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MACBETH 
Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture 

พระราชบัญญัตมิาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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1. ความส าคญัของสินค้าเกษตร 
2. บทบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบัความปลอดภัย
ของอาหาร 

3. บทบาทของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) ภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ.๒๕๕๑ 

เน้ือหา 
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การส่งออกสินค้าเกษตรกรรมของไทย 

รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 

สินค้าส่งออก
ทัง้หมด 

5,296,507 5,850,777 5,194,445 6,176,170 6,882,642 

สินค้า
เกษตรกรรม 

631,315 797,613 776,677 823,554 987,515 

คิดเป็น 
รอ้ยละ 

11.92 13.63 14.95 13.33 14.35 

หน่วย : ล้านบาท 

ท่ีมา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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  1. จีน 
  2. ญี่ปุ่น 
  3. สหรัฐอเมริกา 
  4. มาเลเซีย 
  5. อนิโดนีเซีย 

ตลาดส่งออกที่ส าคญั 

  6. เกาหลใีต้ 
  7. สหราชอาณาจักร 
  8. เวยีตนาม 
  9. ออสเตรเลยี 
   10. กมัพูชา  
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 สินค้ามีคณุภาพ 

 สินค้ามีความปลอดภยั 

 สินค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้  

 ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 

แนวโน้มและความต้องการของตลาด 
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 ระบบการผลิตและคณุภาพวตัถดิุบ 
 สารตกค้าง 
 การปนเป้ือน 
 ส่ิงแปลกปลอม 
 การจดัการสินค้าตลอดห่วงโซ่อปุทาน 
 ภาชนะบรรจ ุ
 การแสดงฉลาก 

ปัญหาความไม่ปลอดภยัอาหาร 
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- มีคณุภาพและปลอดภยัต่อการบริโภค 

- สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้มากขึน้ 

ท าอย่างไรดี? 
ท่ีจะท าให้สินค้าเกษตรของประเทศไทย 
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มติ ครม. เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2546 ก าหนดให้ 
ปี 2547 เป็นปีเร่ิมต้นแห่งความปลอดภยัด้าน
อาหาร (Food Safety) 
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ภารกิจหลกั 
 ภารกิจตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑ 
       - ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ทัว่ไป/ บงัคบั 
       - อนุญาตผูผ้ลิต/ ผูน้ าเข้า/ ผูส่้งออก สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบงัคบั 
  - รบัรองและออกใบอนุญาต CB เอกชนท่ีให้การรบัรอง มกษ. 
  - ควบคมุ ก ากบั ดแูล ผูผ้ลิต/ ผูน้ าเข้า/ ผูส่้งออก สินค้าเกษตร 
 ประสานงานและร่วมเจรจาแก้ปัญหาด้านเทคนิคสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช 
 เป็นศนูยป์ระสานงานกบัองคก์รก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ (Codex/IPPC/OIE) 

และร่วมก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและมาตรฐานภมิูภาค 
 เป็นศนูยก์ลางข้อมลูสารสนเทศด้านการมาตรฐาน      

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
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• - Codex (โคเดก็ซ์) 

• - IPPC (ไอพีพีซี) 

• - OIE (โอไออี) 

องคก์รท่ีก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ 
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 โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศขององคก์ารอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาติ (FAO) และองคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

 เป็นองคก์รของรฐัระดบันานาชาติ มีสมาชิก 185 ประเทศ (ปี 2555) 

 จดัท ามาตรฐานอาหารในเรือ่งต่างๆ ได้แก่ วตัถเุจือปนอาหาร  
สารพิษตกค้าง สารปนเป้ือน ยาสตัว ์วิธีตรวจวิเคราะหต์วัอยา่ง  
วิธีการชกัตวัอย่าง 

 ข้อแนะน าเก่ียวกบัหลกัการทัว่ไป เก่ียวกบัสุขลกัษณะอาหาร 
ท่ีควรปฏิบติั (GMP) 

 ข้อแนะน าเก่ียวกบัระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤติ 
ท่ีต้องควบคมุ (HACCP) 

Codex (โคเดก็ซ์) 
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 อนุสญัญาอารกัขาพืชระหว่างประเทศ  

      (International Plant Protection Convention) 

 ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. 2498 มีสมาชิก 177 ประเทศ (ปี 2555) 

 เป็นองคก์ารด้านอารกัขาพืชเพ่ือป้องกนัการเข้ามาและการ
แพร่ระบาดของศตัรพืูชและผลิตผลท่ีมีการเคล่ือนย้าย
ระหว่างประเทศ 

 สนับสนุนการใช้มาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคมุ ป้องกนั
ศตัรพืูชในสถานท่ีท่ีศตัรพืูชอาศยัอยู่ได้ (สถานท่ีเกบ็รกัษา 
บรรจภุณัฑ ์ยานพาหนะ) 

IPPC (ไอพีพีซี) 
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 ย่อมาจาก Office International des Epizooties 

 เป็นองคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหว่างประเทศ (World Organization for 
Animal Health) 

  ก่อตัง้เมื่อ พ.ศ. 2467 มีสมาชิก 178 ประเทศ  (ปี 2555) 

   ควบคมุโรคระบาดสตัวท่ี์รา้ยแรง  

   มาตรการการจดัการกบัปัญหาด้านสุขอนามยั มาตรฐานสุขภาพสตัว ์ 
   โรคสตัว ์และสวสัดิภาพสตัว ์มาตรฐานฟารม์  โรงงานผลิต  
   GMP/HACCP 

OIE (โอไออี) 
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 การผลิต  : เป็นเกณฑใ์นการผลิต ปรบัปรงุคณุภาพ จดัชัน้คณุภาพ 
 การค้า : เป็นมาตรฐานของประเทศท่ีน ามาใช้อ้างอิง  
                     สรา้งความเป็นธรรมทางการค้า 
 การเจรจาระหว่างประเทศ : สนับสนุนการเจรจา  
                    โดยเฉพาะการท าความตกลงยอมรบัความเท่าเทียมกนั 
                    ระหว่างไทยกบัประเทศคู่ค้า 
 การตรวจรบัรอง : เป็นเกณฑใ์นการตรวจรบัรอง 
                    ระบบมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานสินค้า 

ประโยชน์ของมาตรฐานสินค้าเกษตร 
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1. เพ่ือเป็นการควบคมุมาตรฐานสินค้าเกษตร ท่ีไม่มีกฎหมายใช้
บงัคบัมาก่อน ทัง้ผูผ้ลิต ผูส่้งออก และผูน้ าเข้า 
 ฟารม์ (พืช ประมง ปศสุตัว)์ 
  คลงัสินค้า สะพานปลา ห้องเยน็ และโรงฆ่าสตัว ์
  โรงคดับรรจ ุล้ง (ผูป้ระกอบการแปรรปูเบื้องต้น) 
  โรงงานแปรรปู 
  ผูข้นส่งสินค้าเกษตร 

เหตผุลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบบัน้ี 
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2. เพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน  
สร้างความเช่ือถือและความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค 
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
3. เพ่ือคุ้มครองผูบ้ริโภคในเร่ืองมาตรฐานความปลอดภยั 
 
4. เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎกติการะหว่างประเทศ 

เหตผุล (ต่อ) 
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1) หน่วยงานของรฐัท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบรบัรอง 
     ตามกฎหมาย 
 
2) มาตรฐานสินค้า ผลิตภณัฑ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีกฎหมาย

อ่ืน 
    บญัญติัไว้แล้ว 

ข้อยกเว้นไม่ใช้บงัคบั (มาตรา 4) 
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มาตรฐาน   หมายความว่า 

          มาตรฐานบงัคบัหรือมาตรฐานทัว่ไปแล้วแต่กรณี 

สินค้าเกษตร หมายความว่า 

          ผลิตผลหรือผลิตภณัฑอ์นัเกิดจากการกสิกรรม 
การประมง การปศสุตัว ์หรือการป่าไม้ และผล
พลอยได้ของผลผลิตหรือผลิตภณัฑด์งักล่าว 

ในพระราชบญัญติัน้ี 
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มาตรฐานบงัคบั หมายความว่า  

     มาตรฐานท่ีมีกฎกระทรวงก าหนดให้สินค้า
เกษตรต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

มาตรฐานทัว่ไป หมายความว่า  

    มาตรฐานท่ีมีประกาศกระทรวงก าหนดเพ่ือ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ในพระราชบญัญติัน้ี 
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ผู้ผลิตต้นน ้า 

เกษตรกร                          
-เพาะปลกูพชื       

-เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า  

-ท าการปศุสตัว ์                         

ชาวประมง           
ผูเ้กบ็ผลผลติจากป่าอื่นๆ                         

สนิคา้เกษตร       
เพื่อการคา้                          

ผู้ผลิตท้ายน ้า 

โรงงานแปรรปู 

สนิคา้เกษตร 

ผู้ผลิตกลางน ้า 

โรงคดับรรจุ         

ลง้               

สะพานปลา         

โรงฆ่าสตัว ์       

 หอ้งเยน็     

คลงัสนิคา้เกษตร 

สนิคา้เกษตร 

ผู้ส่งออก 

สนิคา้เกษตร 

ผู้น าเข้า 

สนิคา้เกษตร 

สินค้าเกษตรและผู้ท่ีเก่ียวข้องตาม พ.ร.บ. 

ผูข้นส่งสนิคา้เกษตร 
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 มาตรฐานสินค้า    72  เรือ่ง 
 มาตรฐานระบบการผลิต   76  เรือ่ง   
 มาตรฐานข้อก าหนดทัว่ไป   32  เรือ่ง 
               รวม  180  เรือ่ง  
  โดยเป็นมาตรฐานทัว่ไป (สมคัรใจ) ทัง้หมด 

ข้อมูล ณ เดือนมิถนุายน 2555 

มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ท่ีประกาศใช้แล้ว 
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ส่งเสริม
มาตรฐาน 

ก าหนดนโยบาย 

แผนงาน 

กระบวนการท างานตามพระราชบัญญัต ิ
หมวด 1 คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 

หมวด 2 การก าหนดมาตรฐาน 

หมวด 4 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

หมวด 6 การควบคุม 
หมวด 9  

บทก าหนดโทษ 

หมวด 3 ผู้ผลติ  
ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้า 

หมวด 7 เคร่ืองหมาย
รับรองมาตรฐาน 

หมวด 5 การประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน 

หมวด 8 การอุทธรณ์ 
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รปูแบบของมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 มาตรฐานสินค้า : คณุลกัษณะของสินค้าเกษตรท่ีเป็นผลผลิต 
เป็นเกณฑใ์นการผลิต การค้า และการตรวจรบัรอง ท่ี
ครอบคลมุความปลอดภยัและคณุภาพ 

 มาตรฐานระบบการผลิต : เกณฑป์ฏิบติัท่ีดีในการผลิตและ
การตรวจรบัรองการผลิตในระดบัฟารม์ (GAP) โรงคดับรรจ/ุ
โรงงานแปรรปู (GMP) 

 มาตรฐานข้อก าหนดทัว่ไป : เกณฑก์ าหนดทัว่ไปต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัความปลอดภยั และสขุอนามยัสตัวแ์ละพืช 
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มาตรฐานสินค้า 

รปูแบบมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 
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หน่วยรับรองระบบงาน
Accreditation Body (AB) 

หน่วยรับรอง 
conformity Assessment Bodies (CB) 

ผู้ประกอบการ 

อ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรคำ้โดยใชม้ำตรกำร
ยอมรับร่วม (MRA) 

ผลติภณัฑ์ และ
ผู้ประกอบการได้รับการ

ประเมินว่าเป็น 
ไปตามข้อก าหนด 

ผูบ้ริโภคไดสิ้นคำ้ 
ท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

ประเมนิความสามารถ 

ประเมนิความสอดคล้อง 

หลกัของการตรวจสอบรับรอง  
(Conformity Assessment) 
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หน่วยรับรองระบบงาน 
Accreditation Body (AB) 

ISO/ IEC 17011 

หน่วยรับรอง 
conformity Assessment Bodies (CAB) 

ระบบการรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสากล 

Certification Body 
(CB) 

รับรองระบบ 
ISO/IEC 17021 

รับรองสินค้า 
ISO/IEC Guide 65 

รับรองสินค้า 
ISO/IEC 17020 

Inspection Body 
(IB) 
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กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว 
กรมหม่อนไหม 
กรมประมง 
กรมปศสุตัว ์

 
  

หน่วยรบัรองสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ท่ีให้การรบัรอง จีเอพี 
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มาตรฐานทัว่ไป มาตรฐานบงัคบั 

กษ (1) / (2) / (3) (4) 
กษ (1) / (2) / (3) (4) 
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เคร่ืองหมายรบัรองมาตรฐาน (มาตรา 54) 
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การแสดงเครื่องหมาย Q ตอ้งระบุรายละเอยีด 
 (1) ชื่อผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
 (2) มาตรฐานสนิคา้เกษตรทีใ่หก้ารรบัรอง 
 (3) ชื่อผูท้ีไ่ดร้บัใบรบัรอง 
      (4) ชื่อยอ่ของมาตรฐานระบบ (GAP, ORGANIC, 
     GMP, GHP หรอื HACCP) 

รหสัเคร่ืองหมายรบัรองมาตรฐาน (Q) 
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กษ 03/0002-2552/000001 
กษ 03 กรมวิชาการเกษตร 
0002-2552 มงัคดุ 
000001 เกษตรกรผูไ้ด้รบัใบรบัรอง 

กษ 03/0002-2552/000001 GAP 
กษ 03 กรมวิชาการเกษตร 
0002-2552 มงัคดุ 
000001 เกษตรกรผูไ้ด้รบัใบรบัรอง 
GAP ช่ือย่อมาตรฐานระบบ 

ตวัอย่าง  
เครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามมาตรฐานทัว่ไป 
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สินค้ามาตรฐาน 
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- การเลียนแบบเคร่ืองหมาย Q  (มาตรา 68) 
- การใช้เคร่ืองหมาย Q โดยไม่ได้รบัอนุญาต  (มาตรา 69) 
 

มีโทษจ าคกุไม่เกิน 3 ปี หรือปรบัไม่เกิน 3 แสนบาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

บทก าหนดโทษ (การใช้เครื่องหมาย Q) 
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ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  
โทร 02-561-2277 
www.acfs.go.th 
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การขออนุญาตเพ่ือเผยแพร่ซ า้ 

• © 2012 มหาวิทยาลยัมิชิแกน สเตด และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์อนุญาตให้
เผยแพร่ดดัแปลงโดยต้องระบท่ีุมา และต้องเผยแพร่งานดดัแปลงโดยใช้สญัญา
อนุญาตเดียวกนั (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported; CC-
BY-SA). 

 

• แหล่งท่ีมา: © 2009 Global Food Safety Initiative and Michigan State University,
แหล่งท่ีมา http://www.fskntraining.org อนุญาตให้เผยแพร่ดดัแปลงโดยต้องระบท่ีุมา 
และต้องเผยแพร่งานดดัแปลงโดยใช้สญัญาอนุญาตเดียวกนั (CC-BY-SA). 

 

• สามารถตรวจสอบส าเนาใบอนุญาตขอเผยแพร่ ได้ท่ี         
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ หรือส่งจดหมายไปยงั Creative 
Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.  
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License to Reuse 
• © 2012 Michigan State University, and Global Food Safety Initiative, licensed 

using Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC-BY-SA). 

• Source: © 2009 Global Food Safety Initiative and Michigan State University, 
original at http://www.fskntraining.org, licensed using Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported. 

• To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/ r send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, 
California 94305, USA.  
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