าให้ยากต่อความสามารถในการช าระคืน  ถึงแม้ที่ผ่านมา มีการให้ 
ความช่วยเหลือผ่านทางงบกลุ่มจังหวัดและงบจังหวัด แต่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ยุ่งยากเช่นกัน เช่น ต้องมีการท า 
MOU รับรองกันระหว่างกลุ่ม เขียนโครงการที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ ไม่สามารถน ามาซื้อครุภัณฑ์ได้ 
หรือไม่สามารถน าเงินแจกให้สมาชิกได้ เป็นต้น นอกจากน้ัน สถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธกส. เป็นต้น ได้ให้
การสนับสนุนมาอย่างต่อเน่ือง โดยยึดถือหลักการของการปล่อยเงินกู้ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง  
ผ่านทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมและค าแนะน าทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การจัดท าระบบบัญชีที่ถูกต้อง 
รวมถึงการน าผู้ประกอบการที่มีศักยภาพออกตลาดในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าที่คอยควบคุม ท าให้ต้องมีเอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ครบถ้วน เช่นเดียวกับหลักประกันที่ต้องเป็นทรัพย์สินในรูปของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งบุคคลค้ าประกัน การจัดท าแผนธุรกิจ ที่ทางธนาคารจะเข้าไปให้ค าแนะน าพร้อมทั้ง
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เสนอทางเลือกของแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในเร่ืองของการท าธุรกิจ และที่มี
การกล่าวถึงกันมากคือ ส่วนใหญ่ติดเงื่อนไขเครดิตบูโร ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปได้  

 ภาระการชําระดอกเบี้ย ที่ปัจจุบันส่วนใหญ่กู้ เงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี   
ซึ่งผู้ประกอบการบางรายมองว่า เป็นอัตราที่สูงเกินกว่าจะรับได้ (ถ้าเกินร้อยละ 4 ต่อปี)  

(2) ปัญหาทางด้านแรงงาน  

 ขาดแคลนแรงงานคุณภาพ เน่ืองจาก สมาชิกส่วนใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูปเป็นผู้สูงอายุ มีคนรุ่นใหม่น้อยมาก ท าให้เป็นปัญหาในการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
พัฒนา โดยเฉพาะการขายสินค้าออนไลน์ และผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
ในขณะที่ ขาดการสืบทอดธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรจากทายาทในการต่อยอดธุรกิจของครอบครัวให้เติบโต
ต่อไป ถึงแม้ปัจจุบันภาครัฐได้จัดท าโครงการ Young Smart ที่ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามารับการฝึกอบรม
ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจต้ังแต่การผลิตและแปรรูปไปจนถึงด้านการตลาด เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชน
พัฒนาสินค้าแปรรูปเกษตรให้เป็นวิสาหกิจชุมชนและต่อยอดเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมต่อไป 

 ขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ  เช่น การออกเรือประมง หรืองานบางอย่าง 
ที่เหน่ือยเพราะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เป็นต้น ท าให้ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวที่มาจากประเทศเพื่อน
บ้านเป็นหลักเพื่อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ แต่ยังมีข้อก าหนดทางกฎหมายที่ไม่เอื้ออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องน าแรงงานต่างด้าวไปยื่นเร่ืองที่หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน แล้วไป
ที่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดที่ยังคงติดขัดในเรื่องของ
การเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานและเอกสารที่ ต้องใช้ประกอบ คลอดจนระยะเวลาในการอนุมัติ และ 
ทุกเดือนจะต้องมีการขอต่อบัตรอนุญาต จนต้องมีการาจ้างคนภายนอกให้ด าเนินการแทน 

(3) ปัญหาทางด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  

 ขาดการสนับสนุนงานวิจัยและการเข้าถึงเพ่ือต่อยอดงานวิจัย  ผู้ประกอบการ SME  
ขาดการสนับสนุนทางด้านงานวิจัย เช่น เพื่อรองรับกับเกณฑ์ก าหนดส าหรับการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เป็นต้น      
ซึ่งปกติจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษาให้ท างานวิจัยที่สูงถึงหลักแสน หรือถึงแม้มีงานวิจัยเป็น
จ านวนมากที่ภาครัฐสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ผู้ประกอบการ SME บางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงหรือต่อ
ยอดงานวิจัยดังกล่าวได้ เน่ืองจาก ขาดเงินทุนส าหรับซื้อผลงานวิจัย (ค่าลิขสิทธิ์) ของผู้วิจัยหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือการจ้างท าวิจัยในเรื่องที่ต้องการดังกล่าว 

 ขาดความสามารถในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและการบริหารจัดการ
ธุรกิจ เน่ืองจาก ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็นรายเล็กส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับความเชื่อ และ
ความคิดแบบเดิม ซึ่งท าให้ยากต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในเชิงทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อ
การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีศักยภาพ รวมทั้ง ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ 
IT และการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรแทนแรงงานคน (เช่น สินค้าเกษตรจ าพวกพืชผัก เป็นต้น) ส่งผลให้ต้นทุน
สินค้าสูงกว่าประเทศอื่น ๆ (เช่น จีน และเวียดนาม เป็นต้น) ขาดความสามารถในการเข้าถึงการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เป็นภาระและอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรายเล็ก  
ที่ไม่สามารถหาเงินทุนมาสนับสนุนได้  

(4) ปัญหาทางด้านการผลิต 

 ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งให้ความสําคัญกับการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสินค้า ทั้ง อย. GMP 
GAP HACCP และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อผลิ ตภัณฑ์ดี ๆ ของชุมชน 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP ที่ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
จากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนรองรับโดยตรงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม  
มีผู้ประกอบการส่วนหน่ึงที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เน่ืองจาก ปัญหาขาดแคลนเงินทุนในการปรับปรุง
โรงเรือน และความเสี่ยงจากปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด -19 เช่น ความล่าช้าในการด าเนินการ
ตรวจสอบของหน่วยงานรับรองของภาครัฐ ที่ต้องใช้บุคลากรส่วนหน่ึงในการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 เป็นต้น  

 ต้นทุนการผลิตสูงและราคาวัตถุดิบท่ีไม่แน่นอน การผลิตในบางสินค้าหรือในบางฤดูกาล
มีต้นทุนสูง เน่ืองจาก ราคาวัตถุดิบที่ควบคุมไม่ได้จากปริมาณผลผลิตที่ไม่สม่ าเสมอ หรือในบางกรณีที่  
การด าเนินธุรกิจอยู่ในรูปของการรวมกลุ่ม แต่เกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเอาเกณฑ์ของกลุ่มมาขายวัตถุดิบใน
ราคาแพง และปัญหาค่าขนส่ง เช่น กรณีของการแปรรูปเน้ือคุณภาพ ที่ขาดโรงงานฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ท าให้ต้อง
ขนไปเข้าโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดอื่น ๆ เป็นต้น และที่ส าคัญคือ เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาได้เอง ขึ้นอยู่กับ
พ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อ โดยเฉพาะพ่อค้าคนกลางจากต่างชาติที่เข้ามาเหมาสวนและรับซื้อในจ านวนมาก
เพื่อส่งออก 

 ขาดแคลนวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและไม่ต่อเนื่องตลอดท้ังปี  ที่เกิดจากพื้นที่ท าการเกษตร
น้อยในบางจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว (เช่น จังหวัดชลบุรี เป็นต้น) ท าให้ราคาที่ดินสูง และเกษตรกรส่วนใหญ่
ไม่ท าการเกษตร รวมทั้งขาดความสนใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรของคนรุ่นใหม่ที่มองอาชีพเกษตรสามารถ
สร้างรายได้น้อย นอกจากน้ัน ยังขาดแคลนวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากสารเคมีที่มีหน่วยงานภาครัฐให้การรับรอง
และไม่เพียงพอในการป้อนเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอาก าศตามฤดูกาล 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเกษตรกรบางส่วนยังคงยึดติดกับความคิดเดิมในการท าการเกษตรแบบใช้สารเคมี
เป็นหลัก 

 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการผลิต ถึงแม้ภาครัฐมีการจัด
อบรมให้กับผู้ประกอบการใหม่อย่างต่อเน่ือง แต่ส่วนหน่ึงยังขาดประสบการณ์การเรียนรู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ และ
ความอดทน ความพยายามในการท าธุรกิจที่อาจมีปัญหาในช่วงแรก ๆ ท าให้สินค้าที่ผลิตขึ้นยังไม่ได้การรับรอง
มาตรฐานและขาดความต่อเน่ืองในการผลิต 

(5) ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการ/การตลาด 

 ความสามารถในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง จากการ
ประเมินวิสาหกิจชุมชน (ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจาก  
ขาดแผนพัฒนาธุรกิจ ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ไม่มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้สมาชิกในกลุ่ม และ  
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ขาดการจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง ซึ่งนับเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนยกระดับขึ้นเป็น 
นิติบุคคล 

 การแข่งขันทางธุรกิจท่ีมีสูง ข้ึน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจ ร้านกาแฟ เป็นต้น ที่มี 
การด าเนินการหลายรายในแต่ละพื้นที่ ด้วยการลงทุนที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่ผู้ประกอบการสามารถ
แข่งขันได้โดยการใช้อัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน โดยได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานของภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี การสนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ลดขั้นตอนการท างาน  
จนท าให้ผู้ประกอบการสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟใน Modern Trade และส่งออกเป็นกาแฟผงส าเร็จรูป 
รวมทั้งจ าหน่ายหน้าร้าน และปรับมาเป็นการขายทางออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  

 ขาดความสามารถในการเข้าถึงตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนจะดูทิศทางความเป็นไปได้ด้านการตลาดก่อนถึงตัดสินใจผลิตสินค้า เช่น สินค้า  
แปรรูปจากกัญชง เป็นต้น ที่ก าลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SME เป็นจ านวนมาก และมีธุรกิจ 
ในรูปของบริษัทมารับซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศขาดองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของประเทศผู้น าเข้าที่ส่วนหน่ึงเกี่ยวข้องกับมารฐานสินค้า และ
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ นอกจากน้ัน ขาดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความคิดก้าวหน้าสามารถ
พัฒนาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ท าให้สูญเสียโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ  

 การแทรกแซงตลาดของธุรกิจต่างชาติ  ที่ เข้ามาในลักษณะของนอมินี ทั้ งจาก 
การแต่งงานกับคนไทย หรือการน าเงินมาให้คนไทยท าและจดในนามนิติบุคคล จากจ านวนกิจการที่เข้ามา
เปิดรับซื้อสินค้ามีหลายราย ท าให้ตลาดไม่ได้อยู่ในมือของผู้ประกอบการคนไทย ทุกอย่างก าหนดจากผู้ค้า
เหล่าน้ีหมด โดยเฉพาะเรื่องราคาที่ถูกกดทั้งของสดและสินค้าแปรรูปแล้ว  

 ขาดความรู้ความสามารถในการขายสินค้าทางออนไลน์ ถึงแม้ที่ผ่านมาผู้ประกอบการ
จะเคยได้รับการอบรมในเร่ืองดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่เป็นการสอนในเชิงทฤษฎี ไม่ได้สอนให้สามารถด าเนินการ
ได้จริง ท าให้ผู้ประกอบการ SME บางรายต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรของเอกชนซึ่งมีการสอน
เจาะลึกลงไปในเน้ือหาและประเด็นที่อยากรู้และได้ลองปฏิบัติที่ใช้งานได้จริงด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น 
แพลตฟอร์มที่เรียนจากภาครัฐจะเน้นไปที่ Lazada ในขณะที่ ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ หรือในกรณี
ที่หน่วยงานพยายามพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการ SME ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสินค้า 
แบรนด์เนม (เช่น Dior และ Chanel เป็นต้น) แต่เอาไปลงขายที่ Lazada / Shopee ซึ่งมีสินค้าเกือบทั้งหมด
เป็นสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน 

2. นโยบายภาครัฐด้านการประกอบธุรกิจการเกษตรในประเด็นการรับรู้ การนําไปปฏิบัติ ประโยชน์ท่ีได้รับ 
และปัญหาอุปสรรค 

2.1 นโยบายท่ีเน้นการส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐมีนโยบาย 
ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
หน่วยงานรัฐที่ รับผิดชอบในการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนของกลางน้ า  
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โดยมาตรฐานสินค้าแปรรูปทางการเกษตรที่ส่งเสริมจะเน้นในส่วนการแปรรูปที่เป็นการเพิ่มและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐาน GMP HACCP และ ISO ต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมเกี่ยวกับระบบมาตรฐานส าหรับการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความ
พร้อมในการปรับตัวรองรับกับการเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวจากปัญหาทางด้านเงินทุนที่ไม่เพียงพอเป็นหลัก 
ในขณะที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบส่วนต้นน้ าที่เป็นสินค้าเกษตรวัตถุดิบส าหรับ
การแปรรูปที่เน้นความปลอดภัย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ และ  
กลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งกลุ่มหลังน้ีเป็นกลุ่มที่จะมีระบบการรับรองเข้ ามาช่วยทั้งการรับรองมาตรฐาน 
การผลิต ระบบการรับรองการผลิตที่ปลอดภัย โดยเป็นการรับรองแบบกลุ่มที่ให้รับรองกันเองส าหรับทดแทน
ปัญหาเร่ืองเอกสารสิทธิ และปัญหา GMP ในขณะที่ กลุ่มมีเอกสารสิทธิ การรับรองมาตรฐาน GMP ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของตัวเกษตรกรเอง ทั้งในเรื่องของการจดบันทึกต่าง ๆ การตรวจสอบ และการใช้
สารเคมี ซึ่งเกษตรกรรุ่นเก่ามักจะไม่ปฏิบั ติตาม แต่เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถปฏิบั ติได้ นอกจากน้ัน  
ความแตกต่างของราคาสินค้าที่ได้การรับรองมาตรฐาน GMP และที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานก็เป็นแรงจูงใจ 
อย่างหน่ึงที่จะท าให้เกษตรกรสนใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานหรือไม่ นอกจากน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีแผนที่จะจัดต้ังเกษตรอินทรีย์แห่งชาติขึ้น มีการรวบรวมข้อมูลให้เป็นจุดเดียวน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ และ
ด าเนินการในรูปของ One Stop Service 

2.2 ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมองว่านโยบายของภาครัฐเป็นสิ่งท่ีดีและได้รับประโยชน์จากนโยบาย
ดังกล่าว ซึ่งมีความหลากหลายรูปแบบ อาทิ  

(1) การให้ความช่วยเหลือตามขนาดของกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มขนาดกลาง จะเข้าไปช่วยพัฒนาระบบ 
Internet of Things (IOT) ในการบริหารจัดการธุรกิจ กลุ่มขนาดย่อมระดับเล็กที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ 
จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการน าเคร่ืองจักรไปช่วยเสริมให้ธุรกิจดีขึ้น แต่ไม่
เน้นที่การส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเหมือนกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เน่ืองจากมองว่า เป็นภาระของ
ธุรกิจจากต้นทุนของการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสูงมาก และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการตาม  

(2) การให้ความช่วยเหลือตามขนาดของต้นทุน ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีต้นทุนต่ า 
หรือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการตรวจมาตรฐานสินค้าในห้อง Lab หรืองดเว้น
ค่าใช้จ่าย อีกกลุ่มที่ผลิตสินค้าราคาต่ ากว่าต้นทุน มีการจ้างที่ปรึกษาในเร่ืองของมาตรฐาน การลดต้นทุน      
การผลิตโดยการเลือกใช้วัตถุดิบที่คุ้มค่ามากที่สุด และการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งหมด ร่วมกับศูนย์ 
ICT ในการให้องค์ความรู้และช่วยเหลือทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการให้
ค าปรึกษาในเชิงลึกเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้ค าปรึกษา
ด้านการตลาดออนไลน์ และการจัดท าระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดจ านวนผู้ประกอบการ SME ที่เป็น NPL 

(3) การจัดทําในรูปของมาตรการและโครงการต่าง ๆ อาทิ  

 มาตรการความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การผ่อนผัน
ขยายระยะเวลาการช าระหน้ี การพักช าระหน้ี การสนับสนุนเงินกู้เพื่อการลงทุนซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักร รวมทั้ง
การเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยตรง เป็นต้น  



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-48 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น อย. GMP และ
มาตรฐานฮาลาล เป็นต้น โดยการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานดังกล่าว  
ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายหรือเก็บในอัตราที่ลดลงในช่วงโควิด-19 รวมทั้งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
โดยการเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ และการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อให้ในการตรวจสอบเอกสารและให้ค าแนะน า
เพิ่มเติม  

 โครงการและกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด ที่เน้นรูปแบบการค้าแบบผสมผสานทั้ง
ออฟไลน์และออนไลน์ ควบคู่กับการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ การน าไปแปรรูปหรือสร้างนวัตกรรม
เพื่อยืดอายุของสินค้าเกษตรแปรรูปให้อยู่ได้นานขึ้น และการเจรจาจับ คู่ธุรกิจ รวมทั้งการส่ง เส ริม
ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจ และกลุ่ม OTOP เพื่อเข้าถึงตลาดออนไลน์ โดยกระตุ้นการขายผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ รวมถึงแพลตฟอร์มส่งเสริมการขายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ของกระทรวงพาณิชย์ที่ชื่อว่า 
“เว็บไทยเทรด” เป็นต้น จัดฝึกอบรมการขายสินค้าออนไลน์ โดยน าลงใน Facebook และการท าเพจขายทาง
ออนไลน์ และเชิญอาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ หรือนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการท า
ตลาดออนไลน์ ทั้งน้ี ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่ม เช่น วิสาหกิจชุมชน 
Smart Farmer กลุ่มแม่บ้าน และบุคคลทั่วไป เป็นต้น  

 โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจาก 
การรวมกลุ่มที่แบ่งปันองค์ความรู้ต่าง ๆ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกัน  

 โครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย 
ร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ที่จัดท าโครงการศูนย์ Agriculture Innovation Center (AIC) ให้บริการ
ด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ และรับผลิตสินค้าแปรรูปเกษตรและอาหาร สามารถรับผลิตปริมาณน้อย ท าให้
ผู้ประกอบการ SME สามารถมาจ้างผลิตในปริมาณต่อคร้ังไม่มากตามความต้องการของตลาด มีความยืดหยุ่น
กว่าการจ้างผู้ รับจ้างผลิตที่ เป็นโรงงานของเอกชนที่ก าหนดปริมาณการผลิตขั้นต่ าไว้สูง เป็นภาระต่อ
ผู้ประกอบการ SME และยังมีปัญหาความลับของสูตรการผลิตร่ัวไหล นอกจากน้ัน ยังให้บริการด้านการวิจัย
ร่วมกับผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมในด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต แต่มีภูมิปัญญาและ 
มีประสบการณ์ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ า ด าเนินการร่วมกับอาจารย์และ
นักศึกษา ท าให้ได้ประโยชน์ในเชิงการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ร่วมด้วย จึงเป็นแนวคิดการพัฒนาและช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ดี สามารถแก้ปัญหาทั้งด้านการขาดแคลนเงินทุน การวิจัยพัฒนา การผลิต มาตรฐาน GMP 
HACCP และ อย. 

 โครงการอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําทางด้านต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมองว่าสามารถ
เริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยองค์ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนอกเหนือจากทางด้านการตลาดแล้ว ยังมีการอบรมให้
ความรู้ในเรื่องการผลิต มาตรฐานสินค้า การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองจักรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การออกแบบโรงงานและช่วยปรับปรุงพื้นที่ในการจัดต้ังโรงงาน การจัดท าระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน            
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ สิทธิรับส่วนลดค่าขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์   

2.3 การดําเนินนโยบายสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐบางอย่างขาดประสิทธิผล ซึ่งผู้ประกอบการ
มองว่ามาจากสาเหตุหลัก ๆ อาทิ  
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(1) นโยบายส่วนใหญ่กําหนดมาจากส่วนกลาง ท าให้ขาดความชัดเจนต่อการให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาที่ตรงจุดตรงประเด็นอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ขาดความสอดคล้องและมักจะไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ที่อาจแตกต่างกัน ตลอดจนไม่ครอบคลุมผู้ประกอบการในทุกกลุ่ม (เช่น  
ให้ความส าคัญกับประมงน้ าเค็มมากกว่าการท าประมงน้ าจืด เป็นต้น) ท าให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
และผู้ประกอบการรายย่อยหรือวิสาหกิจชุมชนบางคร้ังไม่สามารถด าเนินการตามค าแนะน าได้ทั้งติดปัญหา
เร่ืองของเงินทุนและองค์ความรู้ที่ไม่เพียงพอ และมักจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น เช่น การจัดงานแสดง
สินค้าเพื่อจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น ในขณะที่ ผู้ประกอบการมองว่า ปัญหาของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็น
ปัญหาระยะยาวที่ท าอย่างไรถึงจะให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งปัญหาด้านวัตถุดิบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เงินทุน และองค์ความรู้ที่ทันสมัย  

(2) ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  เน่ืองจาก ส่วนใหญ่เป็น
นโยบายและโครงการระยะสั้นปีต่อปี เช่น การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนรวมตัวกันเป็ น
วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มรูปแบบต่าง ๆ  แต่ไม่มีโครงการมาต่อยอดการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเน่ืองจนสามารถ
แข็งแกร่งพอที่จะช่วยเหลือกลุ่มและสมาชิกของกลุ่มได้ เป็นต้น ท าให้แต่ละปีต้องมีการเร่ิมต้นใหม่ เปลี่ยน
นักวิชาการและที่ปรึกษาคนใหม่ ท าให้เสียเวลาในการท าสิ่งเดิม ๆ  

(3) ปัญหาทางด้านบุคลากร/การจัดสรรงบประมาณในพ้ืนท่ี บุคลากรของรัฐที่มีหน้าที่ในการ
น านโยบายเข้าไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการบางส่วนขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในบางประเด็นที่ผู้ประกอบการ
ต้องการ ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานให้กับหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ได้เกิดจาก
ความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการที่แท้จริงที่เสนอของบประมาณในรูปของโครงการ แต่เป็น
โครงการ/กิจกรรมที่เคยท ามาแล้วหลายคร้ังจนเหมือนเป็นงานประจ า ทั้งน้ี การพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
วิสาหกิจและผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ  ได้แก่ การสร้างความแตกต่างของสินค้า การมีเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ครบถ้วนและทันสมัย การเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และความสามารถ
ทางด้านการตลาดเพื่อแข่งขันได้กับสินค้าที่มีนวัตกรรม แต่ทั้งหมดยังขาดงบประมาณของภาครัฐเข้ามาให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่  

(4) ขาดความชัดเจนในการดําเนินนโยบายการประกันสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีเงิน
ลงทุนต่อ และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้
เจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเน่ือง  

(5) ขาดประสิทธิภาพของการให้บริการข้อมูลท่ีเพียงพออย่างท่ัวถึง ท าให้ผู้ประกอบการขาด
ความรู้และข้อมูลที่สามารถระบุถึงหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุน และการติดต่อเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าเมื่อ
เกิดปัญหา ข่าวสารของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรจะมีอย่างครบถ้วน เช่น 
ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ที่มีแต่ชื่อเกษตรกร แต่ไม่มีรายละเอียดอื่น ๆ  ของสินค้า หรือ
ข้อมูลที่จะสามารถติตต่อในเชิงธุรกิจได้ เป็นต้น 

(6) นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่าง
เหมาะสมและท่ัวถึง ส่วนใหญ่ด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีสมาชิกในกลุ่มมากกว่า 7 คน
ขึ้นไป โดยไม่มองที่สินค้าและความสามารถในการไปต่อของธุรกิจ ผู้ประกอบการที่เป็นรายเดียวจึงไม่ได้รับ  
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การสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมของภาครัฐ ในขณะที่ กลุ่มที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมแล้วแต่จะต้ังกลุ่มอยู่และ
ต่ออายุเพื่อรอรับงบประมาณซึ่งมีอยู่คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ที่ไม่ด าเนินการ  

2.4 ผู้ประกอบการบางส่วนขาดความสามารถในการเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐ 
เน่ืองจาก ปัญหาขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างเพียงพอและต่อเน่ือง 
ในขณะที่ โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐส่วนใหญ่เป็นโครงการเร่งด่วนและมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการมาก
พอสมควร เช่น โครงการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น ท าให้ผู้ประกอบการส่วนหน่ึงขาดโอกาสเข้าร่วม
โครงการ เน่ืองจากระยะเวลาไม่เพียงพอส าหรับการเตรียมความพร้อม นอกจากน้ัน ผู้ประกอบการบางราย  
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนโยบายและโครงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ ถึงแม้ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมพัฒนาชุมชน เป็นต้น) จะมีหนังสือแจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่เป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในความดูแลอย่างต่อเน่ือง 

2.5 ขาดการบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การด าเนินงานตามนโยบาย
ต่าง ๆ กฎหมาย และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME อยู่อย่างกระจัด
กระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานน้ัน ๆ ในขณะเดียวกัน 
บางคร้ังอาจมีความทับซ้อนกันในการดูแล ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน เน่ืองจาก ต้องยึดถือ
กฎระเบียบของกระทรวงเป็นหลัก เช่น ผู้ประกอบการที่ต้องการจดแจ้งเพื่อขอมาตรฐานจากหน่วยงานหน่ึง 
แต่ข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่คือ จ าเป็นต้องจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์เสียก่อน เป็นต้น ปัญหา
มาจากการส่งเสริมของภาครัฐไม่ได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์เป็นจุดเร่ิมต้นของการวางแผนพัฒนาแล้วค่อยขับเคลื่อนไป
ตามกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ท างานร่วมกันตามแผนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีบาง
โครงการที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่พยายามประสานการท างานร่วมกัน เช่น ความร่วมมือระหว่างส านักงาน
ประมงจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด อบต. และ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เข้าไปวิเคราะห์ปัญหาของการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เพื่อน ามาเป็นหัวข้อและ
หลักสูตรในการจัดอบรมให้ความรู้และออกแบบโครงสร้างการปรับปรุงกิจการของผู้ประกอบการ SME เพื่อให้
เข้าสู่มาตรฐาน และส่งเสริมไปถึงความรู้ในการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน
ทางด้านเงินทุนจาก ธกส. เป็นต้น 

2.6 กลไกการสนับสนุนทางด้านเงินทุนสามารถดําเนินงานได้ดีระดับหนึ่ง ผู้ประกอบการ 
บางส่วนมองว่า ธกส. เป็นสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
แปรรูปสินค้เกษตรได้รับประโยชน์เป็นอย่างดี รวมทั้งบริการให้ค าปรึกษาแนะน าและจับคู่ข้อมูลทางการตลาด
และ  การส่งเสริมช่องทางออนไลน์ด้วย ในขณะที่ การสนับสนุนของกองทุนพัฒนา SME ส่วนหน่ึงเป็น 
การด าเนินโครงการต่อยอดจากเดิมให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับกับผู้ประกอบการรายย่อย/รายเล็กที่ไม่มี
มาตรฐานรับรองให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน โดยประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น อย. เข้ามาดูแลผลิตภัณฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไม่มีใครดูแล ทางส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเข้ามาเ สริม 
ในขณะที่ กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นกองทุนที่จัดท าขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือให้ SME ปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีการขยายกลุ่มเป้าหมาย SME 
ที่หลากหลายขึ้น และด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนทั้งอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดเงินต้น และระยะเวลากู้  
ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ต้องน าไปซื้ออุปกรณ์เคร่ืองจักรเท่าน้ัน ท าให้เป็นข้อจ ากัดของผู้ประกอบการที่อยู่ใน
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สถานะความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ แต่ละสถาบันการเงินมีวิธีการค านวณ  
ที่แตกต่างกัน โดยข้อมูลที่น ามาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ความสามารถใน
การช าระคืน (รายได้และกระแสเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคาร) และประวัติการช าระหน้ีเดิม (เครดิตบูโร)  
เป็นต้น  

2.7 ขาดการสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มท่ี อาทิ  

(1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและในระดับจังหวัด  ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มี
บทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน าเร่ืองของการปฏิบัติตาม
กฎหมายของสินค้าแปรรูปทางการเกษตร และถ้ามีปัญหาด้านการส่งออก จะมีทีมที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้
ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดของการส่งออกในแต่ละประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปในท้องถิ่น และที่ส าคัญคือ การเข้าสู่ระบบมาตรฐานที่จะเป็นการยกระดับของ
สินค้าและผู้ประกอบการ  

(2) สหกรณ์ บทบาทของสหกรณ์เป็นองค์กรของประชาชนที่ จัดต้ังขึ้ นและจดทะเบียนตาม
กฎหมาย และให้บริการสมาชิกในเรื่องหลัก ๆ  ได้แก่ เงินทุนในการประกอบอาชีพที่มาจากหุ้นและเงินทุนของ
สมาชิกสหกรณ์ สนับสนุนเร่ืองของการท าการเกษตรและรวบรวมผลผลิตและเอามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 
ในขณะที่ การแปรรูปสินค้าเกษตรยังเป็นเร่ืองใหม่ของสหกรณ์ และส่วนใหญ่ใช้วิธีการจ้างผลิต เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของผู้ประกอบการรายย่อย 

(3) สภาเกษตรกร/สภาเกษตรกรจังหวัด ท าหน้าที่เป็นตัวกลางทั้งการเตรียมเอกสารและ      
การประสานกับสถาบันการเงิน (SME Bank) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ สนับสนุนการท าสื่อ
ออนไลน์ขายผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ  เช่น Shopee และ Lazada เป็นต้น ที่ได้งบประมาณสนับสนุนส่วนหน่ึง
จาก สสว. โดยการสอนให้ผู้ประกอบการท า Content ลงเว็บไซด์และเพจ มีการพูดคุยกับคนในพื้นที่ถึงความ
สนใจและต้องการรับความช่วยเหลือในการแปรรูปสินค้าเกษตรด้านใดบ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ด าเนินการต่อ 
เน่ืองจากมีปัญหาทางด้านการตลาดรองรับ นอกจากน้ัน สภาเกษตรกรพยายามเชื่อมโยงการท างานส่งเสริม
ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างบูรณาการ เช่น พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และเอกขน เป็นต้น ร่วมกับ
เครือข่ายอย่างเทศบาลที่เริ่มด าเนินการมาได้ 2-3 ปี แต่ติดปัญหาที่งบประมาณและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
สภาเกษตรกรที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทั้งหมด นอกจากน้ัน ยังท าหน้าที่ในการบูรณาการความ
ช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร โดยการชี้เป้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งเข้าไปช่วยเหลือ
เพื่ออ านวยความสะดวก แต่กระท าได้เฉพาะการประสานทางด้านนโยบายกับส่วนกลางเท่าน้ัน 

3. กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจํากัดแก่การดําเนินธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

ผู้ประกอบการบางรายไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย เน่ืองจาก โรงงานไม่ได้ใหญ่มากและเป็นโรงงาน
เก่าแก่ที่ด าเนินงานมานาน จึงมีการเตรียมความพร้อมของระบบต่าง  ๆ ไว้แล้ว รวมทั้งระบบมาตรฐานที่มี 
การขออนุญาตได้ใบรับรองมาตรฐานและมีการต่ออายุมาโดยตลอด ในขณะที่ ผู้ประกอบการส่วนหน่ึงขาด
ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับ อย. ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก ท าให้
ขาดความมั่นใจในขอบเขตของการผลิตว่าสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร (เคร่ืองส าอางและสมุนไพร) 
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และส่วนหน่ึงได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากของการด าเนินการจากกฎหมายต่าง ๆ 
รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ดังน้ี  

3.1 ภาษีความหวาน (ปริมาณน้ําตาล) ของกรมสรรพสามิต ซึ่งผู้ประกอบการบางรายมีปัญหา
เกี่ยวกับภาษีความหวานของกรมสรรพสามิต ที่เรียกเก็บภาษีตามระดับความหวานของเคร่ืองด่ืม ท าให้ต้อง 
ลดความหวานลงเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด แต่ส่งผลกระทบให้ยอดขายลดลง ประกอบกับ
ช่วงโควิด-19 ยิ่งท าให้หยุดจ าหน่ายสินค้า จนในที่สุดต้องยอมเสียภาษีความหวาน และต้องน าเคร่ืองด่ืมที่ผลิต
ไปตรวจที่กรุงเทพฯ โดยหน่วยงานภาครัฐแนะน าให้ต้องก าหนดส่วนผสมให้ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งต้องระบุ
ให้ชัดเจนบนฉลากบรรจุภัณฑ์ นอกจากน้ัน ยังต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานของ มผช. ด้วย  

3.2 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีตั้งโรงงาน ได้แก่  

(1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ก าหนดให้โรงงานที่เข้า
หลักเกณฑ์ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้ปรับขยายขอบเขตของ
ขนาดโรงงานจากเดิมถ้าไม่เกิน 20 แรงม้าไม่ต้องขออนุญาตมาเป็นไม่เกิน 50 แรงม้าไม่ต้องขออนุญาต ท าให้
ผู้ประกอบการบางราย (วิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าไหมบาติก) ที่ด าเนินงานสืบทอดมาต้ังแต่รุ่นปู่รุ่นย่า โดยการซื้อ
ผ้าทอจากชาวบ้านในชุมชนแล้วน ามาเติมสีเติมลายออกจ าหน่าย มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
สถานะทางธุรกิจที่เติบโตขึ้นจากการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนมาเป็นธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม (ยอดขาย
เดือนละ 100 ล้านบาท) ที่อาจถูกผลักดันไปต้ังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ท าให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก พรบ. โรงงานดังกล่าว 

(2) พระราชบัญญัติ ผังเมือง พ.ศ. 2562  ที่ก ากับดูแลโดยกรมโยธาธิการและผัง เมื อง  
ซึ่งผู้ประกอบการต้องดูสถานที่ต้ังโรงงานว่าอยู่ในเขตที่อนุญาตได้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งบางคร้ังมีความขัดแย้งกับ 
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2564 ดังกล่าว อาทิ กรณีโรงงานแปรรูปเน้ือสัตว์ ที่ถูกระบุให้โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว์ที่มี
การรมควันต้องอยู่ในพื้นที่สีม่วง ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และต้องมีจ านวนแรงม้าเคร่ืองจักรประมาณ  
100 แรงม้า แต่ภายใต้กฎหมายโรงงาน โรงงานถูกจัดเป็นโรงงานประเภท 3 เน่ืองจาก มีเคร่ืองจักรในโรงงาน
มากกว่า 100 แรงม้า ท าให้โรงงานหาจุดที่ไปต้ังตามกฎหมายผังเมืองยาก ท าให้ไปต่อไม่ได้ ทั้งที่มีพื้นที่พร้อม
สร้างโรงงาน มีระบบน้ าเสียและระบบต่าง ๆ  ที่ไม่ส่งผลกระทบเดือดร้อนต่อชาวบ้าน แต่ติดขัดตรงกฎหมาย 
ที่ไม่สามารถขยายโรงงานได้ต้องไปขออนุญาตก่อน ซี่งทางออกส าหรับปัญหาคือ ต้องย้ายพื้นที่สร้างโรงงานไป
อยู่ในพื้นที่สีม่วงซึ่งหายากมากในจังหวัด นอกจากน้ัน การจัดต้ังฟาร์มปศุสัตว์ยังต้องขออนุญาตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องมีการจัดท าประชาพิจารณ์เพื่อได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ถึงจะต้ังได้ ร วมทั้ง
ข้อจ ากัดในเขตพื้นที่ที่ต้องได้รับการอนุญาตจากส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 

3.3 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ 
SME ที่อยู่ในรูปของสหกรณ์ต้องด าเนินการทั้งการจดทะเบียนและการบริหารจัดการภายใต้กฎหมายน้ีโดยตรง 
อย่างไรก็ตาม ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติตามซึ่งเป็นปัญหาท าให้เกิดความยุ่งยากใน
การด าเนินงานของสหกรณ์ เช่น การจัดต้ังโรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม และ
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท าให้เกิดความยุ่ งยากแก่ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรรายย่อย  
(ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร) ที่บางคร้ังต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงาน 
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3.4 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานสินค้า ที่ท าให้เกิดข้อยุ่งยาก ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และ 
ไม่สอดคล้องกับลักษณะของสินค้า อาทิ  

(1) สินค้าบางประเภทมีลักษณะพิเศษเฉพาะท่ีไม่ตรงกับมาตรฐานท่ีกํานดไว้  ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าท าขึ้นด้วยมือ (Handmade) เช่น มาตรฐานก าหนดให้ผ้าไหมต้องมีเน้ือผ้าที่เรียบเสมอกัน ซึ่งขัดกับ
เอกลักษณ์ของผ้าไหมที่จะต้องมีตะปุ่มตะป ่า ไม่สามารถท าให้เรียบได้ ต่างจากเส้นไหมที่มาจากโรงงาน หรือ
สินค้าบางอย่างที่รูปลักษณ์ไม่น่าสนใจแต่เป็นสินค้าที่ท าด้วยมือชิ้นเดียวในโลก เป็นต้น 

(2) ภาระค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในการจดแจ้งขอรับ
รองมาตรฐานต่าง ๆ  ทั้ง อย. GMP ฮาลาล การจดเคร่ืองหมายการค้า (Trademark) Certificate of Health 
และมาตรฐานของประเทศต่าง ๆ  กรณีเป็นผู้ส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการยอมรับผลตรวจกับ
เฉพาะบาง Lab เท่าน้ัน และแต่ละมาตรฐานมีหลักเกณฑ์การตรวจที่แตกต่างกัน เช่น การปรับปรุงโรงเรือน 
ความเข้มงวดของผู้ที่เข้ามาโรงงาน (การตรวจสุขภาพประจ าปี) การตรวจที่แตกต่างตามนิกายของศาสนา
อิสลาม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลา ทั้งน้ี เน่ืองจาก มาตรฐานที่ออกโดย
หน่วยงานรับรองของไทยไม่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกประเทศ เป็นต้น นอกจากน้ัน ผู้ประกอบการ SME  
บางรายที่มีการผลิตสินค้าบางประเภท เช่น สมุนไพร เป็นต้น ต้องมีการสร้างโรงเรือนตามกฎหมายเป็นจ านวน
มากเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดที่ต้องแยกโรงเรือนส าหรับผลิตสมุนไพรแต่ละชนิด การจดแจ้งมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ที่บางรายเฉพาะรายเดียวแต่ต้องมีการจดแจ้งทั้งหมด 5 ประเภท (เช่น อาหาร 
เคร่ืองด่ืม ผ้า ของใช้ และสมุนไพร เป็นต้น) ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐมีโครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการส่ง
สินค้าตรวจในห้องปฏิบัติการ โดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ 2 ปีคร้ัง แต่ปัญหาอยู่ที่ 
ความไม่ต่อเน่ืองของงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการให้ครอบคลุมผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง 

(3) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ และส่วนหนึ่งไม่เห็นความจําเป็น  
ในการขอรับรองมาตรฐาน ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็นที่ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน และกระบวนการต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการ ทั้งการยื่นขอค าจดแจ้งและการต่ออายุ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายเล็ก วิสาหกิจชุมชน และ OTOP นอกจากน้ัน ผู้ประกอบการบางรายมองว่า สามารถขายได้
ในท้องตลาดทั่วไป หรือตามตลาดนัดต่าง ๆ และกรณีของผู้ประกอบการที่ เป็นลักษณะของ OEM หรือ 
มีลักษณะของผู้รวบรวมผลผลิตจากแต่ละชุมชน ที่มองว่าไม่จ าเป็นต้องมีการรับรองมาตรฐานใด ๆ  

(4) ภาระในการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบทางด้านมาตรฐาน  
ท่ีมีจํานวนมาก และมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงมาตรการในการควบคุม
สถานที่ใหม่ทั้งหมด และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เพื่อให้มีวิธีการปฏิบัติที่คล้ายค ลึงกัน  
ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าของการปฏิบัติในการควบคุมสถานที่ของทุกพื้นที่ และมีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น 
ต้องส่งผลวิเคราะห์รายงาน ซึ่งแต่เดิมไม่บังคับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงกฎ ระเบียบดังกล่าว
ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบการที่ต้องส่งสินค้าตรวจวิเคราะห์อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความมั่นใจถึง
ความปลอดภัยของสินค้าให้กับผู้บริโภค และผู้น าเข้าสินค้าในต่างประเทศ ทั้งน้ี ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประอบ
การขึ้นอยู่กับระยะเวลาความถี่ของการส่งตรวจ ซึ่งเร่ืองดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข (อย.) อยู่ระหว่าง  
การพิจารณาลดจ านวนรายการตรวจให้น้อยลงเท่าที่จ าเป็น เช่น สินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม ที่เดิมต้องตรวจ
มากกว่า 40 รายการ เป็นต้น แต่กฎ ระเบียบใหม่ในเบื้องต้นจะลดจ านวนรายการที่ต้องตรวจลง แต่ถ้ามีเหตุ
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สงสัยว่าสินค้าใดไม่ ไ ด้มาตรฐานก็จะเ รียกตรวจอีกรอบหน่ึง โดยเน้นสินค้าประเภทที่มี ค่าใช้ จ่าย 
ในการตรวจสอบโรงงานสูงกว่าประเภทอื่น ๆ เช่น สินค้าประมง เป็นต้น เพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการลง 

(5) ขาดมาตรฐานสินค้ารายการใหม่ ๆ บางรายการ เช่น จระเข้ ที่ถูกจัดเป็นสัตว์พิเศษต่างจาก
สัตว์น้ าอื่น ๆ ที่ยังติดขัดข้อกฎหมายบางประการในการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และกรณีของแป้ง
จ้ิงหรีด ที่ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดภูมิภาคสแกนดิเนเวีย ท าให้เสียโอกาสในการส่งออกถึงแม้มีตลาด
และความต้องการชัดเจนที่จะสั่งซื้อ แต่ยังติดขัดเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ
น้ัน ๆ รองรับ นอกจากน้ัน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเดินทางไปร่วมออกงานแสดงสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ที่
ประเทศดังกล่าวไม่รับรองมาตรฐานที่ออกโดยหน่วยงานของไทย จนท าให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ีซึ่งสูงมากเพื่อรักษาลูกค้าและเป็นการเผยแพร่สินค้า แต่ไม่คุ้มกับรายได้ที่ได้รับ 

(6) ใบรับรองมาตรฐานของประเทศไทยไม่สามารถนําไปใช้ในบางประเทศได้ หลายประเทศ  
ผู้น าเข้าสินค้าต้องการมาตรฐานเฉพาะของประเทศน้ัน  ๆ อย่างเข่นกรณีของการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ที่เป็นมาตรการของหลายประเทศใช้ส าหรับสินค้าแปรรูปทางการเกษตรที่ยังคงเป็นอุปสรรค
ส าหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่อยู่กลางน้ า และปลายน้ า มีปัญหาในการหาผู้ประกอบการ 
(เกษตรกร) ต้นน้ าที่มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในขณะที่ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่สามารถจัดท าระบบ Contract 
Farming ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ เน่ืองจากเป็นทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท าให้ถึงแม้ผู้ประกอบการ 
SME จะได้รับการรับรองมาตรฐานของประเทศไทยแล้วก็ไม่สามารถส่งออกได้ นอกจากน้ัน ยังมีข้อก าหนด
เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin: CO) ที่จ าเป็นต้องใช้กรณีส่งสินค้าไปต่างประเทศภายใน
อาเซียนเพื่อน าไปลดภาษีในแหล่งผลิตสินค้าในอาเซียน และประเทศที่ใช้กฎของ FDA ของสหรัฐอเมริกา 
(Food and Drug Administration) ที่ต้องออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการไม่สามารถ
ติดต่อได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ Shipping ด าเนินการแทน แต่อาจยุ่งยากในเร่ืองของการเตรียมเอกสาร 
เน่ืองจาก ต้องออกทุกคร้ังที่มีการส่งออกสินค้า 

(7) สถานการณ์บังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ไม่เท่ากัน อย่างเช่น กรณีของผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายสามารถขอรับการรับรอง มผช. จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐได้ (อุตสาหกรรม
จังหวัด) เน่ืองจาก ไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องได้มาตรฐาน มผช. แต่ไม่สามารถขอ อย. กับหน่วยงานภาครัฐ
ได้ทันที ยกเว้นต้องมีการเข้าไปดูความพร้อมของสถานที่และมีค่าใช้จ่ายในการตรวจผลิตภัณฑ์และสถานที่
ดังกล่าว เน่ืองจาก เป็นกฎหมายหลักที่บังคับให้ต้องปฏิบัติ   

3.5 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ที่เป็นกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับการขนย้าย
เน้ือสัตว์แปรรูปข้ามจังหวัดไปยังพื้นที่ที่ เป็นเขตปลอดโรคของกรมปศุสัตว์ ที่ก าหนดไว้ว่าต้องมีการขอ
ใบอนุญาตและต้องจัดท ามาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนดแต่ไม่ผ่าน ถึงแม้โรงงานจะได้มาตรฐานอื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน GMP เป็นต้น แต่เน่ืองจากมีบ้านอยู่ในโรงงานด้วยซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่อยู่ในข้อก าหนด
ของมาตรฐานตามกรมปศุสัตว์ ท าให้เสียโอกาสในการน าสินค้าเข้าไปจ าหน่ายในพื้นที่ปลอดโรคระบาดได้ 
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาแก้ไขได้ยาก เน่ืองจาก กฎหมายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพราะเป็นเรื่องความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค  
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3.6 กฎหมายแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2564 ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรต้องท า 
MOU ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวที่จะไม่สามารถไล่ออกได้ก่อนก าหนดเวลา แต่ในกรณีที่ไม่มีงาน
เข้าหรือนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็จะเป็นภาระของผู้ประกอบการในการจ่ายค่าแรงงานอย่างต่อเน่ื อง ซึ่งไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ต้องการติดตามและตรวจสอบแหล่ง
ที่อยู่และการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว นอกจากน้ัน กฎหมายก าหนดให้แรงงานต่างด้าว เมื่อท างานใน
ประเทศไทยครบ 2 ปี จะต้องรายงานตัวต่อหน่วยงาน เมื่อท างานครบ 4 ปี จะต้องกลับประเทศเป็นช่วง
ระยะเวลาหน่ึง เช่น 2-3 เดือน เป็นต้น จึงจะกลับมาท างานในประเทศไทยได้อีก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ SME เน่ืองจาก กรณีแรงงานท างานนานถึง 4 ปี จะเป็นแรงงานมีฝีมือ หากต้องกลับประเทศ    
ก็ท าให้สูญเสียแรงงานมีฝีมือ ในขณะเดียวกั น ผู้ประกอบการที่ จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องไปรายงานต่อ
หน่วยงานทุก 90 วัน เป็นภาระต่อผู้ประกอบการในการเตรียมเอกสารและการเดินทางไปรายงาน แม้จะ
สามารถมอบอ านาจให้พนักงานไปด าเนินการแทนก็ตาม  

3.7 ข้อจํากัดในความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้า 
ท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่
เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้าน้ันได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายน้ันจะเกิดจาก   
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทน 
(คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคม และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค) ต้องพิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการ
และการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าน้ันเป็นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจาก      
การกระท าของผู้ประกอบการผู้ใด เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการพิสูจน์ว่าสินค้าปลอดภัย จึงอาจเกิด
ปัญหาว่าถ้ามีคนร้องเรียน ก็อาจกระทบต่อผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีการป้องกันไว้ ผู้ร้อ งไม่ต้องรับผิดชอบ  
ไม่ต้องฟ้องเองก็ได้ อาจฟ้องพร่ าเพื่อ ควรให้ผู้บริโภคพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากอาหาร เช่น เกิดอาการ
ปวดท้อง ก็ต้องพิสูจน์ว่าอาหารท าให้ปวดท้อง เป็นต้น 

3.8 ขาดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจดภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูปบางราย
มองว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากการซื้อกับเรียกเก็บจากการขายไม่คุ้มกัน เน่ืองจาก เกษตรกรไม่มีการจด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถน ามาหักกับภาษีการขายได้ ด าเนินการได้เฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส าหรับการซื้อบรรจุภัณฑ์เท่าน้ัน ซึ่งมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 

3.9 หน่วยงานภาครัฐขาดความพร้อมในการนํากฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้กับภาคธุรกิจ 
อาทิ กฎหมายเก่ียวกับกัญชา ที่มีความล่าช้าและไม่ชัดเจนส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ ต้องการท าธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากกัญชาถึงล าดับขั้นต อนของ
กระบวนการในการรับอนุญาตให้ผลิตได้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  
การท า MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข การรับรองมาตรฐานจาก อย. เป็นต้น ในขณะเดียวกัน                
มีผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตอาหารที่ท าจากกัญชาออกวางตลาดได้แล้ว เช่นเดียวกับ ผลผลิตจาก 
ใบกะท่อม ที่มีการใช้เป็นยาเป็นที่รู้กันและด าเนินการกันมากว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งเกษตรกรมีความพร้อมที่จะผลิต
ทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศภายใต้มาตรฐาน GMP และ GAP ส าหรับการขายภายในประเทศ 
ไม่มีปัญหาส าหรับการขอมาตรฐาน GMP เน่ืองจากมีจ านวนน้อย ท าให้หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมดคือ          
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กรมวิชาการเกษตรสามารถด าเนินการได้ แต่ปัญหาอยู่ที่สินค้าส่งออกไปต่างประเทศที่ ต้องขอการรับรอง
มาตรฐาน GAP โดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ (กรมวิชาการเกษตร) ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในช่วงที่มี
ผู้ยื่นขอ GAP จ านวนมาก ยกเว้นบริษัทเอกชนที่เสียค่าใช้จ่ายสูง หรือแม้แต่กรณีของการขออนุญาตปลดล็อค
ของกัญชง และกัญชา และคนปลูก ที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะน้ี  

3.10 ขาดการบังคับใช้กฎหมายท่ี มีอยู่ เดิ มอย่า ง ท่ัว ถึง เช่น กฎหมายประมง เป็นต้น   
ที่ผู้ประกอบการมองว่า แทบจะไม่มีการน ามาใช้บังคับอย่างจริงจัง ยกตัวอย่างกรณีของเรือลาก ที่ด าเนินการ
ผิดกฎหมายมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ซึ่งถ้าน ากฎหมายมาบังคับใช้ในปัจจุบันก็อาจปรับตัวได้ยากทั้ง
หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องและธุรกิจประมง อีกกรณีหน่ึงซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นผลดีส าหรับผู้บริโภค
ภายในประเทศ คือ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งออกที่จะต้องรายงานถึงต้นทางที่เป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
(Traceability) ที่ยังไม่มีการปฏิบัติกันอย่างทั่วถึง ท าให้การส่งออกสินค้าแปรรูปประมงลดลง นอกจากน้ัน     
ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่เกษตรกรส่วนหน่ึงมองว่า ไม่มีปัญหาอะไรเพราะใช้
มาแล้วเป็นเวลานานกว่า 30 ปี แต่อีกส่วนหน่ึงขาดองค์ความรู้ในการใช้อย่างถูกต้อง (เช่น ใช้ในระยะเวลาที่ไม่
เหมาะสมหรือปริมาณมากเกินไป หรือใช้สารเคมีประเภทและยี่ห้อที่ไม่ได้คุณภาพและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
เป็นต้น) ท าให้ประสบปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีตกค้างเกินกว่าที่ก าหนด  

3.11 ปัญหาข้อกฎหมายในการบริหารจัดการของหน่วยงานรับผิดชอบ อาทิ 

(1) แนวปฏิบัติในการออกใบรับรอง GAP ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่จัดฝึกอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา GAP ตามข้อก าหนดประมาณ 8 ข้อ แล้วส่งเร่ืองให้กรมวิชาการเกษตรเพื่อ
ท าการตรวจและออกใบรับรองให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมักจะมีปัญหาด้านงบประมาณและจ านวนบุคลากร
ของกรมวิชาการเกษตรที่ไม่เพียงพอส าหรับการออกตรวจได้ครบถ้วน เน่ืองจาก หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร
ในภูมิภาคเป็นระดับเขตที่รับผิดชอบเขตละ 5 จังหวัด ในขณะที่ กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถด าเนินการได้
เบ็ดเสร็จและจบในงานเดียว แต่ติดขัดที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดหน้าที่การตรวจและรับรองให้กับกรมส่งเสริม
การเกษตร 

(2) ข้อกําหนดใหม่ในการอนุญาตและออกใบรับรอง GMP ซึ่งมอบให้ผู้ตรวจการที่ไม่ใช่ของ
รัฐท าการประเมินและเป็นผู้อนุญาตแทน อย. ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ ถึงแม้มี 
การผ่อนผันยกเว้นให้วิสาหกิจที่มีแรงงานไม่เกิน 7 คน และบางผลิตภัณฑ์ที่มีการยกค่าธรรมเนียมให้หมด 
รวมทั้งการปรับเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มวิสาหกิจให้ลดลงและสามารถพัฒนาได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง เกณฑ์
ต่าง ๆ ยังคงจ าเป็นต้องมีเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ยอมรับและเพื่อท าให้ประเทศไทยสามารถก าหนดเกณฑ์ส าหรับ
สินค้าของประเทศอื่นได้เช่นกัน 

3.12 เกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจาก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการที่ออกมาเป็นเอกสารเผยแพร่ ส่วนหน่ึงอาจมาจากการขาดความสนใจของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการเอง เน่ืองจาก เอกสารมักจะมีเน้ือหาที่ยาวพอสมควร และยากต่อการท า 
ความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ท าให้เสียประโยชน์จากความรู้ที่จะได้รับ 
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3.13 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ กับผู้ประกอบการทุกขนาดซึ่งมีพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเป้นข้อจ ากัดส าหรับการด าเนินธุรกิจของผู้ประอบการ SME โดยเฉพาะกับ
กลุ่มที่ก าลังเติบโต เช่น เรื่องของภาษีความหวาน เป็นต้น   
 

4. แนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรค 

4.1 ภาครัฐควรปรับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นส าหรับผู้ประกอบการ 
SME และแตกต่างกันไปตามขนาดและประเภทของสินค้า เพื่อให้ธุรกิจในระดับน้ีสามารถเดินต่อไปได้ เช่น 
เ ร่ืองของมาตรฐานสินค้า เป็นต้น ซี่ งปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรมได้ท า เ ร่ืองขอน ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ไลท์) ที่มีข้อก าหนดเหมาะสมกับ SME มาใช้กับผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่
อย่างกว้างขวาง 

4.2 ประเทศไทยควรจัดให้มีมาตรฐานเดียวที่ผู้ประกอบการ SME โดยทั่วไปสามารถเข้าถึงมาตรฐานน้ี
ได้ หรืออาจจัดระดับของมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่มตามปัจจัยที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัด
กลุ่มดังกล่าว และควรเป็นมาตรฐานสากลที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในประเทศและทุกประเทศในโลก นอกจากน้ัน 
ควรพิจารณาปรับปรุงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของธุรกิจ อาจแยกออกเป็น กลุ่มเกษตรกร สินค้าเกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูป 
สินค้าเกษตรแปรรูปขนาดเล็ก และโรงงานขนาดใหญ่ อาทิ ค่าที่ปรึกษาที่ก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข 
ค่าธรรมเนียมราคากลางที่มีการปรับทุกปี เงื่อนไขของการไปตรวจที่ Lab เอกชนที่ ต้องเป็นแบบที่ได้ 
ISO17025 ค่าใช้จ่ายในการขอตราเคร่ืองหมายฮาลาล ยกเลิกหรือขยายระยะเวลาการตรวจเพื่อรับรอง
มาตรฐาน GMP ที่จะต้องด าเนินการทุกปี ให้เป็นทุก 3 ปี ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจจากการตรวจคร้ังแรก 
18,000 บาท และต้องตรวจอีกคร้ังในปีที่ 3 อีก 50,000 บาทลง เพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
กับธุรกิจขนาดเล็ก และในช่วงโควิด-19 ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดรายได้ให้เป็นกรณีพิเศษ ให้ยืดอายุ 
การตรวจออกไปอีก 2 ปีเป็นกรณีพิเศษ หรืออาจอยู่ในรูปของเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการ 

4.3 เพิ่มการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมที่ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างกว้างขวาง โดยการทบทวนและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานภาพที่แท้จริง ความเข้าใจและการยอมรับของผู้ประกอบการและเกษตรกร ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายต้องร่วมกันลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงข้อมูลศักยภาพที่แท้จริ ง ส าหรับ
น ามาใช้ในการปรับปรุง เช่น กรณีของของสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ที่ออกส ารวจความต้องการในการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนยังไม่ต้องการ แต่เมื่อสหกรณ์ใดมีความพร้อม ก็จะประสานกับหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อขอความร่วมมือในการออกใบรับรองมาตรฐานให้ เป็นต้น 

4.4 ควรศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการออกกฎหมายให้ผู้ให้บริการขนส่งรับผิดชอบ
ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างจากความผิดพลาดของกระบวนการขนส่งที่ขาดประสิทธิภาพ   
ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบส่งของให้กับผู้ซื้อใหม่ และศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการยกเลิกการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีจากสถานประกอบการ ที่ต้องน าแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวทุก 
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90 วัน เน่ืองจาก ปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวที่มี MOU เข้ามาถูกต้องตามกฎหมาย หากแรงงานไม่อยู่ก็ต้องเข้า
ไปแจ้งอยู่แล้ว จึงควรยกเลิกการแจ้งทุก 90 วัน 

4.5 กรมสรรพสามิตควรออกกฎระเบียบที่มีความชัดเจนและก ากับให้มีการน ากฎระเบียบดังกล่าวมา
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตแอลกอฮอล์ ในส่วนของการก าหนดขนาดของเคร่ืองจักรในการผลิตส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ควร
เกิน 5 แรงม้า เพื่อให้เหมาะสมกับเงินทุนและขนาดก าลังการผลิตที่สามารถรองรับกับตลาดที่ยังอยู่ในวงจ ากัด  

4.6 จัดให้มีฝ่ายกฎหมายหรือนิติกรประจ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า
เกี่ยวกับปัญหากฎหมายแก่ผู้ประกอบการ SME หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ  ที่ผู้ประกอบการสามารถน าไปศึกษา
เพิ่มเติมได้เอง ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าแนะน า
ทางด้านกฎหมาย ทั้งที่มีการบังคับใช้แล้วและกฎหมายที่ออกมาใหม่ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา เป็นต้น ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนต้ังแต่แนวนโยบายและข้อก าหนดภายใต้กฎหมายดังกล่าว เพื่อให้ค าแนะน าหรือ
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อก าหนดภายใต้กฎหมายใหม่ดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นไป
อย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

4.7 ควรมีนโยบายหรือมาตรการที่ชัดเจนและก่อให้เกิดผลได้จริงในการท าให้เกษตรกรเป็นผู้มีอ านาจ
ในการก าหนดราคาเอง โดยเฉพาะกับสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบส าคัญของธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ที่เป็นฐานรากเศรษฐกิจของประเทศ 

4.8 ภาครัฐควรจัดท าระบบสารสนเทศที่ให้ทั้งข้อมูลนโยบาย และบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งให้
ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแต่ละประเภทและการด าเนินธุรกิจที่มีเป็นจ านวนมาก และมีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างสม่ าเสมอ อย่างเช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับระบบภาษีเป็นศูนย์ และการเคลมภาษีจากการมี
มาตรฐาน GMP ระหว่างสินค้าในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น รวมทั้งสามารถให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกและทั่วถึง รวมทั้ง การจัดท าข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรต้ังแต่ต้นน้ าไปจนถึง
ปลายน้ า (Big Data) ที่น าเสนอทั้งชื่อผู้ประกอบการ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อ รวมทั้ง
มีการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลดังกล่าวให้รับรู้ได้อย่างทั่วถึง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

4.9 ปรับโครงสร้างการท างานและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนของภาครัฐให้บูรณาการกันมาก
ขึ้น และมีความต่อเน่ืองในการสนับสนุนผู้ประกอบการต้ังแต่ต้นจนจบ (วัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึง
การหาตลาด) และควรมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SME ในการ
ติดต่อประสานงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่หลายฉบับครอบคลุมตลอดห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าแต่ละ
ประเภท ควบคู่กับการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ศึกษา
และเข้าใจกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดเจนและถูกต้อง  

4.10 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมพัฒนาชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการ
ปรับปรุงธุรกิจให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานตามกฎหมาย ให้สอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกระบวนการผลิตที่
แท้จริง เช่น กรณีของผู้รวบรวมแป้งท้าวยายม่อม เป็นต้น สาธารณสุขจังหวัด ได้ให้ค าแนะน าให้เข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน โดยน าสิ่งที่ผลิตแล้วของชุมชนแต่ละรายมารวมไว้ในโรงงานแห่งเดียว มีระบบ Packaging เดียวกัน
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เพื่อส่งขาย ในขณะเดียวกัน การขอ อย. ต้องด าเนินการต้ังแต่กลุ่มชุมชนที่มีการผลิตแต่ละราย ซึ่งอาจจะมี
ค่าใช้จ่ายสูงพอสมควร ทั้งน้ี อาจเร่ิมด าเนินการกับชุมชนใดก่อนเพื่อให้ได้มาตรฐานส าหรับเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนากลุ่มอื่น ๆ จนท้ายสุดปรับเป็นโรงงานที่มีโรงโม่และลงของที่เดียว   

4.11 ภาครัฐควรเพิ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศกับประเทศต่าง  ๆ  ส าหรับเงื่อนไข
และข้อก าหนดในการน าเข้าสินค้าแปรรูปทางการเกษตรของไทยที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME 
รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจถึงข้อตกลงดังกล่าวไปยังหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลผู้ประกอบการ SME 
ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อชี้แจงหรือจัดโครงการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม     
มากขึ้น  

5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

5.1 ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับนโยบายการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการต้ังแต่ต้นน้ า  
กลางน้ า และปลายน้ า โดยเน้นทางด้านงานวิจัยเป็นหลักเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ส าหรับสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ต้ังแต่จุดเริ่มต้นที่
เริ่มพัฒนา ไปจนถึงกระบวนการผลิตสินค้าแปรรูปเกษตรที่ได้คุณภาพรับรองมาตรฐาน และการส่งเสริมด้าน
การตลาดอย่างครบวงจร โดยแบ่งออกเป็นประเภทสินค้า และระดมสรรพก าลังของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการร่วมกันต้ังแต่เริ่มต้น เช่น การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เงินทุน (ที่มีระบบสินเชื่อ
เงื่อนไขพิเศษ) กระบวนการผลิตที่เหมาะสมทั้งในเชิงของต้นทุนและความสามารถในการรับเทคโนโลยี  
(อาจด าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาในการน านักศึกษามาช่วยทางด้านเทคนิค การดูแลและใช้เคร่ืองจักร) 
ไปจนถึงการหาตลาด โดยอาจเป็นทีมเล็ก ๆ  เร่ิมให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาจนประสบความส าเร็จแล้วใช้
เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ส าหรับน าไปด าเนินการต่อกับกลุ่มที่มีลักษณะปัญหาคล้ายคลึงกัน 

5.2 ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐขยายสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME แปรรูป
สินค้าเกษตรเดิมให้ยาวนานขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสส าหรับผู้ประกอบการ SME แปรรูปสินค้าเกษตรรายใหม่ให้
เข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

5.3 สสว. ควรจัดท าโครงการส่งเสริม SME ในลักษณะของการต่อยอดให้กับกลุ่มเป้าหมายเดิมอย่าง
ต่อเน่ืองจนประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการส ารวจสถานะของธุรกิจในแต่ละระยะว่าต้องการ
ให้พัฒนาหรือส่งเสริมทางด้านใด เน่ืองจาก แต่ละกลุ่มมีความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกัน โดยให้มี
การประเมินผลความส าเร็จของโครงการหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถแยกแยะได้ระหว่างยอดขายที่มาจากความสามารถของผู้ประกอบการเอง หรือยอดขายที่เกิดจากการ
สนับสนุนโครงการของภาครัฐ  

5.4 กระทรวงพาณิชย์ หรือ สสว. ควรสนับสนุนทางด้านการตลาดให้มากขึ้น โดยการจัดหาสถานที่
จ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ในพื้นที่ที่ เหมาะสมของ
ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ราชการต่าง ๆ ภายในระยะเวลาหน่ึง (5-7 วัน) โดยคิดค่าเช่าในราคาถูกที่ คุ้มกับ
ยอดขายที่ได้รับในแต่ละวัน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า
ให้กับประชาชนได้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าที่ส่วนใหญ่ไ ด้รับการรับร องมาตรฐาน อย. นอกจากน้ัน  
ควรสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า OTOP หรือสินค้าชุมชนอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมผู้ประกอบการ SME 
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อย่างทั่วถึง (ปัจจุบันใช้วิธีการจับฉลาก) ควรเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างนักรบทางการตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการ SME ซึ่งรวมถึงการท าตลาดออนไลน์ที่ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ และแพลตฟอร์มทั่วไปให้สามารถ
น าเสนอสินค้าของผู้ประกอบการ SME ได้อย่างน่าสนใจและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ควรสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนในการสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเอง นอกเหนือจากการรับจ้าง
ผลิตให้กับแบรนด์อื่น (OEM) โดยส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงระบบโลจิสติกส์ได้ง่ายและในราคาที่แข่งขันได้  
เพื่ออ านวยความสะดวกในการขายสินค้าออนไลน์ได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐได้ประสานกับทาง
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระดับใหญ่ (บริษัท เคอร่ีเอ็กซ์เพรส จ ากัด) เพื่อลดค่าขนส่งสินค้าเกษตรข อง
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในบางพื้นที่เท่าน้ัน   

5.5 จัดให้มีระบบพี่ เลี้ย งที่ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (พี่ เลี้ ย งน้อง) เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประกอบการ SME ทั้งการให้ค าแนะน าทางด้านการบริหารจัดการและอื่น ๆ การจ้างผลิตในลักษณะ OEM 
และการสนับสนุนทางด้านการตลาด และพี่เลี้ยงในชุมชน (เริ่มต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน) คอยให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประกอบการในพื้นที่ส าหรับการเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่าง ๆ และเป็นตัวกลางในการประสานขอความ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องส าหรับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการและรับรู้ได้
ทั่วกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 

5.6 สนับสนุนบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนางานวิจัยที่ เข้ามาดูแลเติมเต็มทางด้าน
นวัตกรรมให้สมบูรณ์แก่ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดริเริ่มและทดลองมาแล้วในระดับหน่ึงส าหรับการผลิตสินค้า
แปรรูปทางการเกษตร รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ และการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรผู้ผลิต
วัตถุ ดิบและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาดตามความต้องการและ  
ความเหมาะสม ซึ่งอาจด าเนินการในลักษณะของการจับคู่เพื่อให้ท างานร่วมกันในการคิดค้นหรือน าเทคโนโลยี
ที่มีอยู่แล้วมาใช้ ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองมือและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

5.7 ภาครัฐควรให้ความส าคัญมากขึ้นกับกิจกรรมให้ความรู้หรือค าแนะน าแก่เกษตรกรในการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค โดยระบุให้ชัดเจนว่าสารเคมียี่ห้อหรือชนิดใดที่ใช้ได้ 
และที่ใช้ไม่ได้ และสนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐโดยไม่เป็นภาระกับเกษตรกร 
ทั้งในเรื่องความสะดวกในกระบวนการขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 

5.8 สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร และการจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชนธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร และเรียนรู้จากรูปแบบการด าเนินธุรกิจร่วมกันที่ประสบความส าเร็จ   

5.9 ควรเร่งให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลระหว่างความต้องการ (Demand) และ
ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ (Supply) ส าหรับสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบของธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรและมักจะมี
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบทางการเกษตรในบางช่วงเวลาหรือฤดูกาล โดยหน่วยงานภาครัฐท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการประสานหาช่องทางการตลาดระหว่างพื้นที่ น าสินค้าจากพื้นที่หน่ึงที่ผลิตมากเกินไปขายให้อีก
พื้นที่หน่ึง  

5.10 ควรสนับสนุนโครงการที่ช่วยต่อยอดผู้ประกอบการที่ ต้องการความช่วยเหลือในช่วง ของ        
การระบาดโควิด-19 ในการหาตลาด สร้างโอกาสในการหาตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน 
เช่น การเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน 
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ในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยระบายสินค้าจ านวนมากในสต็อก โดยเฉพาะการส่งออก
สินค้าไปต่างประเทศที่ควรจัดหาผู้ค้าที่เป็นตัวแทนทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้ง เร่งสนับสนุน
ทางด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการส าหรับใช้ในการเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ 
รวมทั้งเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการและพนักงานให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว
และท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

5.11 หลังจากการระบาดของโควิด-19 บรรเทาลง ภาครัฐควรเร่งให้ความส าคัญกับการวางนโยบาย
และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในการน ารายได้เข้าประเทศ โดยเพิ่มการประสาน
การท างานร่วมกับภาคเอกชน และภาควิชาการ ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาร่วมกัน โดยให้
ความส าคัญกับธุรกิจ SME สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีจ านวนมากและมีส่วนช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าและระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี  

 
ส่วนท่ี 4 สรุปผลจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 
 

จัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ด้วยวิธีการประชุมผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คร้ัง ในการจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา    
ที่ปรึกษาได้น าเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมดเห็นด้วยกับ  
ผลการศึกษาคร้ังน้ี และมีข้อคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ      
การบริการของหน่วยงานภาครัฐ และปัญหาทางธุรกิจ โดยสรุปได้ดังน้ี 

1. ปัญหาด้านการผลิต 

1.1 ต้องการให้เพิ่มเรื่องการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี เช่น การแปรรูปผลไม้แปรรูปโดยเคร่ือง
ทอดสญูญากาศ เพราะการทอดแบบ deep fried สามารถเก็บรักษาได้นานที่สุดเพียง 3 เดือน เน่ืองจากน้ ามัน
ที่ใช้ทอดท าให้เกิดการเหม็นหืน ถ้าการทอดแบบ vacuum frying (การทอดแบบสูญญากาศ) ท าให้ลดการใช้
วัตถุดิบ ยืดระยะเวลาการเก็บรักษา ท าให้สามารถส่งออกได้ 

1.2 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เห็ดในน้ าซอส ซึ่งต้องท าการฆ่าเชื้อโดยใช้ระบบ รีทอร์ทเพาซ์ (retort 
pouch) ได้ร่วมมือกับอาจารย์ในภาควิศวกรรมของทางมหาวิทยาลัย ท าการออกแบบและจัดสร้างเคร่ืองที่
สามารถท าการฆ่า เชื้อไ ด้เช่นเ ดียวกับ retort pouch ที่ซื้อจากต่างประเทศ แต่ต้นทุนต่ ากว่าน า เ ข้า  
(ราคาน าเข้าเป็นหลักล้านบาท) แต่ติดที่มาตรฐานของ อย . ต้องใช้ retort pouch ท าให้ระบบที่พัฒนาน้ี 
ไม่สามารถน ามาใช้แทนเคร่ืองที่น าเข้าจากต่างประเทศ จึงควรผ่อนคลายให้สามารถน าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ที่ผลิตในประเทศมาใช้ทดแทน 

1.3 ควรมีการจัดต้ัง ศูนย์ แบบ AIC ของทางภาคตะวันออก เพื่อช่วยในการพัฒนาให้กับ
ผู้ประกอบการ SME ที่ติดปัญหาด้านมาตรฐาน รวมทั้งการท าวิจัยต่างๆ โดยมีมหาวิทยาลัยมาช่วยท าวิจัย  
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เป็นห้องทดลองราคาถูกส าหรับผู้ประกอบการที่มีแนวความคิด แต่ไม่มีอุปกรณ์ในการท า นักศึกษา อาจารย์ได้
เรียนรู้ เป็นการพัฒนาบุคลากรไปด้วย เป็นโมเดลที่น่าส่งเสริมให้มีทุกภูมิภาค 

1.4 ควรผลักดันต้นแบบโรงงาน (1 อ าเภอ 1 โรงงาน) เพื่อรับรองสินค้าเกษตร เพื่อลดขั้นตอน   
การขนส่งและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น (เพื่อเป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็ก ให้อยู่รวมกันเป็น  
1 อ าเภอ 1 โรงงาน) เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และช่วยเหลือในเรื่องการตลาดให้กับเกษตรชุมชน 

1.5 ควรปรับปรุงกฎหมายผังเมืองเพื่อให้โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรสามารถต้ังในพื้นที่การเกษตร 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร ลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และแก้ไขปัญหาด้านการตลาด 

2. ปัญหาด้านมาตรฐาน 

2.1 ภาคการเกษตรที่ได้มาตราน GAP ยังมีน้อย ท าอย่างไรจึงจะให้สินค้าการเกษตรเป็น GAP 
ทั้งหมด หรืออย่างน้อยร้อยละ 70-80  

2.2 การขอ มาตรฐาน อย . ใช้เวลานานมาก แม้ผลิตภัณฑ์ได้การรับรองจากสถาบันอาหารแล้ว  
แต่ อย. ยังไม่ได้เข้าตรวจสถานที่ ยังไม่ได้ค าแนะน า ซึ่งติดต่อไปนานเป็นปีแล้ว 

2.3 การที่ อย. ติดปัญหาไม่ได้เข้าไปตรวจ ท าให้ไม่สามารถน าสินค้าขายในร้านสะดวกซื้อไ ด้ 
เพราะต้องมีสลาก อย. แม้การขายผ่าน Thaitrade ก็ต้องแสดงเลข อย. ท าให้ประกอบการค้าไม่ได้  

2.4 การขอมาตรฐาน อย. ไม่ควรต้องให้ตรวจทุกปี โดยควรยืดอายุได้  

2.5 ผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก ติดปัญหาเร่ืองการขอมาตรฐาน ในด้านโรงเรือน เน่ืองจากต้อง
มีการลงทุนเพิ่ม 

2.6 เคร่ืองหมายฮาลาลควรจะเป็นการรวมกับ อย. หรือให้ต่อเน่ืองกันได้ 

2.7 ถ้าเร่ืองมาตรฐานการส่งออกจะมีหน่วยของ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) ดูแล เห็นด้วยถ้ามีหน่วยงานที่ดูแลเร่ืองการเกษตรอินทรีย์ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐดูแล
โดยตรงอาจจะท ายาก ถ้าเป็นหน่วยจาก สสว. หรือการร่วมมือกับภาคเอกชนจัดต้ังเป็น องค์การมหาชน จะท า
ง่ายกว่า 

2.8 การขอ อย. หรือขอการรับรองจาก สถาบันอาหาร มีค่าใช้จ่ายสูงมากๆ แมส้ านักงานมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (กองควบคุมมาตรฐาน) ได้รับนโยบายให้ลดขั้นตอนการท างานมานานแล้ว 
แต่ยังติดเร่ืองค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง น่าจะต้องเป็นนโยบายระดับสูงลงมา  โดยอาจก าหนดค่าธรรมเนียมแบบ
แบ่งระดับ รายย่อย ขนาดกลาง ขนาดใหญ่   

2.9 เร่ืองการตรวจสถานที่ได้รับค าแนะน าที่ไม่ชัดเจน รูปแบบการจัดท าโรงงานมีระบุไม่ชัดเจน    
ให้หาข้อมูลเอง และในคู่มือของ อย. ไม่มีขนาดเล็ก มีแต่ขนาดใหญ่ ซึ่งก็ไม่มีการอธิบายชัดเจนในคู่มือ เพื่อลด
ขั้นตอนส าหรับผู้ประกอบการเร่ิมต้น อย. ควรจะเริ่มให้ค าแนะน าตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยจะดีกว่าเพื่อลดขั้นตอน 
ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการ และ อย. ในการตรวจติดตาม 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-63 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.10 ปัญหาภาคเกษตรกรที่ส่งออกต่างประเทศ มีปัญหาเร่ืองมาตรฐาน GMP เน่ืองจาก GMP แต่
ละประเทศไม่เหมือนกัน มาตรฐาน อย. หรือ GMP ของทาง สสจ. ยังไม่ชัดเจนเท่าของต่างประเทศ เมื่อ อย. 
หรือ GMP ได้แล้วยังมีอีกหน่ึงปัญหา คือ จะต้องปรับปรุงโรงงานอย่างไรให้ได้เป็น GMP ของต่างประเทศ 

2.11 ควรปรับปรุงในเร่ืองของ อย. หรือ GMP ให้สอดคล้องกับ อย. และ GMP ของต่างประเทศ 
เพื่อสะดวกในการส่งออก 
 

3. ปัญหามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

3.1 เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐานแล้ว แต่เน่ืองจากสินค้าปลอดสารเคมี     
จึงท าให้เสียหายมากในระหว่างการขนส่ง จึงต้องการให้มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ ให้ข้อแนะน า เพื่อแก้ไข
ปัญหา 

3.2 การขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีขั้นตอนหรือมาตรการค่อนข้างมาก และมีค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบสินค้าค่อนข้างสูง ท าให้เกษตรกรมีความสนใจน้อยลง 

3.3 ในแง่ของมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่บอกว่าเกษตรอินทรีย์ท าได้ยาก แต่ถ้าเป็น 
การรวมกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกันในชุมชน การท าก็จะขยายพื้นที่ได้มากขึ้น  สามารถส่งเสริมการผลิต
เกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้น  

3.4 เรื่องเกษตรอินทรีย์พอจะไปยื่นจดถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมี ก็จะขอเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ ปุ๋ยเคมีไม่ใช่
สารเคมี ปุ๋ยเคมีคือธาตุอาหารที่พืชต้องการ การใช้แค่ปุ๋ยหมักไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าเป็นไป
ได้ควรแก้กฎหมายให้ ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมี เป็นเพียงธาตุอาหารพืช ถ้าแก้ได้ ก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ 

3.5 การท าเกษตรอินทรีย์ในสวนผสมผสานจะมีปัญหา ไม่สามารถเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% 
เน่ืองจากมีการใช้สารเคมีกับพืชบางชนิด 

3.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร หากสามารถสื่อสารกับผู้ผลิต 
ทางด้านการเกษตรทั้งหมด ให้ท าตามมาตรฐาน ก็จะส่งผลให้เกิดความปลอดภัย น าไปสู่การปฏิบัติตาม
กฎหมายอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค และสามารถส่งออกได้ 

4. ปัญหาทางการตลาด 

4.1 ธุรกิจแปรรูปสินค้าจากมังคุด มีปัญหาด้านการตลาด เมื่อผลผลิตล้นตลาด จะถูกกดราคา 
ผู้ประกอบการบางรายจึงแก้ปัญหาโดยการแปรรูปเป็นน้ ามังคุด หมักเป็นน้ าส้มสายชู สารสกัดเปลือกมังคุด 
เพื่อน าไปผลิตเป็นเคร่ืองส าอาง สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี เป็นการผลิตแบบครบวงจร 

4.2 โครงการที่ สสว. ให้ผู้ประกอบการใช้แพลตฟอร์ม Taobao ในการบุกตลาดจีน ได้ทดสอบ
ตลาด เจาะหากลุ่มลูกค้า เรียนรู้การท าตลาดออนไลน์ ควรที่จะต่อยอดให้เข้มแข็ง ประหยัดต้นทุนกว่าที่จะไป
ออกบูธต่างประเทศ 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 7-64 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

4.3 โลกดิจิทัลเปิดโอกาสให้ทุกคนโดยเฉพาะ SME รายเล็กๆ สินค้า/บริการดีอย่างเดียวไม่พอ 
ความรู้ในโลกดิจิทัล เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ ให้เป็นวิถีชีวิตในธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

4.4 กระทรวงพาณิชย์ มีคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดท าร่างปฏิบัติการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564-2565 มีการพยายามผลักดันท าให้เกิดแพลตฟอร์มซุปเปอร์แอพของคนไทย ในอนาคต
ถ้าแผนส าเร็จ จะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่แข็งแรง เป็นประโยชน์แก่ SME ในการใช้โดยเสียค่าใช้จ่ายต่ า 
 

5. ปัญหาด้านเงินทุน 

5.1 ขอกู้ SME Bank ได้มาเป็นเงิน 8 แสนบาท และได้ผ่อนจ่ายเหลือเพียง 3 แสนบาท แล้ว
ต้องการทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมแต่ไม่สามารถกูไ้ด้  

5.2 ขอเงินกู้กองทุน SME ตามแนวประชารัฐ และได้มาจ านวน 2 ล้านบาท ซึ่งกว่าจะได้เงินทุนมา
ก็เป็นปี และบังคับให้น าไปใช้ซื้อเคร่ืองจักรเท่าน้ัน ท าให้ไม่มีสภาพคล่อง เน่ืองจากผู้ประกอบการต้องการเป็น
เงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 

6. ปัญหาการประชาสัมพันธ์/ฐานข้อมูล 

6.1 หน่วยงานรัฐควรหาวิธีสื่อสารกับผู้ประกอบการให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ในปัจจุบันเกษตรกรประมง
มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรค่อนข้างน้อย และให้ความสนใจด้านมาตรฐานค่อนข้างน้อย 

6.2 หน่วยงานภาครัฐควรจัดท าฐานข้อมูล เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ  

6.3 ควรมีการจัดอบรมให้ คว าม รู้ในเ ร่ือ งที่ผู้ ประกอบการ SME ควรรู้ รวมถึงใน ด้าน 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

6.4 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้ทราบเกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ หรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสมัครเป็นสมาชิกทางแอพพลิเคชั่นของทาง สสว. เพื่อรับข้อมูล
ข่าวสารต่อเน่ือง 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 8 
บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 

 
 





รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-1 
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บทที่ 8 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งสภาพปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเกษตร และเพื่อน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการ
เสนอแนะและผลักดันให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไข้เพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการแปรรูป
สินค้าเกษตรให้เป็นกฎหมายที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นรากฐานเศรษฐกิจและพัฒนาไปสู่  
การแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาค โดย (1) ด าเนินการศึกษานิยาม รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
แนวนโยบายภาครัฐทางด้านกฎหมายที่ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (2) ศึกษา 
วิเคราะห์กฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจ            
การแปรรูปสินค้าเกษตร (3) เก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยการลงพื้นที่ส ารวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนามในรูปแบบของ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ SME เป็นต้น ในประเด็นปัญหา
โดยทั่วไป ปัญหาด้านการด าเนินนโยบายของภาครัฐ และปัญหาด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแปรรูป
สินค้าเกษตร รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ ดังน้ี 

1. ปัญหาโดยท่ัวไป 

ปัญหาทั่วไปของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาเดิม ๆ เหมือนที่ผ่านมา ได้แก่ 

1.1 ปัญหาด้านแรงงาน ประกอบด้วย 

- ขาดแคลนแรงงานคนหนุ่มสาวในพื้นที่ในบางช่วงหรือบางฤดูกาลที่ต้องการแรงงานขั้นพื้นฐาน/
แรงงานไร้ฝีมือ เน่ืองจากส่วนใหญ่อพยพไปหางานรับจ้างหรือค้าขายที่กรุงเทพมหานครหรือในตัวเมือง ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานต่ ากว่าที่ควรจะเป็น  

- ขาดแคลนแรงงานตามฤดูกาลผลิตและเก็บเกี่ยว เช่น การถอนมัน เก็บข้าวโพด ตัดอ้อย และ
เก็บผลไม้ เป็นต้น 

- แรงงานส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ท าให้การสื่อสารติดต่อ
ประสานงานขาดความชัดเจนและบางคร้ังเข้าใจไม่ตรงกัน รวมทั้งขาดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

- ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นจากการที่แรงงานมีการศึกษาสูงขึ้นจึง เรียกร้องค่าจ้างมากขึ้ น   
ในขณะเดียวกัน เมื่อมีความช านาญจนมีฝีมือและทักษะมากขึ้นมักจะย้ายออกไปท างานในโรงงานขนาดใหญ่ 
ที่มีระบบและผลตอบแทนที่ดีกว่า ส่งผลให้คุณภาพแรงงานไม่สม่ าเสมอกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพของสินค้า  
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- นโยบายภาครัฐในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ต้องมีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานเพื่อ
ปรับเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าประเทศไทยให้เป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมายที่จะได้รับ
วีซ่าและอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเพื่อท างานเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 2 ปี 
รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร การประมง
และการแปรรูปสินค้าประมง 

- การโยกย้ายเปลี่ยนงานของแรงงานต่างด้าวที่เกิดขึ้นง่ายและสะดวกมากขึ้นไปยังโรงงานระดับ
ใหญ่ท าให้ขาดแคลนแรงงานส าหรับธุรกิจรายย่อย 

- ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรต้องท า MOU ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน       
ต่างด้าวที่จะไม่สามารถให้ออกก่อนก าหนดเวลา ท าให้เกิดภาระค่าจ้างแรงงานในช่วงนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

1.2 ปัญหาด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

- ขาดแคลนเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ที่เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตของธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ที่ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก รวมถึงขาดการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต (ส่วนหน่ึง
เกิดจากค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเคร่ืองจักร) ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุนในระยะต่อมา  

- ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับวิธีการแปรรูปทางการเกษตรแบบด้ังเดิม และ 
ไม่เข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เน่ืองจากเทคโนโลยีด้ังเดิมใช้เงินลงทุนต่ า ขาดเงินทุนในการเปลี่ยน
เคร่ืองจักรใหม่ ประกอบกับผู้ประกอบการหรือพนักงานขาดความรู้พื้นฐานที่จะรองรับ 

- ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การสื่อสาร
ออนไลน์ เป็นต้น ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ทั้งที่เป็นนโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ข้อมูลด้านการตลาด แหล่งเงินทุน โอกาสและช่องทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ และ
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

- ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรที่ เป็น SME ไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยที่ภาครัฐ
สนับสนุนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากต้องการใช้งานวิจัยมาผลิตสินค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน
วิจัยในอัตราสูง ท าให้ไม่สามารถน างานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

- ขาดความสามารถในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งความรู้   
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรแทนแรงงานคน (เช่น สินค้าเกษตร
จ าพวกพืชผัก เป็นต้น) ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงกว่าประเทศอื่น ๆ (เช่น จีน และเวียดนาม เป็นต้น) 

1.3 ปัญหาด้านเงินทุน ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของ
สถาบันการเงิน ส่งผลให้ขาดแคลนเงินทุนส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุน จากสาเหตุ   ต่าง 
ๆ ได้แก่ ไม่มีการจัดท าระบบบัญชีที่ถูกต้อง ขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ ผลประกอบการไม่ดี ขาดทุน โดย
เป็นผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงิน เงื่อนไขการช าระหน้ีที่
สถาบันการเงินก าหนดไม่สอดคล้องกับสถานภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ขนาดย่อม ผู้ประกอบการไม่สามารถเขียนแผนธุรกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อประกอบการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน  
เงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะเอกสารประกอบค าขอสินเชื่อ  
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ที่มีเป็นจ านวนมาก เช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ ใบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หลักฐานการช าระภาษี Bank 
Statement ย้อนหลัง 12 เดือน และสถานะทางการค้าที่ผ่านมา เป็นต้น เอกสารต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยังขาดความสมบูรณ์ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความล่าช้า เช่น 
การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ส่วนใหญ่ยังคงติด
เงื่อนไขเครดิตบูโร ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปได้ ซึ่งสาเหตุของการช าระหน้ีสถาบันการเงิน
ล่าช้าในปัจจุบัน เน่ืองจากขายสินค้าไม่ได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 

1.4 ปัญหาด้านการผลิต ประกอบด้วย 

- ผู้ประกอบการ SME ไม่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต 
เน่ืองจาก ปัจจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ส่งผลให้ขาดความต่อเน่ืองในปริมาณการผลิต ท าให้
ไม่สามารถท าสัญญากับคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการสินค้าอย่างสม่ าเสมอ 

- ขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

- ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารพื้นบ้านที่ใช้ผลผลิตการเกษตรเป็นวัตถุดิบ ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการ SME รายย่อย มีข้อจ ากัดด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์การผลิต ขาดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์โดยภาครัฐขาดความต่อเน่ืองและไม่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้ประกอบการ ท าให้การช่วยเหลือ  
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการวิจัยพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและขยายตลาดจะพบปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา 
โดยจะไม่ทราบว่าจะเข้าถึงงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างไร และในกรณีขอใช้บริการศึกษาวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยจะพบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง  ทั้งค่าศึกษาวิจัย ค่าซื้อลิขสิทธิ์งานวิจัย ค่าขอน า
ผลงานวิจัยไปผลิต ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ไม่สามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือหากท าได้ก็ค่อนข้าง
จ ากัด 

- ผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร มีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนามาต รฐาน 
เน่ืองจากในการจัดท ามาตรฐาน เช่น GMP HACCP เป็นต้น จะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงในการปรับปรุง
สถานที่ การจ้างที่ปรึกษามาช่วยในการจัดท า และมีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้  
ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคได้เทียบเท่ ากับผู้ประกอบการขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมมากกว่า จึงเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั นของ
ผู้ประกอบการ SME รายย่อยและขนาดเล็ก แม้หน่วยงานภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง  ๆ  
แต่ก็สามารถท าได้จ ากัด 

- ผู้ประกอบการส่วนหน่ึงไม่ผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ
ในการแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ที่ถึงแม้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก
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หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ส่วนหน่ึงพบว่า มีค่าสารเคมีตกค้างเกินกว่ามาตรฐานในพืชอาหารหลายชนิด ส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

- ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการยื่นขอจดแจ้งมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ  เช่น อย. GMP มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ISO มาตรฐานฮาลาล HACCP เป็นต้น 
เน่ืองจากมาตรฐานมีจ านวนมาก และมีความหลากหลาย  

- ผู้ประกอบการ SME แปรรูปสินค้าเกษตรส่วนหน่ึงไม่เห็นความส าคัญของการผลิตสินค้าที่ได้
มาตรฐาน และไม่สามารถเก็บหลักฐานที่เป็นสูตรและส่วนผสมที่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศ ถึงแม้จะมีคู่ค้าจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 

1.5 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ/การตลาด ประกอบด้วย 

- ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรร้อยละ 84.9 ต่างได้รับผลกระทบด้านลบจากการ
ระบาดของโควิด-19 ท าให้ประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจาก ยอดขายลดลง ก าลังซื้อของผู้บริโภค
ลดลง ขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้าโดยเฉพาะตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงมีอยู่ 
วัตถุดิบไม่เพียงพอ ซึ่งมีสาเหตุจากการล็อกดาวน์ที่ท าให้ไม่สามารถหาซื้อวัตถุดิบ 

- การแข่งขันของสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศและจากผู้ผลิตขนาดใหญ่มีความรุนแรงมากขึ้น  
เน่ืองจากการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว นโยบายการเปิดเสรีทางการค้า การขายสินค้าออนไลน์ที่ นับวัน
จะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการ  SME ยังขาดความรู้และทักษะในการเข้าถึง
ช่องทางการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถขายสินค้าทางออนไลน์ผ่านโครงการอบรม 
ต่าง ๆ ของภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

- ขาดความรู้ความเข้าใจในการตลาดในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขาดความรู้
ด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 

- ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปการเกษตรขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารด้วยผลิตภัณฑ์  
ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ทั้งการต้ังชื่อตราสินค้า การออกแบบและรูปร่างของ  
บรรจุภัณฑ์ ฉลากและข้อความที่เขียนลงฉลาก การเลือกใช้สื่อและวิธีการในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด  

- ผู้ประกอบการขาด Mindset และความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อผลักดันให้ธุรกิจ  
อยู่รอดและเติบโต รอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นหลัก ขาดการเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ  
ขาดทักษะในการบริหารจัดการและการพัฒนาสินค้า  

- ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ แต่ใช้วิธีการบริหารจัดการตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการลองผิดลองถูก หรือจากการด าเนินงาน  
ที่ผ่านมาในลักษณะธุรกิจครอบครัวที่เคยท ามาแต่ด้ังเดิมด้วยแรงงานที่มาจากสมาชิกภายในครอบครัวเป็นหลัก 

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้าของตนเอง (หน้าร้าน) เน่ืองจากแหล่งผลิต
สินค้าที่เป็นต้นน้ าอยู่ต่างพื้นที่ สถานที่จ าหน่ายสินค้าจึงอยู่ต่างพื้นที่เช่นกัน 
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- ผู้ประกอบการ SME ขาดความพร้อมในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ปัจจุบันมี
ระเบียบเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับธุรกิจ SME โดยขาดความพร้อมทั้งในเรื่องของ
การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เงินลงทุน และการผลิตตามมาตรฐานและปริมาณที่ต้องการ 

- ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน 
 
2. ปัญหาด้านนโยบาย 

ปัญหาด้านนโยบายเก่ียวกับการแปรรูปสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เน้นการแก้ปัญหาท่ัวไปของ        
การประกอบธุรกิจมากกว่าประเด็นทางด้านกฎหมาย ซึ่งมีทั้งที่เป็นนโยบายระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
พ.ศ. 2561-2564 แผนปฏิรูปประเทศ และแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564) และนโยบาย
ระดับหน่วยงานปฏิบัติ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร และ
กระทรวงอุตสาหกรรม) ที่มีความชัดเจนแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่มุ่งแก้ไขปัญหาทั่วไปของธุรกิจการ
แปรรูปสินค้าเกษตร  แต่ส าหรับความชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมายต่าง  ๆ  ของธุรกิจการแปรรูป
สินค้าเกษตร มีการกล่าวถึงในรูปของกรอบแนวคิดและหลักการโดยทั่วไป เช่น การจัดให้มีกฎหมายที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลง การมีกฎหมายเท่าที่จ าเป็นโดยออกแบบด้วยความ
รอบคอบ รัดกุมเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้ง
เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น และต่างให้ความส าคัญกับประเด็นของการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเป็นหลักทั้งสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ (เกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย) และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) รวมถึงการสร้างเคร่ืองหมายการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า สร้างความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางไปสู่ต่างประเทศได้  
อย่างไรก็ตาม มีนโยบายที่กล่าวถึงประเด็นของกฎหมายไว้ค่อนข้างชัดเจนที่ควรกล่าวถึง อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 -2564) ที่มุ่งเน้นการสร้าง 
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง  โดยระบุถึง  
(1) กฎหมายท่ีต้องปรับให้ทันสมัย เช่น กฎหมายด้านสารเคมี กฎหมายด้านสหกรณ์ กฎหมายด้านการปฏิรูป
ที่ดิน กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้า เป็นต้น (2) กฎหมายและกฎระเบียบ
เพ่ือส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรที่ส่งเสริม
การอ านวยความสะดวกทางการค้า และมีการบังคับใช้ด้านศุลกากรที่มีค วามโปร่งใสและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการค้า เพื่อให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์การค้าเสรีในปัจจุบัน การปรับกฎหมายและกฎเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเร่ิมต้น ตลอดจน การมีกฎหมายด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น และ (3) กฎหมายท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการคุ้มครอง  
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาคที่สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ล้าสมัย ไม่เป็น
ธรรม หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และความพร้อมของการน าไปปฏิบัติ ตามข้อก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา    การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 จะด าเนินการควบคู่กับการ จัดต้ัง
หน่วยงานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายขึ้นมาเฉพาะ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐและบุคลาการ
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและใช้เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย  

แผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก าหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของ SME อาทิ (1) การปรับปรุง
ระเบียบวิธีปฏิบัติในเร่ืองต่าง ๆ  เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ SME ในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ปัจจุบัน การติดต่อขอรับบริการ ขอใบอนุญาต หรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐยังมีขั้นตอนปฏิบัติ  
ที่เป็นอุปสรรค เช่น ใช้ระยะเวลานาน มีขั้นตอนมาก หรือมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป เป็นต้น (2) การก าหนดและ
ทบทวนสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้แก่ SME เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเข้าสู่ระบบมากขึ้น 
เช่น สิทธิประโยชน์ส าหรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยและพัฒนา การด าเนินธุรกิจโดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานสินค้า  การพัฒนาตลาดต่างประเทศ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ให้กับ 
SME ในสาขาเป้าหมาย ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพรวมของการพัฒนาประเทศ 

นอกจากน้ี ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ภาครัฐได้ออกนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SME เพื่อรักษาสภาพการจ้างงาน พัฒนาทักษะแรงงาน และปรับรูปแบบธุรกิจให้กลับมาสร้างรายได้และ 
การออกหลักเกณฑ์การปรับฐาน และอัตราการค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหน้ี ซึ่งจะช่วยกลุ่มลูกหน้ีที่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรงและมีปัญหาในการช าระหน้ี เพื่อช่วยลดภาระและสร้างความเป็นธรรมในการใช้บริการทาง
การเงินของประชาชน รวมถึงลดการเกิดหน้ีด้อยคุณภาพในระบบการเงิน ในรูปของ "พระราชก าหนดการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan)" ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563 และ "มาตรการให้
ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(มาตรการฟื้นฟูฯ)" วงเงินรวม 350,000 ล้านบาท มีระยะเวลาเบิกเงินกู้ 2 ปีนับต้ังแต่วันที่กฎหมายจะมีผล
บังคับใช้ และขยายต่ออายุได้อีก 1 ปี หากมีเหตุจ าเป็น โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 มาตรการสนับสนุนการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเช่ือฟ้ืนฟู) วงเงิน 250,000  
ล้านบาท มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินส่งผ่านสภาพคล่องดังกล่าวแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ 
แต่ยังมีศักยภาพ คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์ ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที่มีวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (O/D, Term Loan, Trade Finance) ของทั้งกลุ่มธุรกิจ กับสถาบัน
การเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ยกเว้นกรณีที่จดทะเบียนในตลาด MAI ไม่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 ถ้าธุรกิจมีวงเงินกู้อยู่มากกว่า 1 สถาบันการเงิน ก็จะได้รับสิทธิ์น้ีส าหรับแต่ละสถาบันการเงิน  
ที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ทั้งน้ี สามารถขอสินเชื่อ soft loan ได้ไม่เกิน 2 คร้ัง โดยวงเงินทั้ง 2 คร้ัง
รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดสินเชื่อคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 2 ต่อปี นาน 2 ปี โดยคิดตามวงเงินที่เบิกใช้จริง  ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรัฐบาล      
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ค้ าประกันสินเชื่อให้ ร้อยละ 70 ในกรณีที่มีวงเงิน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีวงเงินเดิมเกิน 50 ล้านบาท 

ส่วนท่ี 2 มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ช าระหนี้ และให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืน (โครงการ 
พักทรัพย์ พักหนี้) วงเงิน 100,000 ล้านบาท มุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง
ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการฟื้นตัว แต่ยังมีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ด้วยการเจรจากับเจ้าหน้ี
สถาบันการเงินเพื่อหยุดหรือลดภาระหน้ีภายใต้เงื่อนไขสัญญามาตรฐานที่ก าหนด อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิ
ซื้อทรัพย์คืนเป็นล าดับแรกในราคาต้นทุน ภายในระยะเวลา 3-5 ปี เท่ากับราคาตีโอนบวกด้วยต้นทุนการถือ
ครองทรัพย์ (Carrying Cost) ร้อยละ 1 ต่อปีของราคาตีโอน และต้นทุนในการดูแลรักษาทรัพย์ตามที่จ่ายจริง
และสมควรแก่เหตุ โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอเช่าทรัพย์กลับมาดูแลห รือเปิดด าเนินการและสถาบัน
การเงินจะน าค่าเช่าที่ได้รับไปหักออกจากราคาที่ขายคืนทรัพย์ให้กับลูกหน้ี เพื่อช่วยรักษาโอกาสให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่ถูกกดราคาบังคับขายทรัพย์ (Fire Sale) สามารถกลับมาสร้างงานและท ารายได้อีกคร้ังเมื่อสถานการณ์
คลี่คลาย ทั้งน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนสภาพคล่องต้นทุนต่ าแก่สถาบันการเงินเท่ากับมูลค่า
ทรัพย์ที่สถาบันการเงินและลูกหน้ีแต่ละรายตกลงร่วมกัน และภาครัฐสนับสนุนยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษีและค่าธรรมเนียมในการตีโอนทรัพย์ ทั้งกรณีรับโอนและการขายคืนให้กับ
ลูกหน้ีรายเดิม 

อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรจ านวน 813 ราย พบว่าประกอบการ
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.9) ต่างได้รับผลกระทบด้านลบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน
เน่ืองจาก ยอดขายลดลง เน่ืองจากไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้ในบางพื้นที่ ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และ
ขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้าโดยเฉพาะตามงานแสดงสินค้า ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงมีอยู่  แต่กลับพบว่า 
“มาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-
19” ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.3) ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เน่ืองจากไม่รู้ข้อมูล      
(ร้อยละ 63.1) รองลงมาได้แก่ ไม่มีความจ าเป็นต้อง (ร้อยละ 26.7) และไม่เข้าเงื่อนไข (ร้อยละ 7.0) ในขณะที่ 
กลุ่มที่ขอรับความช่วยเหลือซึ่งมีเพียงร้อยละ 26.0 ซึ่งในจ านวนน้ีได้รับความช่วยเหลือเพียงร้อยละ 81.0 
นอกจากน้ียังพบว่ามีผู้ประกอบการเพียงร้อยละ 33.7 ที่มองว่ามาตรการฯ เหมาะสมดีแล้ว ในขณะที่ร้อยละ 
50.3 มองว่าไม่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและ
มาตรการฯ ไม่ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มที่มีสภาพปัญหาแตกต่างกัน 

 
2.1 นโยบายของภาครัฐ  

ถึงแม้ภาครัฐตระหนักถึงความส าคัญของธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรและมีการก าหนดนโยบาย
เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจดังกล่าวทั้งในระดับชาติและระดับหน่วยงานก็ตาม  
แต่การด าเนินนโยบายหรือการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการและ
สร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME ได้บางส่วน ยกตัวอย่างเช่น โครงการศูนย์ Agriculture Innovation 
Center (AIC) ของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี) เป็นต้น ที่ให้บริการรับ
ผลิตสินค้าแปรรูปเกษตรและอาหารให้กับผู้ประกอบการ SME ตามปริมาณที่ต้องการ ท าให้เกิดความยืดหยุ่น
กว่าการจ้างผู้ รับจ้างผลิตที่ เป็นโรงงานของเอกชนที่ก าหนดปริมาณการผลิตขั้นต่ าไว้สูง เป็นภาระต่อ
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ผู้ประกอบการ SME และยังมีปัญหาความลับของสูตร การผลิตร่ัวไหล นอกจากน้ัน ยังให้บริการด้านการวิจัย
ร่วมกับผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมในด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต แต่มีภูมิปัญญาและ 
มีประสบการณ์ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ า ด าเนินการร่วมกับอาจารย์และ
นักศึกษา ท าให้ได้ประโยชน์ในเชิงการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ร่วมด้วย จึงเป็นแนวคิดการพัฒนาและช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ดี สามารถแก้ปัญหาทั้งด้านการขาดแคลนเงินทุน การวิจัยพัฒนา การผลิต และการได้รับรอง
มาตรฐานต่าง ๆ  (GMP HACCP และ อย. เป็นต้น) ในขณะที่ ผู้ประกอบการอีกส่วนหน่ึงยังไม่สามารถเข้าถึง
ความช่วยเหลือและนโยบายของภาครัฐ หรือมองว่าไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากนโยบาย
ต่าง ๆ และที่ส าคัญคือ แนวทางการพัฒนาภายใต้นโยบายภาครัฐบางอย่างก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร ที่มาจากประเด็นปัญหาหลัก ๆ ดังน้ี 

2.1.1 ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  เน่ืองจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่มีเป็น
จ านวนมาก แต่ละหน่วยงานจะส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ตามบทบาทหน้าที่และงบประมาณที่
ได้รับ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการส่งเสริมพัฒนาทั้งประเด็นการพัฒนาและกลุ่มเป้าหมาย ขาดความต่อเน่ือง
ในการพัฒนาต้ังแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า (การตลาด) และขาดการน าภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ มา
เชื่อมโยงกันเพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริ ง การส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐ ไม่ได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์เป็นจุดเร่ิมต้นของการวางแผนพัฒนา  แล้วค่อย
ขับเคลื่อนไปตามกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ท างานร่วมกันตามแผนดังกล่าว เช่น 
ปัญหาการรุกล้ าป่าของจังหวัดน่าน ที่ ธกส. ต้องการเปลี่ยนเกษตรกรจากการปลูกกะหล่ าปลีมาเป็นปลูกกาแฟ
พันธุ์พิเศษที่มองว่าจะสร้างรายได้ให้มากกว่าเดิม จึงร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการหาพันธุ์กาแฟ
และวิธีการปลูก ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ พันธุ์พืชและสัตว์ป่า ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และ ธกส. สนับสนุน
ทางด้านเงินทุนและช่วยประชาสัมพันธ์ จนกระทั่งสามารถชนะการประกวดกาแฟอันดับ 1 เป็นต้น  ความ 
ไม่สอดคล้องของนโยบายภาครัฐกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน  เน่ืองจาก นโยบาย
ส่วนใหญ่ (เกือบทั้งหมด) ถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง รวมทั้งความล่าช้าในการด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ 

2.1.2 ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ โครงสร้างหน่วยงาน และบุคลากรในพ้ืนท่ี ท าให ้
ไม่สามารถให้บริการหรือความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SME ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีจ านวนมาก
และกระจายอยู่ทั่วประเทศได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ส่วนหน่ึงที่ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลหรืออธิบายให้เกิดความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ เปลี่ยนบ่อยท าให้ขาด 
ความต่อเน่ืองในการให้บริการ ไม่มีบริการแบบ One Stop Service ท าให้ไม่สะดวก เจ้าหน้าที่ตีความปกป้อง
ตัวเองจนเกิดเป็นภาระหรืออุปสรรคต่อธุรกิจ การเลือกปฏิบัติ เป็นต้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ขาดประสิทธิภาพ 

2.1.3 การด าเนินโครงการของภาครัฐส่วนหนึ่งขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฉพาะ
โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่มีระยะเวลาด าเนินการสั้น ขาดความต่อเน่ือง เน้ือหาการอบรม /วิธีการอบรม 
ไม่สามารถท าให้ผู้ประกอบการ SME น าไปปฏิบัติได้จริง และส าหรับการให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์บางส่วนไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค หรือท าให้ต้นทุนสูงขึ้น และบางส่วน
เห็นว่ามีข้อจ ากัดในการปฏิบัติทางด้านเงินทุนและขาดองค์ความรู้ในการน าไปปฏิบัติต่อได้จริง นอกจากน้ัน 
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การประเมินโครงการส่วนใหญ่จะใช้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวชี้วัด และด าเนินการประเมินในระยะสั้น 
หลังจบโครงการ ซึ่งบางรายยังไม่เห็นผลที่ เกิดขึ้นหรือยังไม่สามารถด าเนินการท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นไ ด้ 
โดยเฉพาะการประเมินในลักษณะของอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายเป็นร้อยละที่ เป็นปัญหาส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่รู้ว่าตนเองมีรายได้เท่าไหร่ และเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการของ
ภาครัฐหรือไม่ 

2.1.4 ผู้ประกอบการ SME ส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐ  ถึงแม้หน่วยงาน
ภาครัฐได้จัดให้มีบริการที่สะดวกและง่ายในการเข้าถึง เช่น ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และศูนย์บริการ
ช่วยเหลือ SME ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น แต่ส่วนหน่ึงที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลยังไม่สามารถรับรู้และ 
ไม่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ รวมทั้งไม่สามารถเข้าถึงช่องทางอื่น ๆ  ที่หลากหลายในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและการติดต่อขอค าแนะน าจากหน่วยงานภาครัฐได้ ท าให้ไม่ทราบวิธีการขอรับความช่วยเหลือ และ
บางกรณีติดขัดด้วยเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการจาก
ภาครัฐ  

2.1.5 การให้บริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ  เช่น ข้อมูล
เกษตรกรที่ได้การรับรองมาตรฐาน ที่มีแต่ชื่อเกษตรกร แต่ไม่มีรายละเอียดอื่น  ๆ ของสินค้า หรือข้อมูล 
ที่สามารถจะติดต่อได้ เป็นต้น 

2.2 ผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรจ านวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ  โดยเฉพาะในด้านมาตรฐานและกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับอาหารและการโฆษณา ทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมง 
ที่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจและบางส่วนเห็นว่าเป็นเร่ืองยุ่งยาก (โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย) 
เกี่ยวกับมาตรการน าเข้าสินค้าของต่างประเทศที่ต้องมีการตรวจสอบวัตถุดิบย้อนกลับ เพื่อตรวจสอบที่มาของ
วัตถุดิบประมงต้ังแต่กระบวนการจับมาจากทะเล ซึ่งต้องมีใบรับรองที่มาของสัตว์น้ าชนิดน้ัน  ๆ ควบคู่กับ     
การรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็น GMP ของกรมประมง หรือของส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยเป็นผลจากภาครัฐขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและ
ผู้ประกอบการขาดความตระหนักในการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับผู้ประกอบการแปรรูปที่ซื้อวัตถุดิบ
มาผลิตแล้วไม่สามารถส่งออกได้ 

2.3 ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นผลจากการมีผู้ประกอบการรายย่อย
จ านวนมาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่มีจ านวนจ ากัด ท าให้ไม่สามารถควบคุมดูแลการใช้สารเคมีการเกษตร ส่งผลให้
มีผู้ประกอบการรายย่อยส่วนหน่ึงผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยยังใช้วัตถุอันตรายในการผลิต ส่งผลให้สินค้า
เกษตรอินทรีย์ส่วนหน่ึงยังมีสารเคมีตกค้าง และกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ใช้สินค้าเกษตร
อินทรีย์ดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ 

2.4 ขาดนโยบายท่ีเ อ้ือต่อการส่งเส ริมธุรกิจแปรรูปสินค้า เกษตร และการน ามาบังคับใ ช้ 
อย่างจริงจัง อาทิ  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-10 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(1) นโยบายการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร ที่ปัจจุบันไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ท าให้
ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรไม่สามารถน าภาษีซื้อวัตถุดิบการเกษตรมาหักภาษีขาย เป็นภาระต้นทุนแก่
ผู้ประกอบการ  

(2) นโยบายการห้ามน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ เช่น มะพร้าว เป็นต้น เพื่อปกป้อง
เกษตรกรในประเทศหรือรักษาระดับราคา ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศสูง ไม่สามารถ
แข่งขันกับประเทศคู่แข่ง 

(3) นโยบายส่งเสริมการท าประกันสินค้าเกษตร โดยเฉพาะที่เป็นวัตถุดิบส าหรับธุรกิจการแปรรูป
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างต่อเน่ือง 
ถึงแม้ผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติและปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณสินค้าเกษตรมีผลผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง และผู้ประกอบการสินค้าแปรรูปสามารถวางแผนการผลิตและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ตลอด
ทั้งปี 

(4) ขาดการบังคับใช้นโยบายการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐอย่างทั่วถึง ด้วยข้อจ ากัดของเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการ 
และปัญหาการผลิตสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนในปริมาณที่ก าหนด 
 
3. ปัญหาด้านกฎหมาย 

มีบางประเด็นท่ียังแตกต่างจากของต่างประเทศท่ีได้ท าการศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป บราซิล จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

3.1 สรุปข้อเปรียบเทียบกฎหมาย ดังน้ี 

3.1 .1 กฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป แต่ละประเทศที่ศึกษาต่างมีกฎหมาย 
ที่ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด โดยเฉพาะมาตรฐานเกี่ยวกับ
สินค้าแปรรูปเกษตร การควบคุมสารแปลกปลอม สารตกค้าง และการติดฉลาก ส าหรับ ประเทศไทย  
มีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ที่ก าหนด
ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิต น าเข้าหรือเก็บอาหารนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและห้ามย้ายสถานที่ผลิต 
สถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารเว้นแต่จะได้รับอนุญาตก่อน ในส่วนการควบคุมอาหาร ได้ก าหนดห้ามมิ
ให้บุคคลใดผลิต น าเข้าเพื่อจ าหน่ายหรือจ าหน่ายซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารที่ผิดมาตรฐานหรือ
อาหารอื่นที่รัฐมนตรีก าหนด ส าหรับอาหารที่มีการก าหนดให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ผู้รับอนุญาตที่จะผลิต
หรือน าเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะจะต้องมาขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารต่อผู้อนุญาตก่อน เมื่อได้รับใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียนแล้ว จึงจะผลิตหรือน าเข้าได้ พระราชบัญญัติน้ีก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณภาพหรือ
สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร หากประสงค์จะโฆษณาอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือทางหนังสือพิมพ์หรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้าจะต้องให้    
ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อนจึงจะโฆษณาได้ นอกจากน้ี มีพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
ที่ก าหนดให้มีการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นมาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไป  ในกรณีที่มี
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับส าหรับสินค้าเกษตรใด ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า ซึ่งสินค้าเกษตรน้ัน 
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ต้องได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และต้องแสดงเคร่ืองหมาย    
การรับรอง ในกรณีที่มีการแปรรูปสินค้าเกษตรในลักษณะอุตสาหกรรม ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ที่ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
และต้องได้รับใบอนุญาตก่อนท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ัน ส าหรับประเด็นที่ควรน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศ
ไทย ได้แก่ 

(1)  การควบคุมการเพาะปลูกและการเติบโตของพืช การเก็บเกี่ยว และการก าหนด
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร พืช ผัก ผลไม้ทั้งหลาย โดยจัดให้มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด้านอาหาร และการจัดต้ังระบบการตรวจสอบติดตามคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งมาตรการให้ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือน าเข้าสินค้าเกษตรจะต้องด าเนินการท าการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ 

(2)  การสืบย้อนกลับ (Traceability) ส าหรับอาหาร อาหารสัตว์ อาหารที่ผลิตจากสัตว์ 
และสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต การแปรรูป และการกระจายสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการอาหารและอาหารสัตว์ต้อง
สามารถระบุตัวบุคลาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหาร อาหารสัตว์ อาหารที่ผลิตจากสัตว์ และสาร   
อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต แปรรูป และการกระจายสินค้า และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ และการจ าหน่ายอาหารและอาหารสัตว์ภายในสหภาพยุโรป จะต้องมีการแสดง
ฉลากและข้อมูลที่เพียงพอในการอ านวยความสะดวกในการสืบย้อนกลับสินค้า 

(3) การวางระบบป้องกันการเข้ามาและแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืช โดยมุ่งเน้นป้องกัน
และบริหารความเสี่ยงจากสารต่าง ๆ  ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น สัตว์ที่เป็นศัตรูพืช
และสิ่งมีชีวิต (Pests) และโรคภัยต่าง ๆ (Diseases) 

3.1.2 กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเก่ียวกับสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งแต่ละประเทศ 
มีแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้า  โดยเน้นการให้ข้อมูล 
กับผู้บริโภค การก าหนดเงื่อนไขสัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม มีกลไกการเปลี่ยน 
หรือคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ตน ในกรณีที่สินค้าเกิดความช ารุดบกพร่องและให้สิทธิแก่ผู้บริโภคที่จะเรียกร้องเอา
ค่าเสียหาย กรณีของประเทศไทยมีเพียงพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้า 
ท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่
เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้าน้ันได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายน้ันจะเกิดจาก  
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่เป็นหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคในการได้รับข่าวสาร รวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่
ถูกต้องและเพียงพอ การมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ มีสิทธิได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า
หรือบริการ มีสิทธิในการได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา และมีสิทธิได้รับการพิจารณาและชดเชยความ
เสียหาย ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู้ขายหรือสถานประกอบการ อันเป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภค สามารถที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้บริโภคให้ด าเนินการให้มีการชดใช้ความเสียหายที่
เกิดขึ้นได้ นอกจากน้ัน มีพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542 ให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับ
ความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้า โดยเฉพาะเร่ืองการชั่ง  การตวง และการตรวจวัดปริมาณสิน ค้า  
แต่กฎหมายทั้งหมดดังกล่าวนับได้ว่ายังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรพิจารณา
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-12 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

เพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การมีระบบแจ้งเตือนการละเมิดกฎหมายอาหาร ระบบ
การเรียกคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัย การคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์โดยให้เจ้าของแพลตฟอร์ม เป็น 
ผู้ร่วมรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

3.1.3 กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ  จากการ
เปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ พบว่า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเป็นไปตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ คือ มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ีองหมายการค้า ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า และสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยประเทศไทย มีกฎหมายที่ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ส า คัญ ไ ด้แก่   
(1) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่ให้การคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มี
ลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ทรงสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหา
ประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรน้ันภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด (2) พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้การคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน
โดยต้องเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือเหมือนหรือคล้ายกับ
เคร่ืองหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว (3) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้ความคุ้มครอง 
งานสร้างสรรค์ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง 
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ 
ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด โดยให้คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่
ต่อไปอีกห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย (4) พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545   
(5) พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จากการเปรียบเทียบ พบว่า การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ คือ  มีการคุ้มครอง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจด
ทะเบียนให้รวดเร็วขึ้นและลดความสลับซับซ้อนการจดทะเบีย นลง และประชาสัมพันธ์สร้างการรับ รู้แก่
ผู้ประกอบการ 

3.1.4 กฎหมายเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนการน าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปไปยังประเทศ  
ท่ีศึกษา ซึ่งจากการเปรียบเทียบพบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดเกี่ยวกับ การจัดเก็บอากร การน าของเข้าและการส่งของออก ตัวแทน การผ่าน
แดน การถ่ายล า และของตกค้าง คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอด
อากร อ านาจทางศุลกากรในพื้นที่เฉพาะ เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการ
ใช้กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) เพื่ออ านวยความสะดวกให้  
ผู้น าเข้าสินค้าที่มาจากต่างประเทศได้สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และ
การค้าระหว่างประเทศ และมีการน าระบบ National Single Window (NSW)  ซึ่งเป็นระบบการบริการ
เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G, G2B และ B2B) ส าหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ 
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเป็นระบบบริการ
แบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลด  
รูปเอกสาร โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่าง
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-13 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากน้ียังมี พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 ก าหนดให้ ของที่น าเข้ามาหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรน้ันให้เรียกเก็บ
และเสียอากรตามที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดน้ี หรือตามที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศก าหนด (มาตรา 4) ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นว่าของใดที่น าเข้า
มา เป็นของที่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศหรือบุคคลใดโดยวิธีอื่นนอกจากการคืนหรือชดเชยเงินค่าภาษี
อากรอันก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเกษตรหรือการอุตสาหกรรมในประ เทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศให้เรียกเก็บอากรพิเศษแก่ของน้ันใน
อัตราตามที่ เห็นสมควรนอกเหนือไปจากอากรที่พึง ต้องเสียตามปกติ (มาตรา 13) นอกจากน้ียังมี
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  พ.ศ. 2522 ควบคุม           
การน าเข้าและส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจึงควรมี
มาตรการและออกกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปน้ี 

(1)  ให้มีกฎหมายการป้องกันการเข้ามาและแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืชภายใต้
กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งการน าเข้าสินค้าที่อาจมีหรือมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะต้องได้รับหนังสืออนุญาต (Import Health Standards) ก่อนการน าเข้า
สินค้าน้ัน  

(2) บรรจุภัณฑ์ในการขนส่งสินค้าทุกชนิดที่ ต้องได้รับการฆ่าเชื้อโดยมีตราประทับบนลังไม้ 
และมีเอกสารรับรองการรมควัน (Fumigation Certificate) ประกอบการน าเข้าด้วย  

(3) สินค้าอาหารที่จะน า เข้าประเทศไทยจะต้องมี ใบรับรองสุขอนามัย  ( Health 
Certification) ใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ หรือ ใบรับรองสุขอนามัยสินค้า
ประมงและผลิตภัณฑ์ประมง และผลการตรวจวิเคราะห์ (Inspection Results) สินค้า นอกจากน้ีในการน าเข้า
สินค้าเกษตรแปรรูป ต้องมีระบบการตรวจสอบสารเคมีตกค้างทางการเกษตร ตามมาตรฐานของ CODEX และ
มีการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปน าเข้าโดยใช้ระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP 

(4) ให้มีระบบการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับสินค้าประเภทอาหารและอาหารแปรรูปที่จะน าเข้า 
เพื่อใช้ในการจัดเก็บและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดของการผลิตสินค้า ช่วยในการติดตาม ตรวจสอบการ
ผลิตอาหารทั้งระบบที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ 

3.1.4 กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีทั้งกลุ่มประเทศที่มีกฎหมายควบคุม
และรับรอง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น บราซิล ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศที่มีเพียงการก าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศที่นอกจากก าหนดมาตรฐานแล้วยังมีการส่งเสริม
การผลิตเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม และมาเลเซีย ดังน้ัน ประเทศไทยซึ่งมี
เพียงการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงยังไม่เป็นการเพียงพอ ควรได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้การ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งของรัฐและของเอกชนใน
การประเมินและให้การรับรอง รวมทั้งรัฐบาลควรในการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์เช่นเดียวกับเวียดนาม 
โดยมีระบบการปล่อยสินเชื่อที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการเปลี่ยนพืชเพาะปลูกเป็นเกษตรอินทรีย์ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชแก่ เกษตรกรที่ปลูกผลไม้ การสนับสนุน
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-14 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบให้น้ าแบบอัตโนมัติ การผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับโครงการเพาะปลูกขนาดใหญ่ 
สนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
เน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และได้รับการยกเว้นค่าเช่าสถานที่ส าหรับโครงการลงทุนก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ สนับสนุน
ให้เกษตรกรใช้วิธีปลูกพืชในโรงเรือนแทนการปลูกพื้นบนดิน ซึ่งมีโอกาสลดการปนเปื้อนสารเคมีมากกว่า และ
ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกเช่นเดียวกับอินเดีย ที่สามารถส่งออกผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
มีเป็นมูลค่าสูง 

3.1.5 กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและปลดปล่อยสินค้าเกษตรท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรม 
(สินค้าเกษตร GMO) จากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ    
การควบคุมและปลดปล่อยสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (สินค้าเกษตร GMO) ขึ้นใช้บังคับโดยเฉพาะ 
มีแต่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนดให้มีการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม
หรือพันธุวิศวกรรม เฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดที่ได้จาก
เทคนิคการตัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) และมี
ปริมาณการปนเปื้อนไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของน้ าหนักผลิตภัณฑ์ไว้เท่าน้ัน ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2558 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ ร่าง พ.ร.บ.จีเอ็มโอ 
และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ได้รับการท้วงติงจากภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐเอง
หลายประเด็น เช่น การใช้จีเอ็มโอในสภาพควบคุมหรือในภาคสนามที่ไม่ต้องท า EIA หรือผู้ประกอบการไม่ต้อง
รับผิดชอบถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย รวมถึงการเขียนกฎหมายแบบเปิดโอกาสให้มีการใช้จีเอ็ม
โออย่างเสรี1 ส่งผลให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีค าสั่งยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ2 ในขณะที่ ประเทศอื่น ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการควบคุมและปลดปล่อยสินค้า
เกษตรที่มีการ ดัดแปรพันธุกรรม อาทิ  นิวซีแลนด์  มีกฎหมาย Hazardous Substances and New 
Organisms Act 1996  และ  Hazardous Substances and New Organisms Amendment Act 2015 
Regulations 2017 (HSNO Act) ที่ใช้ควบคุมสินค้าดัดแปรพันธุกรรมโดยให้มีการขออนุญาต และต้องมีการ
ทดสอบว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยให้มีการน า
ออกจ าหน่ายได้ มาเลเซีย มีพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. 2550 ใช้ในการควบคุมการน าเข้า 
การส่งออก รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ LMOs และความปลอดภัยทางชีวภาพ เวียดนามก าหนดให้
อาหารและส่วนประกอบที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมทั้งหมดที่มีไว้เพื่อจ าหน่ายจะต้องผ่านการประเมินความ
ปลอดภัยและจะต้องได้รับใบรับรองสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมที่สามารถใช้เป็นอาหาร ก่อนที่จะน า
ออกสู่ตลาดเวียดนามได้ บราซิล มีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพในปี ค.ศ. 1995 เพื่อควบคุม
กระบวนการ การใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมและการปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อม และ
ได้ออกใบอนุญาตให้มีโครงการวิจัยทดลองเกี่ยวกับพืชดัดแปรพันธุกรรม ออสเตรเลีย ก าหนดให้การ
ปลดปล่อยผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เป็นสารดัดแปรหรือตัดแต่งทางพันธุกรรมสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมายก่อน เช่นเดียวกับ จีน ที่ผู้ผลิตสินค้าเกษตร GMO 
                                                           
1 iLAW, ร่างกฎหมาย GMO เปิดช่องผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิด อ้าง "เหตุสุดวิสัย", สืบค้นจาก https://ilaw.or.th/node/3962, เม่ือวันท่ี 30 
สิงหาคม 2564 
2 ThaiPBS, นายกฯ สั่งยกเลิกพิจารณาร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ , สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/6741 เม่ือวันท่ี 
30 สิงหาคม 2564 

https://ilaw.or.th/node/3962,%20เมื่อ
https://news.thaipbs.or.th/content/6741%20เมื่อ
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ต้องขอใบอนุญาตในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (GMO Products) และมีการประเมิน
ความปลอดภัย ญี่ปุ่น มีการควบคุมสินค้าเกษตร GMO โดยการออกกฎหมายบังคับให้สินค้า GMO ต้องมีการ
ติดฉลากให้ทราบถึงส่วนผสมที่มีวัตถุดิบ GMO รวมอยู่ด้วย สหภาพยุโรป มีกรอบกฎหมายในการควบคุม
เกี่ยวกับการด าเนินการพืชดัดแปรพันธุกรรมทุกขั้นตอน โดยใช้ระบบการอนุญาตและการขึ้นทะเบียนสินค้า
เกษตรที่มีการดัดแปรและตัดแต่งทางพันธุกรรมที่ก าหนดใน Regulation (EC) No.1829/2003 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้กับสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปรและตัดแต่งพันธุกรรมที่น าเข้ามาจากประเทศที่สาม ท าให้สินค้าดัดแปรและ
ตัดแต่งทางพันธุกรรมที่น าเข้าจากต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตและการขึ้นทะเบียนในระบบดังกล่าวก่อนที่จะ
สามารถน าไปเพาะปลูก และวางจ าหน่ายในสหภาพยุโรปและในประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี นอกจากน้ัน ยังได้
ออกกฎระเบียบ Directive 2001/18 ก าหนดให้บุคคลใดก็ตามก่อนที่จะด าเนินการปลดปล่อยโดยจงใจซึ่งพืช
ดัดแปรพันธุกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีพืช ดัดแปรพันธุกรรมเป็นส่วนประกอบจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยัง
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ภายในอาณาเขตที่มีการปลดปล่อยซึ่งพืชดัดแปร
พันธุกรรมน้ัน เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยในขั้นตอนการพิจารณาจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจรวมถึงโรคที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์ สัตว์และพืช ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมรอบบริเวณดังกล่าว ส่วน 
สหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปรพันธุกรรมต้องได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรก่อนก่อน
จ าหน่าย และต้องติดฉลากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปรพันธุกรรม ในขณะที่ อินเดีย มีนโยบายไม่สนับสนุน
สินค้าที่มีการดัดแปรพันธุกรรม โดยก าหนดให้สินค้าที่น าเข้ามายังตลาดอินเดียว่าต้องไม่มีต้นก าเนิดหรือผ่าน
กระบวนการดัดแปรพันธุกรรม (GM) ผู้ที่จะน าเข้าสินค้ามายังอินเดียจะต้องแสดงใบรับรอง Non-GM-cum-
GM-Free มาพร้อมกับสินค้า ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปร
และตัดแต่งพันธุกรรม โดยให้มีการควบคุม และมีการวิเคราะห์ว่าไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งควรก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปรพันธุกรรมทุกชนิดต้องติดป้ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
การดัดแปรพันธุกรรมเพื่อให้สิทธิผู้บริโภคในการเลือก เพราะในปัจจุบันมีประกาศให้มีการแสดงฉลากอาหารที่
ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมเฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองข้าวโพด
และผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดเท่าน้ัน 

3.2 ประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายท่ีมีผลต่อธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  

ปัจจุบัน มีกฎหมายที่จัดได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตรในประเทศไทยอยู่เป็นจ านวนมากที่อยู่ในรูปพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ได้แก่  

3.2.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร ที่แบ่งออกเป็น 

(1) ด้านพืช ได้แก่ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 เป็นต้น 

(2) กฎหมายท่ีเก่ียวกับด้านสัตว์ ได้แก่ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 เป็นต้น 
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(3) กฎหมายท่ีเก่ียวกับด้านประมง ได้แก่ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558      
เป็นต้น 

(4) กฎหมายด้านอาหาร และมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เป็นต้น 

(5) กฎหมายส าคัญท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า 
พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ ฉบับที่  7 พ.ศ. 2562  พระราชบัญญั ติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เป็นต้น 

ทั้งน้ี จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่
ได้รับจากการส ารวจภาคสนามทั้งจากการสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ    
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามาสู่ข้อสรุปประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายที่มี
ผลต่อธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกฎหมายด้านอาหาร และมาตรฐานสินค้าเกษตร           
ที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของกฎหมาย การน ากฎหมายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ และความพร้อม
ของผู้ประกอบการ SME ในการใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

 มาตรการในการควบคุมสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของประเทศไทยอยู่ภายใต้
กฎหมายหลายฉบับ และบางฉบับเป็นมาตรการสมัครใจ อันเป็นผลให้การควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปไม่มีประสิทธิภาพ และยังมีช่องว่างในการควบคุม ทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 ความไม่สอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานประเทศไทยและประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตร
แปรรูปของไทยภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 อาทิ  กฎหมาย JAS Law (Act on 
Japanese Agricultural Standard) ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ที่ก าหนดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ต้องได้รับ  
การประเมินและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะแสดงฉลากค าว่า “อินทรีย์” แต่ส าหรับประเทศไทย   
การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากสินค้า และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ถูกก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติฯ ให้จัดท าเป็นมาตรฐานทั่วไปไม่ใช่มาตรฐานบังคับ  และมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ภาคเอกชนอีกหลายมาตรฐาน ที่ยังขาดมาตรการการตรวจสอบ 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-17 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเป็นมาตรฐานทั่วไป ไม่ได้เป็นมาตรฐาน
บังคับ มีทั้งมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ– มกอช. (NATIONAL BUREAU OF AGRICULTURAL COMMODITY AND 
FOOD STANDARDS – ACFS) มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในนามของภาคเอกชน เช่น มาตรฐานระบบ
เกษตรอินทรีย์ มกท. (ORGANIC AGRICULTURE CERTIFICATION THAILAND – ACT)3 มาตรฐานระบบ
เกษตรอินทรีย์ องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ – มอน. (THE NORTHERN ORGANIC STANDARD 
ORGANIZATION) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ (มก.พช.) ตรา
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน นอกจากน้ียังมีตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของ
ภาคเอกชนที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของต่างประเทศซึ่งจะด าเนินการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิต
ในประเทศไทย และปัจจุบันมีสินค้าที่แสดงเคร่ืองหมายว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ในท้องตลาดจ านวนมาก ซึ่ง
ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ไม่ทราบแน่ชัดว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ดังกล่าวเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิต
จากระบบเกษตรอินทรีย์จริง หรือมาจากการผลิตแบบปกติแต่น ามาติดฉลากเกษตรอินทรีย์ หรือลักลอบสวม
เคร่ืองหมายเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป ขาดมาตรการตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร และการจัดต้ังระบบการตรวจสอบติดตามคุณภาพและ             
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรทุกชนิดทุกประเภท ซึ่งรวมถึง ยาที่ใช้ในพืชและสัตว์ สารเคมีทางการเกษตร 
การก าหนดค าเตือน/ค าแนะน าเกี่ยวกับความปลอดภัยบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยังไม่เพียงพอ  

 ผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชน โรงงานขนาดเล็ก 
โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดใหญ่ ต่างอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเดียวกัน เช่น ในด้านการขอ
ใบอนุญาตการผลิต การขอรับรองมาตรฐาน เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมในด้าน
เงินทุนและบุคลากร ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ก่อให้เกิดภาระด้านเงินทุน เกิดภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และตรวจประเมิน ส่งผลให้ต้นทุนสูง เสียเปรียบในการแข่งขัน 

 กฎหมายเกี่ยวกับการค้ากัญชาของประเทศไทย ยังไม่มีหลักเกณฑ์อันเป็นกฎหมาย
เฉพาะส าหรับพืชตระกูลกัญชา และไม่เป็นไปตามหลักสากล ทั้งยังไม่สามารถจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่
เกี่ยวกับพืชตระกูลกัญชาได้ และไม่มีหลักเกณฑ์พิกัดศุลกากรเพื่อใช้รองรับการน าเข้าส่งออกอย่างครอบคลุม 
นอกจากน้ียังไม่มีระบบเพื่อใช้ในการติดตามพืชตระกูลกัญชาทั้งในด้านการป้องกันการร่ัวไหลไปสู่ ตลาดที่ผิด
กฎหมายและในด้านการรักษาคุณภาพ 

 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและปลดปล่อยสินค้าเกษตรที่มีการ ดัดแปร
พันธุกรรม (สินค้าเกษตร GMO) พบว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและปลดปล่อยสินค้า
เกษตรที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (สินค้าเกษตร GMO) ขึ้นใช้บังคับโดยเฉพาะ มีแต่ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ก าหนดให้มีการแสดง ฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม 
เฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด ที่ได้จากเทคนิคการตัดแปร
                                                           
3 มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงก าไร เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (https://actorganic-
cert.or.th/th/about-act/) 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-18 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

พันธุกรรม (Genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) และมีปริมาณการปนเปื้อน
ไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของน้ าหนักผลิตภัณฑ์ ไว้เท่าน้ัน 

 ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการจัดท ามาตรฐานและจ าเป็นต้องต่ออายุตามเงื่อนไขที่
ก าหนด เช่น ฮาลาล ต้องต่ออายุทุกปี GMP ต้องต่ออายุทุก 3 ปี อย. ต้องต่ออายุทุก 2 ปี ซึ่งในการต่ออายุ
ใบอนุญาตทุกคร้ังจะมี ค่าธรรมเนียมการต่ออายุและการวิเคราะห์ห้องปฏิบั ติการ ซึ่งเป็นภาระของ
ผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 

 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ SME บางส่วนใน
การขยายก าลังการผลิต และไม่มีเงินทุนย้ายโรงงานไปในพื้นที่ที่อนุญาตให้ต้ังโรงงานและขยายก าลังการผลิตได้ 

 ขาดกลไกทางกฎหมายที่จะช่วยให้ เกิดการบูรณาการการด า เนินงานพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีบทบาททางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ 
SME หลายหน่วยงาน ซึ่งมีความแตกต่ างกันไปตามภารกิจหลักที่ก าหนดไว้ในกฎหมายขององ ค์กร  
แต่การด าเนินงานในบางประเด็นจ าเป็นต้องได้รับการประสานการท างานร่วมกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนและ
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมายก าหนดให้แรงงานต่างด้าว เมื่อท างานในประเทศไทยครบ 2 ปี จะต้อง
รายงานตัวต่อหน่วยงาน เมื่อท างานครบ 4 ปี จะต้องกลับประเทศเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง เช่น 2-3 เดือน เป็น
ต้น จึงจะกลับมาท างานในประเทศไทยได้อีก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เน่ืองจาก กรณี
แรงงานท างานนานถึง 4 ปี จะเป็นแรงงานมีฝีมือ หากต้องกลับประเทศ ก็ท าให้สูญเสียแรงงานมีฝีมือ  
ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องไปรายงานต่อหน่วยงานทุก 90 วัน เป็นภาระต่อ
ผู้ประกอบการในการเตรียมเอกสารและการเดินทางไปรายงาน แม้จะสามารถมอบอ านาจให้พนักงานไป
ด าเนินการแทนก็ตาม 

 ปัญหาการเข้ามามีอิทธิพลกับการค้าสินค้าเกษตรของต่างชาติ (จีน) เข้ามาในลักษณะ
ของนอมินี ทั้งจากการแต่งงานกับคนไทย หรือการน าเงินมาให้คนไทยท าและจดในนามนิติบุคคล จากจ านวน
กิจการที่เข้ามาเปิดรับซื้อสินค้ามีหลายราย ท าให้ตลาดไม่ได้อยู่ในมือของผู้ประกอบการคนไท ย ทุกอย่าง
ก าหนดจากผู้ค้าเหล่าน้ีหมด โดยเฉพาะเรื่องราคาที่ถูกกดทั้งของสดและสินค้าแปรรูปแล้ว หน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใด 

 การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ยังไม่มีการก าหนดให้เจ้าของแพลตฟอร์ม
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้บริโภค ร่วมกับเจ้าของสินค้าที่อย่างลูกหน้ีร่วมกัน 
 

4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ 

ระยะเร่งด่วน 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-19 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1) เน่ืองจากผู้ที่ต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร ซึ่งใช้ได้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ซึ่งในการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว ตามประกาศ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ในต่างจังหวัด 
ประจ าปี พ.ศ. 2565-2567 และ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาต
ผลิตอาหาร ในกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2565-2567 ก าหนดให้ต้องใช้ส าเนาผลการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตที่ผ่านตามเกณฑ์ GMP กฎหมาย ซึ่งตรวจโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ. 2522 หรือโดยหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ตรวจ
มาแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือ ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรือจากหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งหนังสือ
รับรองดังกล่าวยังไม่หมดอายุ กรณีหมดอายุจะต้องรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตก่อนต่อใบอนุญาต         
ซึ่งจะต้องช าระค่าตรวจประเมินสถานที่ผลิต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจาก
ผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ .ศ. 2560 ตามบัญชี 2 (ซึ่งมีอัตราค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง และยกเว้นค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปีส าหรับสถานประกอบการที่มีเคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 
และคนงานไม่ถึง 7 คน ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายว่าด้วย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ) ทั้งน้ี ในการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ได้ผ่อนปรนให้สถานที่ผลิต
อาหารที่มีเคร่ืองจักรอุปกรณ์การผลิตต้ังแต่ 50 แรงม้า หรือใช้คนงานต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป เท่าน้ัน จะต้องยื่นขอ
ต่ออนุญาต รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตผลิตอาหาร และประกาศดังกล่าวมิได้ก าหนดให้สามารถยื่น
เอกสารหลักฐานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 
ประกอบกับจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรที่เข้าข่ายเป็นผู้ผลิตอาหารจ านวน
มากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด และมีส่วนหน่ึงไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต
การผลิตอาหาร และใบรับรองระบบประกันคุณภาพ เน่ืองจากมีปัญหาด้านการเงิน ดังน้ัน เพื่อเป็นการผ่อน
ปรนผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1.1) ควรพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขอและต่อใบอนุญาตผลิตอาหาร       
ลงจากอัตราที่ผ่อนปรนตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 ตามบัญชี 2  และกฎกระทรวง ฉบับที่ 5  
(พ.ศ. 2522) ก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการออกใบอนุญาตผลิตอาหารใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร ใบอนุญาตผลิตอาหาร น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว และ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร โดยให้ยกเว้นค่าใช้จ่ายส าหรับวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม 
(ตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ .ศ. 2562) เป็นระยะเวลา 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567) 

1.2) ควรพิจารณาผ่อนปรนให้ในการต่ออายุใบอนุญาตตามประกาศประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ในต่างจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2565 -
2567 และ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ใน
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2565-2567 สามารถด าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SME 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-20 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.3) ควรพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิดอย่างรุนแรง และไม่สามารถขอใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือ ต่อใบอนุญาต
ผลิตอาหาร เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน การผ่อนปรนกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
น าผลการตรวจประเมินที่หมดอายุไม่เกิน 2 ปีมาใช้ในการขอต่อใบอนุญาตผลิตอาหาร เป็นต้น 

2) โดยที่ในปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นช่องทางส าคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปที่ใช้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์เป็น
วัตถุดิบ แต่เน่ืองจากระบบการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์แปรรูปยังไม่
เป็นระบบเท่าที่ควร มีหลากหลายมาตรฐาน ยังมีปัญหาสารพิษตกค้าง อยู่ในความรับผิดชอบของหลาย
หน่วยงาน ประกอบกับตาม กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
ส าหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานกับเกษตรอินทรีย์ เคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานทั่วไป ไม่ใช่เป็นเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบังคับ ดังน้ัน จึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

2.1) ปรับปรุงกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้ เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของ
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบังคับ ซึ่งผู้ผลิตและ
จ าหน่ายจะต้องได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ส าหรับเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่นๆ 
จะต้องได้รับการรับรองจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก่อนจึงจะสามารถน ามาแสดง
เป็นเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

2.2) ปรับปรุงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ครอบคลุมต้ังแต่การผลิต 
ปัจจัยการผลิต การแปรรูป การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ระบบมาตรฐาน การแสดงฉลากสินค้า 
และ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

2.3) จัดท าระบบฐานข้อมูล ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิต 
สถานที่ผลิต ก าลังการผลิต มาตรฐานการผลิต ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน (Update) และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจแก่      
ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ ต้องการซื้อผลผลิตที่ เป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือเพื่อ
จ าหน่าย 

3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
เกี่ยวกับการขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420)  
พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง ก าหนด
วิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา ผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก น้ัน 
มิได้มีการจ าแนกขนาดสถานประกอบการ ส่งผลให้สถานประกอบการทุกขนาดต้องใช้มาตรฐานเดียว กัน 
ในขณะที่ผู้ประกอบการอาหาร ซึ่งรวมถึงผู้แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นอาหารด้วยน้ัน มีผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดย่อย และผู้ประกอบการขนาดย่อม จ านวนมาก ที่มีข้อจ ากัดทั้งในด้าน
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตซึ่งมีความสลับซับซ้อน มีข้อจ ากัดด้านเงินทุนในการปรับปรุง
สถานที่ผลิตและจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ประเมิน และ ค่าวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ ที่ค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการส่วนหน่ึงสามารถจัดท ามาตรฐานก็ด้วย
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ  ประกอบกับผู้ประกอบการเหล่าน้ีได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด นอกจากน้ียังพบว่าผู้ประกอบการจ านวนมากไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ดังน้ัน จึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

3.1) ควรศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท ามาตรฐานผู้ผลิตอาหารส าหรับผู้ผลิต
อาหารที่เป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดย่อย และผู้ประกอบการขนาดย่อม เพื่อให้สามารถเข้าสู่
มาตรฐานในระดับเบื้องต้น หรือมาตรฐานอาหารท้องถิ่น โดยอาจจ ากัดเฉพาะกับอาหารบางประเภท และ /
หรือ จ ากัดพื้นที่จ าหน่าย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคควบคู่กัน รวมถึงการพิจารณาลดภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต ในช่วง 3 ปีแรกของการขอใบอนุญาต เป็นต้น 

3.2) ควรพัฒนาระบบ e-Service ที่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาต/
ต่อใบอนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย ได้อย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ ยกเว้นส่วนที่จ าเป็นต้องเข้าไปตรวจ
สถานที่ผลิตจริงเท่าน้ัน เพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการ แก้ไขข้อจ ากัดด้าน
บุคลากรและลดภาระค่าใช้จ่ายของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
และการตรวจประเมินต่าง ๆ ทั้งน้ีการใช้ e-Service น้ีควรครอบคลุมถึงการให้บริการของหน่วยตรวจสอบที่ขึ้น
ทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อลดต้นทุนการให้บริการในส่วนที่สามารถด าเนินการ
ผ่านระบบ e-Service ซึ่งจะท าให้สามารถลดค่าบริการแก่ผู้ประกอบการได้ด้วย 

3.3) ผู้ประกอบการผลิตอาหารจ านวนมาก ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
มาตรฐาน ท าให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการจัดท ามาตรฐาน และส่วนหน่ึงต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญ
มาเป็นที่ปรึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรจัดท ารูปแบบ มาตรฐานที่สามารถให้
ผู้ประกอบการน าไปปรับใช้ได้ รวมทั้งจัดท าสื่อที่ง่ายต่อการเรียนรู้ เช่น คลิปวีดีโอการจัดท ามาตรฐาน         
การจัดท าฉลากอาหาร การโฆษณาอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่าย เพื่อ
ช่วยลดภาระของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการอธิบาย และการเสียเวลาในการตรวจติดตาม
การแก้ไขในกระบวนการอนุญาต 

ระยะยาว 

1) ปรับปรุงกฎหมายและกลไกการด าเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานร่วมกัน
อย่างบูรณาการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีมุมมองร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการต้ังแต่ต้นน้ าจนถึง
ปลายน้ า ต้ังแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการหาตลาดให้ผู้ประกอบการ โดยการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน             
การเชื่อมโยงกระบวนการท างานร่วมกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการของผู้ประกอบการ          
การบูรณาการระบบงบประมาณ การจัดท าแนวทางหรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในภาพรวมในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งประสานการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใช้งบประมาณ สนับสนุนให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  โดยใช้วิธีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
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คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 10 ให้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ใน
การบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร  หรือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 11 อ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีอ านาจหน้าที่ในการบูรณาการการพัฒนา
ผู้ประกอบการอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร ต้ังแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น 

2) ปรับปรุงกฎหมายประมวลรัษฎากรเพื่อให้สามารถน าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอ
ใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต การจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป มาหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า เพื่อเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ SME เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน จูงใจให้เข้าสู่ระบบภาษี และส่งเสริม
การพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหาร มาตรฐานเกษตรแปรรูป และมาตรฐานสินค้าเกษตร 

3) พิจารณาทบทวน ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 25  
พ.ศ. 2564 เร่ือง การควบคุมการขนย้ายหัวมันส าปะหลังสดและมันเส้น โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ต้องใช้สินค้าเกษตรน้ันเป็นวัตถุดิบ 

 
6.2 ข้อเสนอแนะแนวทางนโยบายท่ีภาครัฐควรจะก าหนดในการประกอบธุรกิจการเกษตร 

ระยะเร่งด่วน 

1) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโรค  
โควิด โดยมีแนวทางการด าเนินการดังน้ี 

1.1) จัดต้ังกองทุนพลิกฟื้นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียน
วงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินน าไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร (ควร
ครอบคลุมถึงธุรกิจอื่นๆ ด้วย) ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการพลิกฟื้นธุรกิจตามข้อ 1.2) น าไปใช้ในธุรกิจ 
โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลาปลอดหน้ี 1 ปี โดยให้บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ค้ าประกัน ร่วมกับการให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล)         
ค้ าประกัน โดยผู้ประกอบการฯ ที่กู้จะต้องผูกพันที่จะด าเนินการตามแผนฟื้นฟูให้ประสบความส าเร็จ 

1.2) ให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหน้ีแก่ผู้ประกอบการแปรรูปการเกษตร 
โดยการจัดหาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการพัฒนาธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อท าการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูกิจการ และจัดท าแผนฟื้นฟูกิจการ (กรณีที่ไม่สามารถฟื้นฟู ไม่ต้องจัดท าแผนฟื้นฟู
กิจการ ให้ยุติการช่วยเหลือผ่านแนวทางน้ี) จากน้ัน สสว. ร่วมมือกับสถาบันการเงินเจ้าหน้ีในการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของแผนฟื้นฟูกิจการ หากเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการ และมีความจ าเป็นต้องสนับสนุนเงินกู้ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพลิกฟื้นธุรกิจ ก็ให้สามารถกู้จากกองทุนพลิกฟื้นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรค
โควิด (ตามข้อ 1.1)) ทั้งน้ี ในระหว่างการด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ หากในแผนได้ก าหนดเรื่องการจัดหา
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญในด้านใดเข้าไปให้ความช่วยเหลือ สสว. หรือหน่วยงานรับผิดชอบการช่วยเหลือ จะต้อง
ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ 
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1.3) ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีหน้ีกับเจ้าหน้ีหลายรายและมีหน้ีสินล้นพ้นตัว แต่ธุรกิจยังมี
ศักยภาพ และอยู่ในเงื่อนไขการฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 และผู้ประกอบการ
มีความประสงค์เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี ควรได้รับการสนับสนุน โดย สสว . หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดต้ังโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในการด าเนินการตาม
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและมีกระบวนการที่สลับซับซ้อน  

1.4) มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ช าระหน้ี และให้สิทธิลูกหน้ีซื้อคืน (โครงการพัก
ทรัพย์ พักหน้ี) วงเงิน 100,000 ล้านบาท มุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ต้อง
ใช้เวลานานในการฟื้นตัว แต่ยังมีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ด้วยการเจรจากับเจ้าหน้ีสถาบัน
การเงินเพื่อหยุดหรือลดภาระหน้ีภายใต้เงื่อนไขสัญญามาตรฐานที่ก าหนด น้ัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
ลูกหน้ีเข้าร่วมมาตรการฯน้ี ควรพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกหน้ีที่เข้าร่วม
มาตรการฯ เพื่อให้ลูกหน้ีเห็นถึงโอกาสฟื้นตัว และสามารถซื้อ คืนทรัพย์ได้จริง โดยวงเงินให้กู้อาจก าหนดที่   
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์ที่ตีโอน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปี โดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมค้ าประกัน ร่วมกับการให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล)         
ค้ าประกัน และสถาบันการเงินที่รับตีโอนทรัพย์ควรก าหนดในสัญญาตีโอนทรัพย์ด้วยว่า หากผลประกอบการ
ของลูกหน้ีดีขึ้นในระดับที่ก าหนด เจ้าหน้ีจะยินยอมให้เงินกู้แก่ลูกหน้ีเพื่อน าไปซื้อทรัพย์คืน 

2) วางนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต้ังแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า โดยให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของ          
ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร การจัดท ามาตรฐานการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานประเทศผู้น าเข้าหลั ก     
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรใหม่ทดแทน
เคร่ืองจักรเก่า การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการผลิต การเข้าถึงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า การพัฒนาด้านการ
จัดการอย่างเป็นระบบ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูป เป็นต้น โดยให้มี
การบูรณาการการด าเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดสรรงบประมาณในรูปแบบการพัฒนาแบบ
บูรณาการ ตลอดจนการน านโยบายน้ีไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ จัดหางบประมาณเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเน่ือง 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) มาใช้ในการ
สร้างความต่อเน่ืองของวัตถุดิบของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพผลผลิตเกษตร ลด
ปัญหาสารเคมีตกค้าง โดยภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดต้ังเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเพาะปลูก การวิจัยพัฒนาการเพาะปลูก รวมทั้งด้านเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยต่ า การสร้างความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้น 
รวมทั้งการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560  ให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน
สัญญาข้อตกลงเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ที่เข้ามาซื้อสินค้าในราคาสูงจากสมาชิกที่เป็นคู่สัญญา
ฯ และสมาชิกที่เป็นคู่สัญญาฯ ที่ละเมิดสัญญาจะต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาฯ หรือ
กรณีผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญา จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเกษตรกร 

4) ปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น ฐานข้อมูลเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่
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ได้รับ GAP ฐานข้อมูลเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานฟาร์ม เป็นต้น ที่มีรายละเอียดเพียง
พอที่จะน าไปใช้ประโยชน์ และเป็นปัจจุบัน (Update) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรที่ผลิต
สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ราคาต่ ากว่าน าเข้าจากต่างประเทศ เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจ           
การแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะที่เป็นขนาดย่อยและขนาดย่อม ด้วยวิธีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาแก่นักวิจัย/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา และ/หรือ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่มีศักยภาพ ทั้งน้ีควรมี
การส ารวจประเภทเคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรควรปรับเปลี่ยน/ต้องการ
ปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งศึกษาเคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ควรน ามาเป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาต่อยอด 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนน าต้นแบบที่วิจัยและพัฒนาแล้วน้ีไปผลิตเชิงพาณิชย์ โดยภาครัฐอาจให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ผลิต เพื่อลดต้นทุน อันจะท าให้สามารถจ าหน่ายได้ในราคาต่ า เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจการแปรรูป
สินค้าเกษตรมีโอกาสเข้าถึงได้มากขึ้น 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรปรับเปลี่ยน
เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือออุปกรณ์เก่ามาเป็นเคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
ราคาต่ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนต่ า เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในประเทศ และกับผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยภาครัฐ
จัดต้ังเงินทุนหมุนเวียนจ านวนหน่ึง เช่น 5,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินน าไปปล่อยกู้ให้กับธุรกิจการ
แปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อน าไปปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ วงเงินกู้ตามความจ าเป็น สูงสุดไม่
เกินรายละ 10.0 ล้านบาทต่อราย คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ระยะเวลาปลอดหน้ี 1 ปี ผ่อนช าระคืน
ภายใน 7 ป ีโดยใช้เคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์เป็นหลักประกัน  

7) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนทุน
วิจัยแก่ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา หรือนักวิจัยภาคเอกชน โดยมีเงื่อนไขว่าให้สิทธิ์ในการน า
ผลการวิจัยไปผลิตเชิงพาณิชย์ แต่ต้องเร่ิมด าเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี และพร้อมจ าหน่ายภายใน 2 ปี 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ ก็จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรที่สนใจสามารถน าผลการวิจัย
ไปพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ความสนใจด้าน
การศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ในประเทศ และกับผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยภาครัฐจัดต้ังเงินทุนหมุนเวียนจ านวนหน่ึง เช่น 5,000 ล้าน
บาท เพื่อให้สถาบันการเงินน าไปปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อน าไปใช้ในการ
วิจัยและพัฒนา วงเงินกู้ตามความจ าเป็น สูงสุดไม่เกินรายละ 2.0 ล้านบาทต่อราย คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 
1.0 ต่อปี ระยะเวลาปลอดหน้ี 1 ปี ผ่อนช าระคืนภายใน 5 ปี โดยให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมค้ าประกัน ร่วมกับให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบการฯ (กรณีนิติบุคคล) ค้ าประกัน 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์วิจัยและผลิตสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป  
ในรูปแบบเดียวกับโครงการ ศูนย์ Agriculture Innovation Center (AIC) มหาวิทยาลัยร าไพพรรณี จังหวัด
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จันทบุรี ที่ให้บริการด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ รับจ้างผลิตสินค้าแปรรูปเกษตรและอาหารโดยสามารถรับจ้างผลิต
ต่อคร้ังปริมาณน้อย ไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบการ SME รายย่อย มีความยืดหยุ่นกว่าการจ้างผู้รับจ้างผลิตที่
เป็นโรงงานของเอกชนที่ก าหนดปริมาณการผลิตขั้นต่ าไว้สูง เป็นภาระต่อผู้ประกอบการ SME และยังมีปัญหา
ความลับของสูตรการผลิตร่ัวไหล นอกจากน้ี ยังให้บริการด้านการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กที่
ขาดความพร้อมในด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต แต่มีภูมิปัญญาและมีประสบการณ์ในการต่อยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ า ด้วยการด าเนินการร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา ท าให้ได้ประโยชน์ใน
เชิงการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ สามารถแก้ปัญหาทั้งด้านการขาดแคลนเงินทุน การวิจัยพัฒนา การผลิต 
มาตรฐาน GMP HACCP และ อย. 

10) จัดต้ังหน่วยงาน (เช่น กรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น) เพื่อท าหน้าที่ในการส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ จัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานต่างประเทศ จัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ติดตาม 
ตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จ าหน่ายในประเทศและส่งออก ส่งเสริมการใช้ผลผลิตเกษตรอินท รีย์เป็น
วัตถุดิบในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ จัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบการเกษตร เช่น 
ร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น 

ระยะยาว 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ  ของภาครัฐให้
เข้าถึงผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง โดยเน้นการผลิตสื่อและช่องทางการ
เผยแพร่สื่อที่สามารถเข้าถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรเน้นสื่อออนไลน์ และร่วมมือกับ
เครือข่ายของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) ความลับ
ทางการค้า (Trade Secret) ชื่อทางการค้า (Trade name) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication) เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากผู้ผลิตที่มีการจด
แจ้งและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 

3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือต าหรับยาที่แปรรูปจากพืชพันธุ์
พื้นบ้านมีการจดสิทธิบัตร และให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าที่ถูกต้องส าหรับ
สรรพคุณทางยาในการบ าบัด บรรเทา รักษา และป้องกันโรค รวมทั้งสรรพคุณและประโยชน์ที่เกี่ยวกับ        
การเสริมสร้างสุขภาพและความสวยความงาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมายในประเด็นของ
การโฆษณาเกินความเป็นจริง 

4) ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับอัตราภาษีให้สอดคล้องกับประเทศคู่ค้า และให้มีการเจรจาความ
ตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งกลุ่มประเทศทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง 
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ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-26 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

5) เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการขยายตลาดต่างประเทศด้วยการ
แนะน าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าที่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้ า ซึ่งผู้ประกอบการ
จะต้องวางแผนการผลิตและเข้าใจต้ังแต่ต้น 

6) สนับสนุนการจัดหาแรงงานไร้ฝีมือในช่วงฤดูกาลที่มีความต้องการแรงงานสูงทางด้าน
การเกษตร โดยการจัดเตรียมแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย หรือการจัดหาแรงงานข้ามเขตจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้มี
ความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ทาง
การเกษตรเพื่อใช้งานร่วมกัน 

7) พัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ทั้งด้านการจัดท า
ระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารการเงิน การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะการท าตลาดออนไลน์ (e-Commerce) 

8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมให้ผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐอย่างถูกต้องและตรงตาม
เงื่อนไขได้กว้างขวางมากขึ้น 

 
ตารางท่ี 8-1 ข้อเสนอแนะ 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลัก 
1. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ 

ระยะ
เร่งด่วน 

1) ปรับลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต 
และการอ านวยความสะดวกในการต่อใบอนุญาต 

 

 1.1) ควรพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขอและต่อ
ใบอนุญาตผลิตอาหาร ลงจากอัตราที่ผ่อนปรนตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอ
ใ นก ร ะ บ ว นก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุญ า ตผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า หาร  
พ.ศ. 2560 ตามบัญชี 2 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 
2522) ก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการออกใบอนุญาตผลิต
อาหารใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
ใ บ อ นุญ า ตผ ลิ ต อ า ห า ร  น า ห รื อ สั่ ง อ า ห า ร เ ข้ า ม า ใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว และใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับอาหาร โดยให้ยกเว้นค่าใช้จ่ายส าหรับวิสาหกิจ
รายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม (ตามกฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ .ศ. 2562) 
เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567) 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 1.2) ควรพิจารณาผ่อนปรนให้ ในการต่ออายุใบอนุญาตตาม
ประกาศประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ในต่างจังหวัด ประจ าปี  

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-27 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 8-1 ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลัก 

พ.ศ. 2565-2567 และ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เร่ือง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ใน
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี  พ .ศ. 2565-2567 สามารถ
ด าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SME 

 1.3) ควรพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดอย่าง
รุนแรง และไม่สามารถขอใบอนุญาตผลิตอาหาร  หรือ ต่อ
ใบอนุญาตผลิตอาหาร เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ประเมิน การผ่อนปรนกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน าผล
การตรวจประเมินที่หมดอายุไม่เกิน 2 ปีมาใช้ในการขอต่อ
ใบอนุญาตผลิตอาหาร เป็นต้น 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 2) ปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีพย์ การตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) และ ระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ 

 

 2.1) ปรับปรุงกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้ และการแสดง
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563 
โดยก าหนดให้ เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็น
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบังคับ ซึ่งผู้ผลิตและจ าหน่าย
จะต้องได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส าหรับเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่นๆ จะต้องได้รับการรับรอง
จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก่อน
จึงจะสามารถน ามาแสดงเป็นเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

 2.2) ปรับปรุงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
ครอบคลุม ต้ังแ ต่การผลิ ต ปัจจัยการผลิต การแปร รูป           
การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ระบบมาตรฐาน       
การแสดงฉลากสินค้า และ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

 2.3) จัดท าระบบฐานข้อมูล ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ มี
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิต สถานที่ผลิต ก าลังการผลิต 
มาตรฐานการผลิต ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมี

กรมวิชาการเกษตร / 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-28 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 8-1 ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลัก 

การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (Update) และเปิดโอกาสให้
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อส่งเสริมโอกาสทาง
ธุรกิจแก่ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ต้องการซื้อ
ผลผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือเพื่อจ าหน่าย 

 3) จัดท ามาตรฐานผู้ผลิตอาหารส าหรับผู้ผลิตอาหารที่ เป็น
ผู้ประกอบการขนาดย่อย และขนาดย่อม  ให้แตกต่างจาก
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ และการพัฒนาระบบ     
e-Service เพื่อให้บริการ และจัดท าสื่อที่ง่ายต่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับมาตรฐาน และกฎหมายอาหาร 

 

 3.1) ควรศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท ามาตรฐาน
ผู้ผลิตอาหารส าหรับผู้ผลิตอาหารที่ เป็นวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการขนาดย่อย และผู้ประกอบการขนาดย่อม เพื่อให้
สามารถเข้าสู่มาตรฐานในระดับเบื้องต้น หรือมาตรฐานอาหาร
ท้องถิ่น โดยอาจจ ากัดเฉพาะกับอาหารบางประเภท และ/หรือ 
จ ากัดพื้นที่จ าหน่าย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค
ควบคู่กัน รวมถึงการพิจารณาลดภาระด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต ในช่วง 3 ปีแรกของการขอ
ใบอนุญาต เป็นต้น 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 3.2) ควรพัฒนาระบบ e-Service ที่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบั ติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร
เพื่อจ าหน่าย ไ ด้อย่างสมบูรณ์ ใ นทุ กมิ ติ  ยกเว้นส่วนที่
จ าเป็นต้องเข้าไปตรวจสถานที่ผลิตจริงเท่าน้ัน เพื่ออ านวย
ความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการ แก้ไข
ข้อจ ากัดด้านบุคลากรและลดภาระค่าใช้จ่ายของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
และการตรวจประเมินต่าง ๆ  ทั้งน้ีการใช้ e-Service น้ีควร
ครอบคลุมถึงการให้บริการของหน่วยตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียน
กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อลดต้นทุนการ
ให้บริการในส่วนที่สามารถด าเนินการผ่านระบบ e-Service ซึ่ง
จะท าให้สามารถลดค่าบริการแก่ผู้ประกอบการได้ด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 3.3) ผู้ประกอบการผลิตอาหารจ านวนมาก ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน ท าให้ต้องเสียเวลาและ

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-29 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 8-1 ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลัก 

ค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการจัดท ามาตรฐาน และส่วนหน่ึงต้อง
จ้างผู้ เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ควรจัดท ารูปแบบมาตรฐานที่สามารถให้
ผู้ประกอบการน าไปปรับใช้ได้ รวมทั้งจัดท าสื่อที่ง่ายต่อการ
เรียนรู้ เช่น คลิปวีดีโอการจัดท ามาตรฐาน การจัดท าฉลาก
อาหาร การโฆษณาอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงและเ รียนรู้ไ ด้ง่ าย  เพื่อช่วยลดภาระของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการอธิบาย และการ
เสียเวลาในการตรวจติดตามการแก้ไขในกระบวนการอนุญาต 

ระยะยาว 1) ปรับปรุงกฎหมายและกลไกการด าเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถด า เ นินงานร่วมกันอย่างบูรณาการไ ด้อย่า ง เ ต็ม
ประสิทธิภาพ มีมุมมองร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ต้ังแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึง
การหาตลาดให้ผู้ประกอบการ โดยการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน 
การเชื่อมโยงกระบวนการท างานร่วมกันเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการของผู้ประกอบการ การบูรณาการระบบ
ง บ ป ร ะ ม า ณก า ร จั ดท าแ นวท าง ห รื อ โ ค ร งก า รพั ฒนา
ผู้ประกอบการ SME ของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาพรวมในระดับ
พื้นที่ พร้อมทั้งประสานการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ สนับสนุนให้มี
ศูนย์บ ริการแบบเบ็ดเส ร็จ โดยใช้วิธีการปรับปรุงแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
มาตรา 10 ให้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการบูรณาการ 
หรือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 11 อ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม  ใ ห้ มี อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร บู ร ณ าก า รก า รพั ฒนา
ผู้ประกอบการอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร ต้ังแต่ ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ตามที่กล่าวข้างต้น 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 2) ปรับปรุงกฎหมายประมวลรัษฎากรเพื่อให้สามารถน าค่าใช้จ่าย
ทั้ งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับการขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต        
การจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป มาหักค่าใช้จ่าย
ได้ 2 เท่า เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 

กรมสรรพากร 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-30 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 8-1 ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลัก 

SME เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน จูงใจให้เข้าสู่ระบบภาษี และ
ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหาร มาตรฐานเกษตร
แปรรูป และมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 3) พิจารณาทบทวน ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2564 เร่ือง การควบคุม    
การขนย้ายหัวมันส าปะหลังสดและมันเส้น โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ต้องใช้หัวมัน
ส าปะหลังสดและมันเส้นเป็นวัตถุดิบ 

กรมการค้าภายใน 

2. ข้อเสนอแนะแนวทางนโยบายท่ีภาครัฐควรจะก าหนดในการประกอบธุรกิจการเกษตร 
ระยะ

เร่งด่วน 
1) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรที่

ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด โดยมีแนวทางการด าเนินการ
ดังน้ี 

 

 1.1) จัดต้ังกองทุนพลิกฟื้นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 
โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียนวงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อให้
สถาบันการเงินน าไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้า
เกษตร (ควรครอบคลุมถึงธุรกิจอื่นๆ ด้วย) ที่ต้องการเงินทุน
หมุนเวียนในการพลิกฟื้นธุรกิจตามข้อ 1.2) น าไปใช้ในธุรกิจ 
โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลา
ปลอดหน้ี 1 ปี โดยให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ค้ าประกัน ร่วมกับการให้ผู้บริหารและ     
ผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล) ค้ าประกัน โดยผู้ประกอบการฯ ที่กู้
จะ ต้องผูกพันที่ จะด า เ นินการตามแผนฟื้ นฟู ให้ ป ระสบ
ความส าเร็จ 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 1.2) ให้ คว ามช่ ว ย เหลื อ ในด้านการป รับ โครงส ร้ า งห น้ีแก่
ผู้ประกอบการแปรรูปการเกษตร โดยการจัดหาที่ปรึกษา/
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการเงินและการพัฒนาธุรกิจแปรรูปสินค้า
เกษตร เพื่อท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูกิจการ 
และจัดท าแผนฟื้นฟูกิจการ (กรณีที่ไม่สามารถฟื้นฟู ไม่ ต้อง
จัดท าแผนฟื้นฟูกิจการ ให้ยุติการช่วยเหลือผ่านแนวทางน้ี) 
จากน้ัน สสว. ร่วมมือกับสถาบันการเงินเจ้าหน้ีในการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของแผนฟื้นฟูกิจการ หากเห็นชอบกับแผนฟื้นฟู
กิจการ และมีความจ า เป็นต้องสนับส นุนเงิ นกู้  เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถพลิกฟื้นธุรกิจ ก็ ให้สามารถกู้จาก
กองทุนพลิกฟื้นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด (ตามข้อ 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 



รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐด้านกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 
กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร (Final Report)  
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-31 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 8-1 ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลัก 

1.1)) ทั้งน้ี ในระหว่างการด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ หาก
ในแผนได้ก าหนดเรื่องการจัดหาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญในด้านใด
เข้าไปให้ความช่วยเหลือ สสว. หรือหน่วยงานรับผิดชอบการ
ช่วยเหลือ จะต้องให้การสนับสนุนการด าเนินการตามที่ระบุใน
แผนฟื้นฟูกิจการ 

 1.3) ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีหน้ีกับเจ้าหน้ีหลายรายและมีหน้ีสิน
ล้นพ้นตัว แต่ธุรกิจยังมีศักยภาพ และอยู่ในเงื่อนไขการฟื้นฟู
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 และ
ผู้ประกอบการมีความประสงค์เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหน้ี ควรได้รับการสนับสนุน โดย สสว. หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดต้ังโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในการด าเนินการตามกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและมีกระบวนการที่
สลับซับซ้อน 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 1.4) มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ช าระหน้ี และให้สิทธิ
ลูกหน้ีซื้อคืน (โครงการพักทรัพย์ พักหน้ี) วงเงิน 100,000 ล้าน
บาท มุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
รุนแรง ต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัว แต่ยังมีศักยภาพและมี
ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ด้วยการเจรจากับเจ้าหน้ีสถาบัน
การเงินเพื่อหยุดหรือลดภาระหน้ีภายใ ต้เงื่อนไขสัญญา
มาตรฐานที่ก าหนด น้ัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกหน้ีเข้า
ร่วมมาตรการฯน้ี ควรพิจารณาเพิ่มเงื่ อนไขเกี่ยวกับการ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกหน้ีที่ เข้าร่วมมาตรการฯ 
เพื่อให้ลูกหน้ีเห็นถึงโอกาสฟื้นตัว และสามารถซื้อคืนทรัพย์ได้
จริง โดยวงเงินให้กู้อาจก าหนดที่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์ที่
ตีโอน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปี โดย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ค้ าประกัน ร่วมกับการให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล)         
ค้ าประกัน และสถาบันการเงินที่รับตีโอนทรัพย์ควรก าหนดใน
สัญญาตีโอนทรัพย์ด้วยว่า หากผลประกอบการของลูกหน้ีดีขึ้น
ในระดับที่ก าหนด เจ้าหน้ีจะยินยอมให้เงินกู้แก่ลูกหน้ีเพื่อน าไป
ซื้อทรัพย์คืน 

ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
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 2) วางนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยให้มี
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร การจัดท า
มาตรฐานการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานประเทศผู้น าเข้า
หลัก การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การวิจัยพัฒนาเพื่อ
ส ร้างมูล ค่าเพิ่ม การปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรใหม่ทดแทน
เคร่ืองจักรเก่า  การใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการผลิต        
การเข้าถึงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า การพัฒนาด้านการจัดการ
อย่างเป็นระบบ การน า เทคโนโลยี ดิ จิทั ลมาใช้ ใ นภ าค
การเกษตรและเกษตรแปรรูป เป็นต้น โดยให้มีการบูรณาการ
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจัดสรร
งบประมาณในรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ ตลอดจนการ
น านโยบายน้ีไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ จัดหางบประมาณ
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และ
มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเน่ือง 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 3) ส่ง เส ริมและสนับสนุนการน าระบบเกษตรพันธสัญญา 
(Contract Farming) มาใช้ในการสร้างความต่อเ น่ืองของ
วัตถุดิบของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร ยกระดับ
คุณภาพผลผลิตเกษตร ลดปัญหาสารเคมีตกค้าง โดยภาครัฐ
เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดต้ัง
เป็นวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการ
เพาะปลูก การวิจัยพัฒนาการเพาะปลูก รวมทั้งด้านเงินกู้อัตรา
ดอกเบี้ยต่ า การสร้างความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการแก้ไข
กฎหมายให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาข้อตกลงเกษตรพันธสัญญา 
(Contract Farming) ที่เข้ามาซื้อสินค้าในราคาสูงจากสมาชิก
ที่เป็นคู่สัญญาฯ และสมาชิกที่เป็นคู่สัญญาฯ ที่ละเมิดสัญญา
จะต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ประกอบการที่ เป็นคู่สัญญาฯ 
หรือกรณีผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญา จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้กับเกษตรกร 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 4) ปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้า
เกษตร เช่น ฐานข้อมูลเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเพาะปลูก

กรมวิชาการเกษตร/ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
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สิ น ค้ า เ ก ษต ร ที่ ไ ด้ รั บ  GAP ฐ า นข้ อ มู ล เ ก ษตร ก รห รือ
ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานฟาร์ม เป็นต้น ที่มีรายละเอียด
เพียงพอที่จะน าไปใช้ประโยชน์ และเป็นปัจจุบัน (Update) 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรที่ผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐานกับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
ราคาต่ ากว่าน าเข้าจากต่างประเทศ เหมาะสมกับการใช้งาน
ของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะที่เป็นขนาดย่อย
และขนาดย่อม ด้วยวิธีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
แก่ นักวิ จั ย /อาจารย์ ใ นสถาบันการ ศึกษา  และ /ห รือ 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่มีศักยภาพ ทั้งน้ีควรมีการส ารวจ
ประเภทเคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ธุรกิจการแปรรูป
สินค้าเกษตรควรปรับเปลี่ยน/ต้องการปรับเปลี่ยน พร้อมทั้ง
ศึกษาเคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ควรน ามาเป็นต้นแบบ
การวิจัยและพัฒนาต่อยอด พร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชน
น าต้นแบบที่วิจัยและพัฒนาแล้วน้ีไปผลิตเชิงพาณิชย์ โดย
ภาครัฐอาจให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ผลิต เพื่อลดต้นทุน อันจะท า
ให้สามารถจ าหน่ายได้ในราคาต่ า เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจการแปร
รูปสินค้าเกษตรมีโอกาสเข้าถึงได้มากขึ้น 

- ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

- กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตรปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือออุปกรณ์เก่ามาเป็น
เคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย ไม่
ซับซ้อน ราคาต่ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และให้
ส ามารถผลิ ตสิ น ค้าที่ มี คุณภาพด้วยต้นทุน ต่ า  เพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ใน
ประเทศ และกับผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยภาครัฐจัดต้ังเงินทุน
หมุนเวียนจ านวนหน่ึง เช่น 5,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบัน
การเงินน าไปปล่อยกู้ให้กับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อ
น าไปปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ วงเงินกู้ตาม
ความจ าเป็น สูงสุดไม่เกินรายละ 10.0 ล้านบาทต่อราย คิด
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ระยะเวลาปลอดหน้ี 1 ปี ผ่อน
ช าระคืนภายใน 7 ปี โดยใช้เคร่ืองจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ์
เป็นหลักประกัน 

- ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
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 7) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสินค้า
เกษตร โดยการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ใน
สถาบัน การศึกษา หรือนักวิจัยภาคเอกชน โดยมีเงื่อนไขว่าให้
สิทธิ์ในการน าผลการวิจัยไปผลิตเชิงพาณิชย์ แต่ต้องเร่ิม
ด าเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี และพร้อมจ าหน่ายภายใน 2 
ปี หากไม่สามารถด าเนินการได้ ก็จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
การแปรรูปสินค้าเกษตรที่สนใจสามารถน าผลการวิจัยไป
พัฒนาเชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

- ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

- กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

 8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตรให้ความสนใจด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง
มูล ค่าเพิ่ม  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในประเทศ และกับผู้ผลิตใน
ต่างประเทศ โดยภาครัฐจัดต้ังเงินทุนหมุนเวียนจ านวนหน่ึง 
เช่น 5,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินน าไปปล่อยกู้ให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อน าไปใช้ใน
การวิจัยและพัฒนา วงเงินกู้ตามความจ าเป็น สูงสุดไม่เกินราย
ละ 2.0 ล้านบาทต่อราย คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี 
ระยะเวลาปลอดหน้ี 1 ปี ผ่อนช าระคืนภายใน 5 ปี โดยให้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ค้ าประกัน ร่วมกับให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบการฯ 
(กรณีนิติบุคคล) ค้ าประกัน 

- ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

 9) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์วิจัยและผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารแปรรูป ในรูปแบบเดียวกับโครงการ ศูนย์  
Agriculture Innovation Center (AIC) มหาวิทยาลัยร าไพ
พรรณี จังหวัดจันทบุรี ที่ให้บริการด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ 
รับจ้างผลิตสินค้าแปรรูปเกษตรและอาหารโดยสามารถรับจ้าง
ผลิตต่อคร้ังปริมาณน้อย ไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบการ SME 
รายย่อย มีความยืดหยุ่นกว่าการจ้างผู้รับจ้างผลิตที่เป็นโรงงาน
ของเอกชนที่ก าหนดปริมาณการผลิตขั้นต่ าไว้สูง เป็นภาระต่อ
ผู้ประกอบการ SME และยังมีปัญหาความลับของสูตรการผลิต
ร่ั ว ไหล  นอกจาก น้ี  ยั ง ให้ บ ริกา ร ด้านการวิ จั ย ร่ วมกับ
ผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมในด้านการ
วิจัยพัฒนา การผลิต แต่มีภูมิปัญญาและมีประสบการณ์ในการ
ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ า ด้วยการ

ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-35 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 8-1 ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลัก 

ด าเนินการร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา ท าให้ได้ประโยชน์ใน
เชิงการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ สามารถแก้ปัญหาทั้งด้านการ
ขาดแคลนเงินทุน การวิจัยพัฒนา การผลิต มาตรฐาน GMP 
HACCP และ อย. 

 10) จัดต้ังหน่วยงาน (เช่น กรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น) เพื่อ
ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็น
ระบบ จัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานต่างประเทศ 
จัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ติดตาม 
ตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จ าหน่ายในประเทศและ
ส่งออก ส่งเสริมการใช้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์ จัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ให้
ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบ
การเกษตร เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ เป็นต้น 

ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

ระยะยาว 1) เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
บริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้เข้าถึงผู้ประกอบการแปรรูปสินค้า
เกษตรอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง โดยเน้นการผลิตสื่อและ
ช่องทางการเผยแพร่สื่อที่สามารถเข้าถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรเน้นสื่อออนไลน์ และร่วมมือกับ
เครือข่ายของผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสินค้า
เกษตร  ไ ด้แก่  สิ ทธิ บั ตร  (Patent) เ ค ร่ือ งหมายการค้า 
(Trademark) คว า ม ลั บ ท า งก าร ค้ า  ( Trade Secret) ชื่ อ
ทางการ ค้า  (Trade name) และสิ่ งบ่ ง ชี้ท า งภู มิศาสตร์  
(Geographical Indication) เพื่ อป้ อ งกั นการละเมิดสิทธิ  
รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากผู้ผลิตที่มี
การจดแจ้งและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 

กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือต าหรับ
ยาที่แปรรูปจากพืชพันธุ์พื้นบ้านมีการจดสิทธิบัตร และให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าที่

กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าท่ี 8-36 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 8-1 ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานหลัก 

ถูกต้องส าหรับสรรพคุณทางยาในการบ าบัด บรรเทา รักษา 
และป้องกันโรค รวมทั้งสรรพคุณและประโยชน์ที่เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสุขภาพและความสวยความงาม เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมายในประเด็นของการโฆษณาเกิน
ความเป็นจริง 

 4) ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับอัตราภาษีให้สอดคล้องกับประเทศ 
คู่ค้า และให้มีการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade 
Agreement: FTA) กับประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งกลุ่ม
ประเทศทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง 

กรมการค้าต่างประเทศ 

 5) เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการขยาย
ตลาดต่างประเทศด้วยการแนะน าในส่วนที่ เกี่ยวข้ องกับ
มาตรฐานสินค้าที่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า 
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องวางแผนการผลิตและเข้าใจต้ังแต่ต้น 

- กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

- กรมการค้า
ต่างประเทศ 

 6) สนับสนุนการจัดหาแรงงานไร้ฝีมือในช่วงฤดูกาลที่มีความ
ต้องการแรงงานสูงทางด้านการเกษตร โดยการจัดเตรียม
แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย หรือการจัดหาแรงงานข้ามเขต
จากพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว ควบคู่
กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์
ทางการเกษตรเพื่อใช้งานร่วมกัน 

กรมการจัดหางาน 

 7) พัฒนาทั กษะทาง ด้านการบ ริหาร จัดการธุ รกิ จ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการ SME ทั้ ง ด้านการจัดท าระบบบัญชีที่ ไ ด้
มาตรฐาน การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารการเงิน การตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการท าตลาด
ออนไลน์ (e-Commerce) 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ความเข้าใจและ
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME ให้
สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐอย่างถูกต้อง
และตรงตามเงื่อนไขได้กว้างขวางมากขึ้นสู่กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างกับภาครัฐอย่างถูกต้องและตรงตามเงื่อนไขได้กว้างขวาง
มากขึ้น 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บรรณานุกรม 
กรรณิกา แซ่ตั้ง ,2562, เหตุหลุดพ้นความรับผิดของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ขององค์กรของรัฐ  

กมลลักษณ์ แดงโสภณ , 2561,  บทบาทของเครื่องหมายการค้าในการคงไว้ซึ่งความปลอดภัยด้าน
อาหารกรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์นมกล่องยูเอชที, หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(นิติเศรษฐศาสตร์การค้า
ระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กิตติพงศ์ เกิดผล ,2562,อุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้ากัญชาของประเทศไทย, หลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การท าเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า, ข้อมูลจาก 
http://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=11, จากการสืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 

การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปยังออสเตรเลีย ไตรมาสที่ 1/2563,    ข้อมูลจาก 
https://canberra.thaiembassy.org/wp-content/uploads/355.pdf 

กิจกรรมจัดท าองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME 
(Knowledge Center) ปีงบประมาณ 2561, สสว., ข้อมูลจาก 
https://sme.go.th/upload/mod_download/download-20181005063255.pdf 

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุุฒิสภา 2563, รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจไทยจากโรคติดต่อเช้อโคโรนาไวรัส (COVID-19 และข้อเสนอแนะเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์ , วุฒิสภา 

คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร, 2562, รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทย , สภาผูแ้ทนราษฎร 

คณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ,2559, การตั้ง
โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติในจังหวัดจันทบุรี, รัฐสภา 

ชินเชาวน์ เอ้ืออารีตระกูล (2555) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเกษตร  กรณีศึกษา พืช ผัก 
และผลไม้, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

เชียงรายนิวส์ (2564) สถานการณ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ของจังหวัดในภาคเหนือ สืบค้นจาก 
chiengrainews.net เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๔  

ตลาดสินค้าออร์แกนิคในประเทศออสเตรเลียโตต่อเนื่องและโอกาสสินค้าไทย, ข้อมูลจาก 
https://smeexportthailand.com/organic-australia/ 

 

 

https://sme.go.th/upload/mod_download/download-20181005063255.pdf
https://smeexportthailand.com/organic-australia/
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในออสเตรเลีย, ข้อมูลจาก ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 

นครซิดนีย์ พฤษภาคม 2555 ดู รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหารของประเทศออสเตรเลีย ระหว่าง
ปี 2559/60-2560/61, ข้อมูลจาก http://www.agrithai.org.au/wp-content/uploads/รายงาน
สถานการณ์สินค้าเกษตรน าเข้าประเทศออสเตรเลีย-Fiscal-Year-2560-2561.pdf 

ธีรัจฉรา บวรนันทกุล 2562 ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสพชัย พสุนนท์ (2558) ปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย: ทฤษฎีฐาน
รากจากข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ
พัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม - มิถุนายน 2558 

พงษ์ศักดิ์ ปัตถา ระบบอนุญาตในพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ,ส านักกฎหมาย, 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 

พรรณรวีย์ จันทรมาศ ,2560, การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพสินค้าเกษตรแปรรูปไทย,
วารสารเศรษฐศาสตร์รามค าแหง, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ 
ประจ าปี 2560 

พรชัย วิสุทธิศักดิ์ และคณะ 2563 การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายกับการลดอุปสรรคในการ
ประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย, ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

พิชามญชุ์ เครือชัยพินิต 2561มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสารกลุ่มไดออกซิน (Dioxins)และ
สารพีซีบี(Dioxin-like PCBs) ในอาหารที่มาจากสัตว์  ,หลักสูตรนิติศาสตรมมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พีรเดช เดชคุ้ม 2558, การจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
การบริโภคมหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รัชพงษ ์กลิ่นศรีสุข และคณะ 2562, โครงการการศึกษาระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหาร
กับการค้าระหว่างประเทศภายใต้กฎระเบียบใหม่ , ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

ระบบมาตรฐานสินค้าอาหารของประเทศออสเตรเลีย, ข้อมูลจาก 
https://www.ryt9.com/s/ryt9/246792 

วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง , ส่องศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย, ข้อมูลจาก 
http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/qm201_p023.pdf, จากการสืบค้นข้อมูลเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

http://www.agrithai.org.au/wp-content/uploads/รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรนำเข้าประเทศออสเตรเลีย-Fiscal-Year-2560-2561.pdf
http://www.agrithai.org.au/wp-content/uploads/รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรนำเข้าประเทศออสเตรเลีย-Fiscal-Year-2560-2561.pdf
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ,2561, แนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยในยุค

ดิจิทัล, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,2561,รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการเกษตร, สสว. 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ,2556, โครงการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรอย่างยั่งยืน, บริษัทปัญญา คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

สุชัญญา เพ็งภักดี,2562, ปัญหากฎหมายเก่ียวกับธุรกิจเกษตรในกรณีผักและผลไม้, หลักสูตร
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อดิศร กุลวิทิต/ พินิจ ทิพย์มณี / ณรงค์ ใจหาญ ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบวนเกษตร: 
ศึกษากรณีพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507, 
Academic Journal of Buriram Rajabhat University Vol. 10 No. 2 July - December 2018 

เอมศิลป์ ชุติโชติชวาล,2561,  การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบง่ายส าหรับกิจการขนาดย่อม ,วารสาร
นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ขกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

อุดม งามเมืองสกุล (2561) มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญาวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 

อภินันทร์ สู่ประเสริฐ และปราโมทย์ วัฒนานุสาร ,2020, ได้ศึกษาสาเหตุที่ท าให้บทบาทไทยในตลาด
สินค้าอาหารทะเลแปรรูปโลกลดลง, Krung Compass, Research Note, 26-08-63. 

อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปของจีน, ข้อมูลจาก 
https://chineseinfo.boi.go.th/images/demo/default/pdf/inv-opp/isr-11-agri-pdf, จากการสืบค้น
ข้อมูลเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ 2564 

เอฟทีเอ ดันยอดเกษตรแปรรูปโตสวนโควิด แนะผู้ส่งออกเร่งใช้สิทธิ์, ข้อมูลจาก 
https://www.prachachat.net/economy/news-495319, จากการสืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 

Bilateral and Multilateral Trade Agreements, ข้อมูลจาก 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/food/ 

What are processed agricultural products?, ข้อมูลจาก 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/food/  processed-agricultural-products/definition_en, 
จากการสืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ 2564 

processed-agricultural-products/trade-agreements_en, จากการสืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564 



 

 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

เลขที 21 อาคารทีเอสที ชัน G,17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850

่ ้


	Full Final Report_แปรรูปสินค้าเกษตร
	1.Cover_แปรรูปสินค้าเกษตร

	Doc1
	Full Final Report_แปรรูปสินค้าเกษตร
	
	Blank Page
	
	H:\โครงการกฏหมายเกษตรแปรรูป_สสว.64\รายงาน (จัดส่ง)\Final Report_17-10-64\2.ปก_Draft Final Report rev.1.pdf


	3.สารบัญ_r2
	Full Final Report_แปรรูปสินค้าเกษตร
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

	15.Cover2_ปกหลัง



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     AllSame
     1
     1
            
       D:20211026092932
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     1147
     489
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Separate
            
                
         18
         AllDoc
         18
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     309
     308
     309
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     AllSame
     1
     1
            
       D:20211026092932
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     1147
     489
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Separate
            
                
         18
         AllDoc
         18
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     309
     308
     309
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     AllSame
     1
     1
            
       D:20211026092932
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     1147
     489
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Separate
            
                
         18
         AllDoc
         18
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     309
     308
     309
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     AllSame
     1
     1
            
       D:20211026092932
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     1147
     489
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Separate
            
                
         18
         AllDoc
         18
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     309
     308
     309
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



