๑

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติข้าว
พ.ศ. ....
------------------------------------หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยข้าว
เหตุผล
ข้าวเป็นพืชที่สาคัญของประเทศทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
ความมั่น คง แต่ ในปั จ จุ บั น การทานาก าลั งประสบปัญ หาทั้ งระบบจากการเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว ของ
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม มีความเสี่ ยงต่อ การขาดทุน จากราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น
รวมทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ชาวนามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
มีหนี้สินในอัตราสูง ขาดแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพการทานาหรือเกษตรกรรมต่อจากบรรพบุรุษ สร้าง
ผลกระทบที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว
สมควรปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้กระบวนการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวในไร่นา
การแปรรู ป การตลาด และการพัฒ นาอาชีพทานา มีความมั่นคง ยั่งยืนอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ
ตลอดจนให้มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ชาติ มีกลไกการ
ควบคุมการผลิ ตและจ าหน่ ายข้าวอย่ างเป็นระบบ สร้างความเป็นธรรมระหว่างชาวนาและผู้ รับซื้อ โดยมี
คณะกรรมการข้าวที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของ
ประเทศเพื่อให้ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน มีการกากับ ติดตาม ควบคุม และ
พัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต การตลาด และการส่งออกข้าว เพื่อให้เกิดความสมดุล ให้สินค้าข้าวมีปริมาณและ
คุณภาพที่ เพีย งพอต่อการบริ โ ภค สามารถแข่งขั นกับต่างประเทศได้ ตลอดจนมี ระบบที่ส ามารถให้ ความ
คุ้มครองชาวนาให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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๒

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ข้าว
พ.ศ. ....
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
โดยเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยข้าว
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าว” หมายความว่า พืชที่ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa L. วงศ์ Gramineae
“ข้าวเปลือก” หมายความว่า เมล็ดข้าวที่ยังไม่ผ่านการกะเทาะเปลือกออก
“ข้าวสาร” หมายความว่า เมล็ดข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกแล้ว
“สีข้าว” หมายความว่า การกะเทาะเปลือกออกจากเมล็ดข้าว หรือการแปรสภาพข้าวเปลือก
ให้เป็นข้าวสารโดยใช้เครื่องจักร
“ผลพลอยได้” หมายความว่า ปลายข้าว รา แกลบ และสิ่งอื่นใดที่ได้จากการสีข้าว
“พั น ธุ์ ข้ า ว” หมายความว่ า พั น ธุ์ ห รื อ กลุ่ ม ของข้ า วที่ มี พั น ธุ ก รรมและลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร์เหมือนหรือคล้ ายคลึ งกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ของข้าวที่สามารถ
ตรวจสอบได้
แก้ ไขเพิ่มเติม วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓

“พันธุ์รับรอง” หมายความว่า พันธุ์ข้าวที่จดทะเบียนและผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
“เมล็ดพันธุ์ข้าว” หมายความว่า ข้าวเปลือกที่สามารถใช้เพาะปลูกหรือใช้ทาพันธุ์ได้
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ส่งออก” หมายความว่า นาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“จาหน่าย” หมายความว่า ขาย จาหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทาง
การค้า
“ชาวนา” หมายความว่า ผู้ปลูกข้าวที่ได้จดทะเบียนกับกรมการข้าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
“เครือข่ายชาวนา” หมายความว่า สหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง
ศูนย์ข้าวชุมชน สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรชาวนาอื่นใดที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและได้ขึ้น
ทะเบียนกับกรมการข้าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
“โรงสีข้าว” หมายความว่า สถานทีท่ ี่ใช้ในการสีข้าวหรือแปรสภาพข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร
ด้ ว ยเครื่ อ งจั ก ร และให้ ห มายความรวมถึ ง สมาคมและนิ ติ บุ ค คลที่ ป ระกอบกิ จ การสี ข้ า วหรื อ แปรสภาพ
ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
“ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่ ได้จดทะเบียน
กับกรมการข้าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวเปลือกเกี่ยวกับความชื้น เปอร์เซ็นต์ต้นข้าว และสิ่งเจือปนอื่น เพื่อประโยชน์ในการจาหน่ายข้าวเปลือก
“แหล่งผลิตข้าว” หมายความว่า นาที่ชาวนามีกรรมสิทธิ์หรือมีเอกสารสิทธิและได้ใช้ปลูกข้าว
หรือนาที่ชาวนาเช่าจากผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือมีเอกสารสิทธิที่มีสิทธิให้เช่าตามกฎหมาย และได้ใช้ปลูกข้าว
“แหล่งรวบรวมข้าว” หมายความว่า สถานที่รวบรวมข้าวเปลือก ข้าวสาร หรือเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพื่อคัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะบรรจุ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้า และให้หมายความรวมถึงคลังสินค้าข้าว
หรือโกดังข้าวทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
“ผู้ รั บ ซื้อข้าวเปลื อก” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่รวบรวมหรือรับซื้อ
ข้า วเปลื อกหรื อเมล็ ดพั น ธุ์ ข้า วจากชาวนาหรือ แหล่ ง รวบรวมข้า ว ซึ่ง ได้ จ ดทะเบี ยนกับ กรมการข้า ว ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้าว
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“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการข้าว
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการข้าว
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔/๑ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูกข้าว การแปรรูป การตลาด และการส่งออกข้าว ให้ไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน มีความเป็นเอกภาพ และเกิดความสมดุล เพื่อให้ข้าวได้เป็น
สินค้าที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริโภค สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
ตลอดจนมีระบบที่สามารถพัฒนาอาชีพทานาและให้ความคุ้มครองชาวนาให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม มี
ความมั่นคงและยั่งยืนอย่างบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนาเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง และสร้างความเป็นธรรมระหว่างชาวนาและผู้รับซื้อ
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการข้าว
--------------มาตรา ๖ ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ย กว่ า “คณะกรรมการข้ า ว” เรี ย กโดยย่ อ ว่ า
“คกข.”ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิ ช ย์ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม
พัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสานักงานมาตรฐาน
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สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
และผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(๓) กรรมการผู้แทนเครือข่ายชาวนา จานวนไม่เกินห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
(๔) กรรมการผู้แทนภาคเอกชน จานวนห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนผู้ประกอบการ
การค้าข้าว จานวนหนึ่งคน ผู้แทนผู้ประกอบการด้านการรวมรวมและรับซื้อข้าวเปลือก จานวนหนึ่งคน ผู้แทน
ผู้ประกอบการด้านปัจจัยการผลิตการเกษตร จานวนหนึ่งคน ผู้แทนผู้ประกอบการด้านการส่งออกข้าว จานวน
หนึ่งคน และผู้แทนผู้ประกอบการด้านโรงสีข้าว จานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการบริหารธุรกิจข้าว ด้านเทคโนโลยีทางการผลิตข้าว หรือด้านเศรษฐศาสตร์
ให้เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการข้าวเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ เลขาธิการ
แต่งตั้งข้าราชการของกรมการข้าวจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การเสนอชื่อ การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีสัญชาติไทย และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยถูกหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชนไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้าง เพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๕) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา เว้นแต่ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา
(๖) เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
(๗) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
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ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและรัฐมนตรีได้
แต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่ งที่ว่าง ให้ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นนั้น อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตามวรรคสอง ถ้ามี กรรมการครบองค์ประกอบ
ตามมาตรา ๖ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) (๔) หรือ (๕) ดารงตาแหน่งครบกาหนดตามวาระแล้ว
หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อ ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) (๔) และ (๕)
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๖) รัฐมนตรี มีคาสั่งให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ
(๗) ถูกถอดถอนตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
และต้องรายงานผลการประชุม ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกครั้งภายในสามสิบ วันนับแต่วันถัดจากวันที่มีการ
ประชุม
การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

แก้ ไขเพิ่มเติม วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๗

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นมีหน้าที่แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบและมีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่ไม่มีสิทธิเข้าร่ วม
ประชุมและลงคะแนนเสียง
การวินิ จฉัย ชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีห นึ่งเสี ยงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ให้เลขานุการจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนประธานกรรมการ
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการ มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนพัฒนาข้าวและชาวนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
(๑/๑) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศโดยมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และให้
ครอบคลุมทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด และ
การส่งเสริมการส่งออกข้าวภายใต้ก รอบความตกลงขององค์การค้าโลก ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพและ
ปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
(๑/๒) กาหนดแนวทางการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานการผลิต การบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อ
ประโยชน์ในการปลูกข้าวตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยแผนพั ฒนาแหล่งน้าของรัฐบาล ตลอดจนแหล่งเงินทุนที่
เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก) การจัดทาเขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศ
(ข) การจดทะเบียน และการพักใช้หรือเพิกถอนการจดทะเบียนพันธุ์ข้าว และผู้จาหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าว
(ค) การควบคุมและกากับพันธุ์ข้าว การจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งการผลิต พัฒนา
และก าหนดมาตรฐานเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว และการกระจายเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว ให้ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าที่สุด และให้ได้ผลิตพันธุ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างพอเพียง
รวมทั้งการจัดการการผลิตข้าวตามชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
(ง) การจดทะเบียน และการพักใช้หรือเพิกถอนการจดทะเบียนชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชน ผู้
ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ผู้รับจ้างทานา และผู้ดาเนินการรับจ้าง
ฉีด พ่น หว่าน วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ สารปรับปรุงดิน ให้แก่ชาวนา
(จ) การขึ้นทะเบียนเครือข่ายชาวนา แหล่งรวบรวมข้าว ผู้รับซื้อข้าว และโรงสีข้าว
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(ฉ) วิธีการรายงานผล การตรวจสอบการนาข้าวเข้า มาในหรือออกไปจากแหล่งรวบรวม
ข้าว ข้อมูลการส่งออกข้าว ปริมาณและคุณภาพข้าวในคลังสินค้าข้าวทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
(ช) การจาหน่ายข้าวสารและผลพลอยได้ เพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร และการกาหนด
ราคาขาย ตลอดจนการสารองและการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
(ซ) วิธีการคานวณต้นทุนในการผลิตข้าวเปลือก และการกาหนดราคาแนะนาตามมาตรา
๓๐
(ฌ) การดาเนินการออกใบรับซื้อของผู้รับซื้อข้าวเปลือก การรับซื้อข้าวเปลือก รวมทั้งการ
ประกาศกาหนดชนิดข้าวเปลือกและระดับค่าความชื้นในแต่ละกรณีเพื่อประโยชน์ในการรับซื้อข้าวเปลือก
(๓) กาหนดมาตรการและรูปแบบที่ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจะให้การส่งเสริม
และสนับสนุนการรวมกลุ่มชาวนาในรูปแบบเครือข่ายชาวนาและศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อให้มีการสร้างนวัตกรรม
รวมทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการและทรัพยากร โดยต้องมุ่งเน้นให้ชาวนาได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการ
ปลูกข้าว ปัจจัยการผลิต การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการปลูกข้าว และการทาบัญชีครัวเรือนสาหรับเกษตรกร
(๔) กาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายชาวนาสามารถจัดซื้ออุปกรณ์และปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยต้องมีมาตรการส่งเสริมด้านการประกันภัย การกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
(๕) กาหนดมาตรการทีก่ รมการข้าวต้องดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้และสามารถ
เข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างเหมาะสม
(๖) กาหนดมาตรการเพื่อช่ว ยเหลื อเกษตรกรที่มี พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับ การปลู กข้าวตาม
มาตรา ๒๑ ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปทาการเกษตรประเภทอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น โดยการใช้กองทุนต่าง ๆ
ที่เกี่ย วข้องกับ การช่ว ยเหลือเกษตรกรและชาวนา เช่น กองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร หรือกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งกาหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลเป็นรายปี
(๗) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไข ในการก ากั บ ติ ดตาม และประเมิ น ผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด หรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของมาตรการตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๗) ให้เสนอ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อออกเป็นระเบียบตามมาตรา ๕ โดยรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
มาตรการส่งเสริมที่ส่วนราชการจะดาเนินการตาม (๓) ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทุก
รอบเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แล้วให้คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจา

แก้ ไขเพิ่มเติม วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๙

ทุกปี ส่วนการฝึกอบรมและให้ความรู้ตาม (๓) ต้องดาเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งก่อนและหลังฤดูการ
เก็บเกี่ยว
มาตรา ๑๒/๑ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งให้พิจารณาหรือปฏิบัติการตามมาตรา ๒ (ซ) และ (ฌ) อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วย
ให้นาความในมาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการด้วย โดย
อนุโลม
มาตรา ๑๒/๒ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการอาจขอให้หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใด จัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือสถิติที่เกี่ยวข้อง และ
อาจมีหนังสือขอให้หน่วยงาน องค์กร หรือ บุคคลใด มาให้ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือให้ส่งคาชี้แจง
เอกสาร ข้อมูล หลักฐาน หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าศูนย์ข้าวชุมชน ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก
ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ผู้รับจ้างทานา หรือผู้รับจ้างฉีด พ่น หว่าน วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ปุย๋ สารชีวภัณฑ์ หรือสารปรับปรุงดิน ให้ตามความประสงค์ของชาวนา เครือข่ายชาวนา แหล่งรวบรวมผู้รับซื้อ
ข้าว หรือโรงสีข้าวใด กระทาการหรืองดเว้นไม่กระทาการใดอันเป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ กฎหมายอื่น หรือระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจ
สั่งให้กระทาการหรืองดเว้นการกระทานั้นภายในเวลาและเงื่อนไขที่กาหนดด้วยได้
ผู้ซึ่งได้รับคาสั่งตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย มีสิทธิยื่นคาร้อง
ต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง
การยื่ น ค าร้ อ งตามวรรคสาม ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ทุ เ ลาการที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง เว้ น แต่
คณะกรรมการหรือศาล แล้วแต่กรณี จะสั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด
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๑๐

ส่วนที่ ๒
สานักงานคณะกรรมการข้าว
--------------มาตรา ๑๕ ให้กรมการข้าวทาหน้าที่เป็นสานักงานคณะกรรมการข้าว โดยให้อธิบดีกรมการ
ข้าวทาหน้าที่เป็นเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการข้าว และเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการของสานักงาน รวมทั้งมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการ
(๑/๑) รับจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน และจดแจ้งตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และ
มาตรา ๒๒
(๑/๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์การระหว่างประเทศ และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในนามของคณะกรรมการ เพื่อให้ดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ด าเนิ น การด้ า นข้ า วเพื่ อ ความมั่ น คงทางอาหารของประเทศ รวมทั้ ง โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการหลวง และโครงการพื้นที่เฉพาะ
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อ เสนอแนะ ในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของ
ประเทศ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและ
ระบบการผลิตข้าว การจัดการผลผลิตข้าวและผลพลอยได้ ให้มคี ุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดความสมดุล
(๕) รวบรวม อนุรักษ์ และคุ้มครองพันธุกรรมข้าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕/๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเหมาะสมกับพื้นที่ การผลิตข้าว การเพาะปลูกข้าว และการผลิต
และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ให้ตรงตามความต้องการของชาวนาและของตลาด
(๖) ควบคุมและกากับดูแลการจาหน่ายข้าวเปลือกและผลพลอยได้ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่
จาเป็นต่อการดาเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการศึกษา วิจัย และทดลอง เพื่อสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว
เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่ การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว และการแปรรูป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่
มีคุณภาพเป็นเลิศ มีความทนทาน เหมาะสมกับการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่
คุ้มค่าที่สุด และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างพอเพียง
(๘) กากับ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว และระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับด้านการผลิตข้าว
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๑๑

(๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม ของข้าวและผลพลอยได้ การพัฒนาระบบการ
จัดการสินค้าจากข้าวและผลพลอยได้ รวมทั้งการค้าข้าวและผลพลอยได้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตลาดเฉพาะ
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิต จากข้าวและ
ผลพลอยได้
(๑๐/๑) อนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าวและ
ชาวนา
(๑๑) ดาเนินการเพื่อให้มีการให้ความรู้แก่ชาวนา รวมทั้งให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
อย่างเหมาะสม และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่กฎหมายอื่นกาหนด หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ส่วนที่ ๓
พนักงานเจ้าหน้าที่
--------------มาตรา ๑๖ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) สอบถามหรือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือขอให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๑) เข้าไปในนาข้าว เคหสถาน ยานพาหนะ โรงงาน โรงสีข้าว สถานที่เก็บข้าวเปลือก ข้าวสาร
ผลพลอยได้ หรือเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือสถานที่ทาการค้าข้าวเปลือก ข้าวสาร ผลพลอยได้ หรือเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้
ในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อ
ตรวจสอบ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือ
แจ้ งให้ เจ้ าของหรื อ ผู้ ครอบครองสถานที่ ดังกล่ าวทราบล่ ว งหน้าไม่น้อ ยกว่า เจ็ด วัน และในกรณีที่มี ความ
จาเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบในเคหสถาน ยานพาหนะ โรงงาน โรงสีข้าว หรือสถานที่ เก็บ จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวก่อน
(๒) นาตัวอย่างข้าวเปลือก ข้าวสาร ผลพลอยได้ หรือเมล็ดพันธุ์ข้าว ไปเพื่อตรวจสอบหรือ
ทดสอบ
(๓) ยึดหรืออายัดข้าวเปลือก ข้าวสาร ผลพลอยได้ หรือเมล็ดพันธุ์ข้าว สมุดบัญชี เอกสาร
หรือหลักฐานใด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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๑๒

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้เกี่ยวข้อง และให้บุคคลดังกล่าวอานวยความสะดวกหรือ ให้ความช่วยเหลือ
ตามสมควร
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบั ติ ห น้า ที่ ต ามพระราชบั ญญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการและพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๒
ส่วนที่ ๑
การจดทะเบียนและการขึ้นทะเบียน
--------------มาตรา ๑๙ ผู้ซง่ึ ดาเนินการหรือประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องมาจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกาหนด
(๑) ผู้จาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
(๒) ชาวนา
(๓) ศูนย์ข้าวชุมชน
(๔) ผู้รับซื้อข้าวเปลือก
(๕) ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก
(๖) ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
(๗) ผู้รับจ้างทานา
(๘) ผู้ดาเนินการรับจ้างฉีด พ่น หรือหว่าน วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ หรือ
สารปรับปรุงดิน ให้แก่ชาวนา
มาตรา ๒๐ บุ คคลดังต่อ ไปนี้ ต้ องมาขึ้ นทะเบียนตามหลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไข ที่
คณะกรรมการกาหนด
(๑) เครือข่ายชาวนา
(๒) แหล่งรวบรวมข้าว
(๓) โรงสีข้าว
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ รั บ จดทะเบี ยนบุ คคลตามวรรคหนึ่ งตามกฎหมาย ต้ องจั ดส่ ง ข้อมู ล ให้
สานักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกาหนด
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๑๓

ส่วนที่ ๒
การกากับดูแล
--------------มาตรา ๒๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีการทาเขตศักยภาพการผลิตข้าวของ
ประเทศโดยมีเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
เขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาโดยการวิเคราะห์พื้นที่แหล่ง
ผลิตข้าวทั่วประเทศ ทั้งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวและพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสม ทั้งด้านกายภาพ
และด้านการตลาด เพื่อประโยชน์ในการกาหนดให้มีการผลิตข้าวตามพันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๒ ให้กรมวิชาการเกษตรรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกากับและควบคุมคุณภาพของ
ปั จ จั ย การผลิ ต ในการปลู กข้ าว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง เกี่ ยวกั บ ปุ๋ ยและวั ตถุ อัน ตรายทางการเกษตรต่า ง ๆ ที่
เหมาะสม ทั้งชนิดและปริมาณ ให้คณะกรรมการทราบทุกหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
มาตรา ๒๓ ให้กระทรวงพาณิชย์แจ้งข้อมูลการส่งออกข้าว รวมถึงปริมาณและคุณภาพข้าว
ในคลังสินค้าข้าวทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนให้คณะกรรมการทราบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๔ การควบคุ ม และก ากั บ พัน ธุ์ ข้ า วและการจ าหน่า ยเมล็ ด พั น ธุ์ ข้า ว ให้ ไ ปเป็ น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๕ เมล็ดพันธุข้าวที่มีลักษณะต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมคุณภาพ
(๑) เมล็ดพันธุ์ข้าวที่สิ้นอายุการใช้เพาะปลูกหรือใช้ทาพันธุ์ตามที่แสดงไว้ในฉลาก
(๒) เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๒๖ เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือวัตถุที่ทาเทียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะต่อไปนี้ ให้ถือวาเป็น
เมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมปน
(๑) เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือวัตถุที่ทาเทียมเมล็ดพันธุ์ข้าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อให้ผู้อื่น
หลงเชื่อหรือสาคัญผิดว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวแท้
(๒) เมล็ดพันธุ์ข้าวที่แสดงชนิด ชื่อพันธุ์ เครื่องหมายการคา แหล่งรวบรวม หรือเดือนปีที่
รวบรวม ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
(๓) เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีเมล็ดพันธุ์อื่นหรือวัตถุอื่นผสมเจือปนอยู่เกินปริมาณที่แจ้งไว้ในฉลาก
หรือเกินอัตราส่วนที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
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๑๔

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งไม่ไดรับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายเมล็ดพันธุข้าวเสื่อมคุณภาพ หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมปน
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวอันเป็นเท็จหรือ ไม่ตรงกับความ
เป็นจริง หรืออาจทาใหผู้อื่นหลงเชื่อหรือสาคัญผิดในคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น
มาตรา ๓๐ ในการกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกากับ ตรวจสอบ และ
รับรองมาตรฐานข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรา ๑๒ (๘) ต้องกาหนดวิธีการและคานวณต้นทุนในการผลิต
ข้าวเปลือกในแต่ละฤดูการผลิต และราคาแนวโน้มในฤดูการผลิตต่อไป โดยให้คานึงถึงผลพลอยได้และค่าดารง
ชีพที่เหมาะสม กลไกตลาด อุปสงค์และอุปทาน และให้คณะกรรมการนาไปประกอบการพิจารณากาหนดราคา
แนะนาสาหรับการรับซื้อข้าวเปลือกด้วย
ราคาแนะน าส าหรั บการรับซื้อข้าวเปลื อกตามวรรคหนึ่งที่ได้กาหนดขึ้น ในแต่ล ะคราว ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ร่ วมกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาทราบเป็นการทั่วไปโดยมิ
ชักช้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๑ ผู้รับซื้อข้าวเปลือกต้องออกใบรับซื้อข้าวและปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่คณะกรรมการกาหนด
ผู้รับซื้อข้าวเปลือกต้องเก็บรักษาหลักฐานการออกใบรับซื้อที่ได้ออกไปแล้วไว้เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้ออกใบรับซื้อนั้น
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการลักลอบนาข้าวหรือข้าวเปลือกจากนอกราชอาณาจักรเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้าวหรือข้าวเปลือกนั้นมีการปนเปื้อนอันเป็นอันตราย
ต่อชีวิต ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน
ให้พนักงานเจ้ าหน้าที่ตรวจพบข้าวหรือข้าวเปลื อกตามวรรคหนึ่ง ยึดและทาลายข้าวหรือ
ข้าวเปลือกนั้น ณ สถานที่และเวลาที่ตรวจพบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กาหนดในระเบียบ
แล้วให้รายงานการตรวจ ยึด และทาลายดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกิน สามสิบวันนับแต่
วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าว
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๑๕

หมวด ๓
บทกาหนดโทษ
--------------มาตรา ๓๓ ผู้ใดฝุาฝืนตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๔ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๕ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผู้ใดโฆษณาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวอันเป็นการฝุาฝืนมาตรา ๒๙ หรือขัดขวาง
หรื อไม่อานวยความสะดวกแก่พนั กงานเจ้า หน้าที่ หรือไม่ให้ ถ้อ ยคาหรือส่ งเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
--------------มาตรา ๓๖/๑ ในวาระเริ่มแรก ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการให้มีการจัดทาเขต
ศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ในกรณีที่ไม่อาจจัดทาเขตตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จทั่วประเทศได้ภายในเวลาที่กาหนด ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ให้ คณะรัฐ มนตรี ทราบ และให้ ประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๓๗ ให้นาบรรดากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง ที่ออกตาม
ความในกฎหมายที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ซึ่งเกี่ยวกับข้าวที่เกี่ยวข้องหรือมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน
เรื่องเดียวกันที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล
ใช้บังคับ และเมื่อพ้นกาหนดสองปีดัง กล่าวแล้วการที่บัญญัติให้นากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่งดังกล่าว มาใช้บังคับได้ต่อไปนั้น ให้เป็นอันยกเลิก
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๑๖

มาตรา ๓๘ ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของกรมการข้าวให้สามารถรองรับ
บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ ในฐานะที่เป็นสานักงานคณะกรรมการข้าวตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
การใดที่เป็นที่สงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย
มาตรา ๓๙ บรรดาระเบียบ ประกาศ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันถัดจาก
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
....................................
นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ...
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ... ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และได้จัดทาบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ... ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ข้าวเป็ น พืช ที่ส าคั ญของประเทศทั้ง ทางด้า นเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม
และความมั่นคง แต่ในปัจจุบันการทานากาลังประสบปัญหาทั้งระบบ จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิต
ที่สูงขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ชาวนามีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การดารงชีวิต มีหนี้สินในอัตราสูง ขาดแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพการทานาหรือ เกษตรกรรมต่อจาก
บรรพบุรุษ สร้างผลกระทบที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหาร ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในระยะยาว จึงสมควรปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้กระบวนการผลิตข้าว ตลอดห่วงโซ่การผลิต
ตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวในไร่นา การแปรรูป การตลาด และการพัฒนาอาชีพ ทานา ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน
อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพในด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนให้มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ชาวนา เพื่อสร้ างความเข้มแข็งตามยุ ทธศาสตร์ช าติ มีกลไกการควบคุมการผลิ ตและการจาหน่ายข้าว
อย่างเป็นระบบ สร้างความเป็นธรรมระหว่างชาวนาและผู้รับซื้อ โดยมีคณะกรรมการข้าวที่มีองค์ประกอบ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ เพื่อให้มีการนาไปสู่
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน มีการกากับติดตาม ควบคุม และพัฒนาตลอดห่วงโซ่
การผลิต การตลาด และการส่ งออกข้าว จะทาให้ เกิดความสมดุล มีสินค้าข้าวที่มีปริมาณและคุณภาพ
เพียงพอต่อการบริโภค และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ตลอดจนมีระบบที่สามารถให้ความคุ้มครอง
ชาวนาให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรักษาความเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ... มีสาระสาคัญดังนี้
2.1 กาหนดให้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2)
2.2 กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 5)
2.3 กาหนดให้มีคณะกรรมการข้าว (คกข.) ที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตข้าว มีหน้าที่จัดทาแผนนโยบายยุทธศาสตร์ข้าว ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กาหนดมาตรการและรูปแบบที่ส่วนราชการทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาคจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มชาวนาในรูปแบบเครือข่ายชาวนา

-2และศู น ย์ ข้ า วชุ ม ชน ก าหนดมาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ครื อ ข่ า ยชาวนาสามารถจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์
และปั จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม กาหนดมาตรการที่กรมการข้าวต้อง
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้ ชาวนามีความรู้และสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างเหมาะสม กาหนด
มาตรการเพื่อช่วยเหลื อเกษตรกรที่มี พื้นที่ ที่ไม่ เหมาะสมกับการปลู กข้ าว รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตลอดจนการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ
(ร่างมาตรา 12) จะทาให้แผนนโยบายบริหารจัดการการผลิตข้าวของประเทศ มีความต่อเนื่องและนาสู่การ
ปฏิบัติจริง เกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
2.4 ให้กรมการข้าวทาหน้าที่เป็นสานักงานคณะกรรมการข้าว โดยให้อธิบดีกรมการข้าว
ทาหน้ าที่เป็นเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการข้าว และเป็นผู้บังคั บบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการของสานักงาน (ร่างมาตรา 6) ซึง่ ไม่เป็นการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่
2.5 พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอานาจเข้าไปเก็บ
ตัว อย่ างข้า วเปลื อก ข้ าวสาร ผลพลอยได้ ตรวจค้ น ยึด อายั ดสมุด บัญ ชีแ ละเอกสารหรือ หลั กฐานใด
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 16) ทาให้เกิดการ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 กาหนดให้มีการจดทะเบียนและการขึ้นทะเบียน ผู้ซึ่งดาเนินการหรือประกอบกิจการ
ต้องมาจดทะเบียน รวมถึงบุคคลต้องมาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการ
กาหนด เพื่อกากับและควบคุม ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และการจาหน่าย
ข้าวเปลือก รักษาความเป็นธรรมสาหรับชาวนาและผู้รับชื้อ (ร่างมาตรา 19 - 20) จะทาให้ภาครัฐมีข้อมูล
ในภาคการผลิ ต ข้ า วที่ ถู ก ต้ อ ง ส าหรั บ การวางแผนหรื อ ก าหนดนโยบายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ส าหรั บ
การพัฒนาข้าวและชาวนา
2.7 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีการทาเขตศักยภาพการผลิตข้าว (Zoning)
ของประเทศโดยมี เ ขตครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง ประเทศ โดยการวิ เ คราะห์ พื้ น ที่ แ หล่ ง ผลิ ต ข้ า วทั่ ว ประเทศ
ทั้ ง พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมในการปลู ก ข้ า วและพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ค วามเหมาะสม ทั้ ง ด้ า นกายภาพและ
ด้านการตลาด เพื่อประโยชน์ในการกาหนดให้มีการผลิตข้าวตามพันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้ นที่
และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวให้สามารถลดต้นทุน มีผลผลิต
ที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ (ร่างมาตรา 21 - 32) ซึ่งมีบทเฉพาะการให้ดาเนินแล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ (ร่างมาตรา 36/1) ซึ่งจะทาให้การกาหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าว
(Zoning) มีประสิทธิภาพและนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
2.8 ก าหนดโทษส าหรั บ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งระวางโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้กาหนด ในเรื่องการรับชื้อข้าวเปลือก การฝ่าฝืนการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้รับการ
รั บ รอง เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วที่ เ สื่ อ มคุ ณ ภาพ หรื อ ปลอมปน และการโฆษณาเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วอั น เป็ น เท็ จ
(ร่างมาตรา 33 - 36) เพื่อคุ้มครองให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี
อนึ่ง พระราชบัญญัตินี้ไม่มีการกาหนดโทษใด ๆ เกี่ยวกับชาวนาไว้ หากแต่การไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ อาจมีผลให้ชาวนาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเท่าที่ควร

-32.9 มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ นการป้ อ งกั น การลั ก ลอบน าเข้ า ข้ า ว และข้ า วเปลื อ กเข้ า มา
ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ยึด และทาลายข้าว เพื่อเป็นการ
ป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี โรค แมลง ที่จะเข้ามาระบาดในประเทศ ตลอดจนป้องกันการสวมสิทธิ์
การผลิตข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชน์ในการขอรับการช่วยเหลือจากนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพข้าว และบริหารจัดการข้าวของประเทศ (ร่างมาตรา 32)
2.10 มีบทเฉพาะกาล ให้มีการปรับโครงสร้างกรมการข้าว เพื่อให้สอดคล้องกับทบบาท
หน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้กาหนด (ร่ างมาตรา 38) ที่ไม่กระทบต่อการเพิ่มงบประมาณของแผ่นดิน
และกาหนดให้มีกฎระเบียบ ประกาศ รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามอานาจของ
พระราชบัญญัตินี้ ให้ออกให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน (ร่างมาตร 39)
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