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มาตรการ กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับสากล 
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1. สหรัฐอเมริกา 
(14 รัฐทางตะวนัตก) 

หมายเหตุ  
สินค้าเกษตรและอาหารทุกชนิดที่จะส่งเข้ามายังสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (Food Safety Modernization Act หรือ FSMA) ของ
หน่วยงานองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ซึ่งมีทั้งหมด 7 ฉบับ โดยหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว สินค้าอาจถูกกักกันหรือปฏิเสธการน าเข้า  
สินค้าพืช 

ตัวอย่างสินค้าไทย 
ข้าว ไทยยังคงเป็นผู้น าในการส่งออกข้าวเมล็ดยาวคุณภาพดี 

(ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ) มายังตลาดสหรัฐฯ โดยปัจจุบันมีส่วน
แบ่งการตลาดร้อยละ 65 รองลงมาเป็นอินเดียและปากีสถาน ซึ่งมีส่วน
แบ่งการตลาดร้อยละ 21 และร้อยละ 3 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 
อินเดียเป็นผู้น าตลาดข้าวอินทรีย์ในสหรัฐฯ ด้วยส่วนแบ่งการตลาด
ร้อยละ 44 และไทยในอันดับรองซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 40 

 
มาตรฐานอินทรีย์ 

 
แบ่งเป็น 2 กรณี  
(1) ตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 

ที่ได้รับการรับรองภายใต้
กฎระเบียบของ USDA  

(2) จัดท าข้อตกลงความเท่า
เทียมกันด้านระบบการ
ตรวจรับรองสินค้าเกษตร
อินทรีย์ระหว่างประเทศ
แหล่งก าเนิดและสหรัฐฯ 
เช่น แคนาดา    

 
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ 
(USDA) โดยหน่วยงานบริการ
การตลาดดา้นการเกษตร 
(AMS) ภายใต้โปรแกรมอินทรีย์
แห่งชาติ (NOP)  
 
 
 
 

มาตรฐานสารตกค้าง 
- ใช้ค่า MRLs ของ
สหรัฐฯ เท่านั้น 

- บางมลรัฐก าหนดค่า เช่น 
Prop 65 ของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ที่ก าหนด 
ค่าสารหนูอนินทรีย์ใน
ข้าวต่ ากว่า Codex 

 

- สุ่มตรวจ ณ ด่านน าเข้า 
- สุ่มตัวอย่างสนิค้าที่วาง

จ าหน่ายในตลาดโดย
หน่วยงานในแต่ละมลรัฐ  

 
 

ระดับรัฐบาลกลาง  
- EPA (ก าหนดค่า MRLs) 
- U.S.FDA (ตรวจสอบอาหาร) 
ระดับมลรัฐ (เช่น แคลิฟอร์เนีย) 
- Department of Pesticide 

Regulation (DPR)  
ระดับมณฑล (County)  
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มาตรฐานด้าน
สุขอนามัยพืช 
(Phytosanitary)   

- ยอมรับผลการตรวจรับรอง
ของหน่วยงานจากประเทศ
ต้นก าเนิดสนิค้า 

- ตรวจสอบเอกสารรับรองโดย
หน่วยงาน APHIS หรือ
มอบหมายให้หน่วยงาน U.S. 
Customs and Border 
Protection (CBP) 
ด าเนินการตรวจสอบ ณ 
ด่านน าเข้า 

หน่วยงานบริการตรวจสอบ
สุขอนามัยสัตว์และสุขอนามัย
พืช (APHIS) 

 มาตรฐาน GAP  (Good 
Agricultural Practices)  
มาตรฐาน GHP (Good 
Handling Practices)   

เป็นระบบการตรวจรับรองโดย
สมัครใจเพื่อแสดงว่าผักและ
ผลไม้ มีการผลิตบรรจุ จัดการ
และจัดเก็บอย่างปลอดภัยที่สดุ
เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตราย
ที่เกิดจากการการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ในอาหาร 

หน่วยงาน AMS 
  

- ผลไม้ฉายรังสี ปัจจุบันไทยสามารถเปิดตลาดผลไม้สดฉายรังสี
มายังสหรัฐฯ ได้ 7 ชนิด ได้แก่ มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง แก้วมังกร 
และสับปะรด นอกจากนี้ ยังมีส้มโอซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาขั้น
สุดท้ายในการได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม พบว่า
การแข่งขันในตลาดมีสูงขึ้น ทั้งจากเวียดนาม และเม็กซิโก  

เงื่อนไข T105-a2  
ว่าด้วยการฉายรังสีเพื่อ
ก าจัดศัตรูพืชโดยความ
เข้มข้นของรังสีต่ าสุด 
400 เกรย์ แต่ไม่เกิน 1 
กิโลเกรย์  
Preclearance 
Program  
ก าหนดมกระบวนปฏิบัติ
เพื่อควบคุม รับรองและ
ทวนสอบการผลิต การคัด

ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ณ 
ด่านน าเข้า ได้แก่ ใบรับรอง
สุขอนามัยพืช (พ.ก.-1) ใบ PPQ 
203 ซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสหรัฐฯ ที่ปฏิบัติงาน
ในไทย และเอกสารการขนส่ง
สินค้าทั้งหมด  

หน่วยงาน APHIS 
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บรรจุ การฉายรังสีผลไม้
สด และการตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าที่จากสหรัฐฯ ที่
ปฏิบัติงานในไทย 

สินค้าประมง    
- อาหารทะเล  
 
 

 

Seafood HACCP  
(Hazard Analysis and 
Critical Point System) 
ส าหรับอาหารทะเล 

การวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต
อาหารทะเล 

องคการอาหารและยาแห่ง
สหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) 

- สินคาสัตวน  า 13 ชนิดพันธุ์ ไดแก ปลาแปซิฟกค็อด ปลา
แอตแลนติกค็อด ปลาอิโตมอญ ปลากะพงแดง ปลาเกา ปลาฉลาม 
ปลากระโทงแทงดาบ ปลาทนูา ปู Blue crab ปู Red king crab 
ปลิงทะเล หอยเปาฮื้อ และกงุ 

ตัวอย่างสินค้าไทย 
กุ้ง สหรัฐฯ น าเข้ากุ้งและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากประเทศไทยเป็น

อันดับที่ 4 โดยน าเข้ากุ้งแปรรูปเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นกุ้งสด 
แช่เย็น/แช่แข็ง ประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม จนี เอกวาดอร์ และเม็กซิโก  

 

ระเบียบ SIMP เพื่อ
ตรวจสอบสินค้าประมง
น าเข้า (Seafood 
Import Monitoring 
Program: SIMP)  

เป็นระบบการตรวจสอบสินคา้
ประมง ณ ดา่นน าเข้า ซึ่ง
กฎระเบียบฉบับนี้ก าหนดให้ผู้
น าเข้าสนิค้าประมงมายัง
สหรัฐฯ ต้องรายงานข้อมูล 
และจัดเก็บบนัทึกข้อมูลการ
น าเข้าสนิค้าประมงสายพนัธุ์ที่
เสี่ยงต่อการประมงทีผ่ิด
กฎหมาย โดยต้องจัดท าระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับ 
(Seafood Traceability 
Program) และท าการส่งข้อมูล
ให้แก่สหรัฐฯ โดยการรายงาน
ข้อมูลการค้าผ่านทางระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (International 
Trade Data System: ITDS) 
เพื่อบ่งบอกแหล่งที่มาของ
สินค้าประมงตั้งแต่ขัน้ตอนการ
จับถึงสถานที่สง่สินคา้ว่าได้มา

กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐฯ  
องค์การบริหารสมุทรศาสตร์
และบรรยากาศแห่งชาตสิหรัฐฯ 
(NOAA) ด าเนินการโดย
ส านักงานประมงทางทะเล
แห่งชาติ (NMFS)  
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โดยปราศจากการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU 
Fishing) 

- ปลาอื่นๆ (ปลาในอันดับ Siluriformes) ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีปลาที่เก่ียวข้องกับปลาอันดับ Siluriformes จ านวน 4 วงศ์ 
ได้แก่ วงศ์ปลากด (Bagridae) วงศ์ปลาดุก (Clariidae) วงศ์ปลา
สวาย (Pangasiidae) และ วงศป์ลาเนื้ออ่อน (Siluridae) เช่น 
เนื้ออ่อน ก้างพระร่วง ชะโอน น้ าเงิน  

ปัจจุบนัมีผู้ผลิตในไทยจ านวน 3 ราย ที่สามารถส่งปลาในอันดับ
ดังกล่าวไปยังสหรัฐฯ ไดน้ับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 

 

ระเบียบว่าด้วยการ
ตรวจสอบปลาและ
ผลิตภัณฑ์ในอันดบัปลา
หนัง (Siluriformes) 

หน่วยงาน FSIS ก าหนดให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องของ
ประเทศที่ส่งออกสินค้าปลาใน
อันดับ Siluriformes ต้องเข้า
กระบวนการจัดท าความเทา่
เทียม (Equivalence 
Process) โดยจัดส่งรายชื่อ
ผู้ประกอบการ และหมายเลข
รับรองโรงงาน รวมทั้งเอกสาร
ที่แสดงถึงกฎหมาย และ
มาตรการการควบคุมการผลติ
สินค้ากลุ่มดงักล่าวอยา่งมี
ประสิทธิภาพเทียบเทา่
ข้อก าหนดของสหรัฐฯ เพื่อให้
มั่นใจว่าประเทศผู้ส่งออกได้มี
การปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน
ความปลอดภัยอาหาร และ/
หรือสินค้าดังกล่าวไม่มีการเจือ
ปนของเชื้อโรค หรือสารเคมี 
รวมทั้งติดฉลากระบุชื่อสามัญ
ของสินค้าปลาดงักล่าว และ
ประเทศต้นก าเนิดสินคา้ได้
ถูกต้อง 

กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ 
หน่วยงานบริการด้านความ
ปลอดภัยอาหารและการ
ตรวจสอบ (FSIS)  
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สินค้าปศุสัตว ์
- ปัจจุบนั สหรัฐฯ ยังไม่อนุญาตให้น าเข้าสินคา้ปศุสตัว์ สัตวป์ีก

และผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย       

 
สหรัฐฯ จัดท าบญัชี
รายชื่อประเทศที่สามารถ
ส่งปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
มาสหรัฐฯ ได้  

 
พิจารณาอนุญาตจากเอกสาร
ข้อมูลด้านระบบการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาหารที่
ประเทศผู้ส่งออกยื่นเสนอวา่มี
ความเท่าเทียมกับระบบของ
สหรัฐฯ แล้วจึงเข้าตรวจ
ประเมินในพืน้ที่เพื่อยืนยันว่า
การปฏิบัติจริงตรงตามเอกสาร
ที่ยื่นดังกลา่ว ซึ่งหากถูกต้อง
ครบถ้วนจะประกาศขึ้นบญัชี
ประเทศและโรงงานบนเว็บไซต์
หน่วยงาน   

 
หน่วยงาน FSIS 

 ไข่และผลติภัณฑ ์(egg products) 
- ปัจจุบนั สหรัฐฯ อนุญาตน าเข้าจากแคนาดาและเนเธอร์แลนด์

เท่านั้น 

 
รัฐบัญญัติ EPIA (Egg 
Products Inspection 
Act) 
9 CFR part 590 

 
หน่วยงาน FSIS 
 

 ไข่ทั งเปลือก (shelled egg)  อ านาจในการตรวจสอบไข่ทั้ง
เปลือกน าเข้าขึ้นอยู่กับ 3 
หน่วยงาน โดยแตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์ในการน าไข่ไปใช้
ต่อ ภารกิจและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน 

หน่วยงาน AMS (ด้านฉลาก) 
หน่วยงาน APHIS (ด้านโรค) 
หน่วยงาน U.S.FDA (ด้านความ
ปลอดภัย) 

 มาตรฐานและเคร่ืองหมายด้านเกรดและคุณภาพ 28 ประเภท  
(เอกสารแนบ) 

ผลิตภัณฑน์ม  
ผัก ผลไม้และพชืพิเศษ
เกรดส าหรับสัตว์ปีก 
เกรดส าหรับไข่  
เกรดเนื้อโค 
ฉลากแสดงการคุ้มครอง
พันธุ์พืช 

รัฐมีบริการตรวจสอบ รับรอง 
และจัดเกรดสินค้า เพื่อช่วยให้
ผู้ผลิตสามารถติดเคร่ืองหมาย
เพื่อส่งเสริมการตลาดได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

หน่วยงาน AMS 



ประเทศที่รับผดิชอบ สถานการณ์ด้านการตลาดและอนาคตทิศทางสินค้าเกษตรของไทย 
ที่ได้รับการรบัรองมาตรฐานในเวทีตลาดโลก 

มาตรการ กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับสากล 
มาตรฐาน/กฎระเบียบ ระบบการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2. สหรัฐเม็กซิโก สินค้าเกษตรและสินค้าอาหาร  
    ตัวอย่างสินค้าไทย 

- สินค้าอาหารไทยที่น าเข้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ เส้นก๋วยเตี๋ยว 
เครื่องแกงเขียวหวาน แกงแดง และแกงเหลือง ซอสพริก น้ าปลา กะทิ
กระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง ข้าวโพดอ่อนกระป๋อง แห้วกระป๋อง น้ าผลไม้ 
เบียร์สิงห์ และชาตรามือ  

- สินค้าไทยที่มีศักยภาพในกลุ่มผูบ้ริโภคชาวเม็กซิกัน ได้แก่ 
ข้าวหอมมะลิ กะทิ น้ าผลไม้ตา่งๆ ได้แก่ น้ ามะพร้าว น้ าลิ้นจี่ น้ า
สับปะรด น้ าว่านหางจระเข้ และน้ ามะขาม กุ้งและปลาหมึกแชแ่ข็ง 
ผลไม้อบแห้ง ขนมขบเข้ียว และซอสปรุงรสต่างๆ เนื่องจากสนิคา้
เหล่านี้เป็นทีน่ิยมของผูบ้ริโภคชาวเม็กซิกัน 

จัดท าวิเคราะห์ความ
เสี่ยงรายสินค้าเพื่อ
อนุญาตน าเข้าในกรณี
สินค้าสดและกึ่งแปรรูป 
กฎหมาย Norm 51  
ส าหรับสนิค้าแปรรูป 
สินค้าอาหารทัว่ไป เช่น 
การแสดงฉลาก ตาราง
โภชนาการ  

ตรวจสอบใบรับรองสุขอนามยั
ที่ออกโดยหน่วยงานรบัผิดชอบ
หลักของประเทศแหล่งก าเนิด 
และความถูกต้องในการแสดง
ฉลากเป็นภาษาเสปน 

- กระทรวงเกษตรและพัฒนา
ชนบท (SADER) ในด้านการ
เปิดตลาด 

- คณะกรรมการป้องกันความ
เสี่ยงด้านสุขอนามัยแห่งชาติ 
(COFEPRIS) ของเม็กซิโก ใน
ด้านความปลอดภัยอาหาร
และฉลาก (เทียบเท่า
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาในไทย) 

 ข้าว  มาตรการด้าน
สุขอนามัย (Sanitary 
and Phytosanitary 
Standards) และ
มาตรฐานสารตกค้าง  

การตรวจสอบการติดมาของ
ศัตรูพืชและค่าสารตกค้าง 

กระทรวงเกษตรและพัฒนา
ชนบท (SADER)  
โดยส านักงานควบคุมสุขอนามัย 
ความปลอดภัย และคุณภาพ
ของสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติเม็กซิโก (SENASICA)   

 กุ้ง 
- กุ้งสุก สามารถน าเข้ากุ้งสุกแช่เย็น/แช่แข็ง เข้าไปในเม็กซิโกได้ 

โดยพบว่าเป็นสินค้าใน Costco ซึ่งนับเป็นตลาดระดับพรีเมียมใน
เม็กซิโกที่มีฐานลูกค้าเป็นชนชั้นกลางและชาวต่างชาติ 

- กุ้งสด ตั้งแตป่ี 2556 เม็กซิโกยังไม่ประกาศยกเลิกการระงับ
น าเข้ากุ้งสดจากไทย โดยเร่ิมแรกเนื่องจากกรณีโรคกุ้งตายด่วน 
(EMS) ที่ระบาดในไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขัน้ตอนสุดท้ายเพื่อ
พิจารณายกเลิกการระงบัน าเข้าดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 

 
การผลิตในประเทศ  
มาตรการด้านสุขภาพ
สัตว์น้ า แผนการเฝ้าระวัง
โรคระบาด การตรวจ
รับรอง และมาตรฐาน
สารตกค้าง  
การน าเข้า 
จัดท าวิเคราะห์ความ
เสี่ยงโรคกุ้งก่อนเปิด
ตลาด โดยก าหนดให้
น าเข้าไดจ้ากประเทศที่มี
สถานะปลอดโรคกุ้งที่
ส าคัญ  

 
การผลิตในประเทศมีระบบเพื่อ
ควบคุม ก ากับ ดูแล จัดท า
แผนการเฝ้าระวงัโรคระบาด 
ตรวจสอบ และรับรองฟาร์ม
เพาะเลี้ยงและผลิตผลสัตว์น้ า 
รวมถึงการรับรองเพื่อส่งออก 

 
ส านักงาน SENASICA ก ากับ
ดูแล และออกใบรับรองสุขภาพ
สัตว์น้ า โดยอาศัยคณะกรรมการ
สุขอนามัยสัตวน์้ า (CPA) 
ปฏิบัติงานและเก็บตัวอย่างใน
พื้นที่และเขตภูมิภาคตา่งๆ ทั่ว
เม็กซิโก 

ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 



 


