
 

ฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินคา้เกษตร 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ฐานข้อมูลนี้เป็นการให้ข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ “มาตรฐานสินค้าเกษตร” ตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ “ปุ๋ย” ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ และรวมถึง “วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร” ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจะกล่าวถึงการกำกับดูแลในด้านต่าง ๆ 
ทั้งการผลิต การนำเข้า การขาย การควบคุมฉลาก และการควบคุมโฆษณา กรณีปัญหาที่ผู ้บริโภคพบเจอ 
เช่น การซื้อขายสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐาน การโฆษณาสินค้าเกษตรที่เกินความเป็นจริง ราคาสินค้าเกษตร  
ที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการควบคุมราคาปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
คล้ายกับอาหารพืช และวัตถุอันตรายต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคนำมาใช้ เป็นต้น ผู้บริโภคสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิของผู้บริโภค ประเด็นปัญหา สิ่งที่ผู ้บริโภคควรรู้ ข้อแนะนำ กฎหมายและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับ 
การดำเนินการร้องเรียนได้จากฐานข้อมูลกฎหมายนี้ 

๑. สิ่งท่ีผู้บริโภคควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านสินค้าเกษตร 
(๑.๑) คำนิยามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรฐาน”๑ หมายความว่า มาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป แล้วแต่กรณี 
“มาตรฐานบังคับ”๒ หมายความว่า มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้สินค้าเกษตรต้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
“มาตรฐานทั่วไป”๓ หมายความว่า มาตรฐานที่มีประกาศกำหนดเพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
“สินค้าเกษตร”๔ หมายความว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์

หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
“ผู้ผลิต”๕ หมายความว่า  

(๑) ผู้ซึ่งทำการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้เพ่ือการค้า 
(๒) ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร คลังสินค้าเกษตร สะพานปลา ห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ หรือกิจการ

ต่อเนื่องอ่ืนที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามที่คณะกรรมการกำหนด 
(๓) ผู้ซึ่งนำสินค้าเกษตรมาบรรจุหีบห่อ แปรรูป หรือกระทำด้วยวิธีการใด ๆ 

(๑.๒) คำนิยามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 
๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๒ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๓ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๔ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๕ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 



๒ 

“ปุ๋ย”๖ หมายความว่า สารอินทรีย์ อินทรียสังเคราะห์ อนินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น  
โดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารพืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเคม ีกายภาพ หรือชีวภาพในดินเพื่อบำรุงความเติบโตแก่พืช 

“ปุ๋ยเคมี”๗ หมายความว่า ปุ ๋ยที ่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรียสังเคราะห์ ร วมถึงปุ ๋ยเชิงเดี ่ยว  
ปุ๋ยเชิงผสมปุ๋ยเชิงประกอบ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี แต่ไม่รวมถึง 

(๑) ปูนขาว ดินมาร์ล ปูนปลาสเตอร์ ยิปซัม โดโลไมต์ หรือสารอื ่นที ่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ ้นก็ตามที่มุ ่งหมายสำหรับ 
ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ปุ๋ยชีวภาพ”๘ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากการนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้
ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือทางชีวเคมี และให้
หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

“ปุ๋ยอินทรีย”์๙ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือทำมาจากวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทำให้ชื้น สับ หมัก 
บด ร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอื ่น และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ แต่ไม่ใช่ปุ ๋ยเคมี  
และปุ๋ยชีวภาพ 

“เอกสารกำกับปุ ๋ย”๑๐ หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดที ่ทำให้ปรากฏความหมายด้วยรูป 
รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับปุ๋ย ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้ หรือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของภาชนะหรือหีบห่อที่บรรจุปุ๋ย และให้หมายความรวมถึงคู่มือประกอบการใช้ปุ๋ยด้วย 

(๑.๓) คำนิยามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“ฉลาก”๑๑ หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเก่ียวกับสินค้า 

ซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบกับสินค้า ป้ายที่ติดตั้ง  
หรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น 
  

 
๖ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 
๗ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 
๘ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 
๙ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 
๑๐ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 
๑๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ 



๓ 

(๑.๔) คำนิยามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“วัตถุอันตราย”๑๒ หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้ 

(๑) วัตถุระเบิดได้ 
(๒) วัตถุไวไฟ 
(๓) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
(๔) วัตถุมีพิษ 
(๕) วัตถุท่ีทำให้เกิดโรค 
(๖) วัตถุกัมมันตรังสี 
(๗) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(๘) วัตถุกัดกร่อน 
(๙) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
(๑๐) วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 

ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 
“มีไว้ในครอบครอง”๑๓ หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าโดยตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะ

เป็นการมีเพ่ือไว้ขาย เพ่ือขนส่ง เพ่ือใช้ หรือเพ่ือประการอื่นใด และรวมถึงการทิ้งอยู่ หรือปรากฎอยู่ในบริเวณที่
อยู่ในความครอบครองด้วย 

(๑.๕) คำนิยามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื ่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ ่มประสิทธิภาพพืช 
และผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

“ผลิตภัณฑ์สารเพิ ่มประสิทธิภาพพืช”๑๔ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที ่ม ีค ุณสมบัติ  สรรพคุณ 
คุณประโยชน์และวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงสารไคโตซาน สารสกัด
จากสาหร่าย กรดอะมิโนสำหรับพืช และสารอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสารดังกล่าวข้างต้น ที่ไม่จัดเป็นปุ๋ย  
ตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย และวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

“ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน”๑๕ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ สรรพคุณ คุณประโยชน์ 
และวัตถุประสงค์ในการใช้เพื ่อการปรับปรุงดินและบำรุงดิน ที ่ไม่จัดเป็นปุ ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย  
และวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

 

 
๑๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 
๑๓ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 
๑๔ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ข้อ ๑ 
๑๕ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ข้อ ๑ 


