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การนำเข้าสินค้าเกษตร์อินทรีย์มายังเยอรมนี 

 

  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน 

ธันวาคม 2562 

 

การนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากประเทศนอกสหภาพฯ (ประเทศท่ีสาม) 

 มายังประเทศเยอรมนี 

 

การนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์มายังประเทศเยอรมนี จากประเทศนอกสหภาพฯ (ประเทศท่ีสาม)   

การนำเข้าสินค้าเกษตรมายังสหภาพยุโรป และประเทศเยอรมนี จากประเทศนอกสหภาพฯ 

(ประเทศที่สาม) จะต้องมีการเตรียมการด้านเอกสารท่ีจะแตกต่างกันออกไป โดยสำหรับประเทศเยอรมนี 

แล้ว จะประกอบไปด้วยเอกสารหลัก ได้แก่ 

- ใบรับรองมาตรฐาน (Konformitätsbescheinigung)  

การนำเข้าสินค้าเกษตรมายังประเทศเยอรมนีได้ จะสามารถดำเนินการได้ ก็ต่อเมื่อสินค้า

เกษตรนั้นๆ ผ่านมาตราฐานตามท่ีได้กำหนดไว้ และจะสามารถนำสินค้านั้นๆ ไปจำหน่ายได้ต่อไป 

ตามท่ีกฎหมายของสหภาพฯ ท่ีได้ระบุ และกำหนดไว้ และใบ Konformitätsbescheinigung ท่ี

ออกจาก Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) หรือจากหน่วยงานจาก

ประเทศท่ี 3 ท่ีได้รับการรับรอง  

- ใบรับรองแหล่งกำเนิด  
เอกสารดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องมี และสามารถแสดงได้ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตาม

มาตราการต่างๆ ท่ีได้ทำสัญญาระหว่าง EU กับต่างประเทศได้ถูกต้อง 

 

การเคล่ือนย้าย จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ มายังประเทศเยอรมนี 

การเคล่ือนย้ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป หรือมายังประเทศเยอรมนี 

- สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตในสหภาพยุโรป 
ตามข้อบังคับด้านการแสดงตน สินค้าเกษตรอินทรีย์ (EG-Öko-Basisverordnung) ข้อที่ 34 

843/2007 กำหนดไว้ว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในสหภาพยุโรป สามารถซื้อขายได้โดยปราศจาก

ข้อกำหนดด้านการนำเข้า ซึ่งต่างจากสินค้าที่มาจากประเทศที่สาม แม้ว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์น้ี จะ
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ผลิตในสหภาพยุโรป ก็ต้องมีการแสดงตนให้ชัดเจนว่า เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ถูกต้องจริงตาม

ข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ 

- สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตจากประเทศท่ี 3  

ต้องดำเนินการตามข้อกำหนด EG-Öko-Basisverordnung 34 843/2007 โดยมีขั้นตอน

การนำเข้า และต้องดำเนินการตรวจสอบรายชื่อสินค้าจากประเทศที่ได้รับอนุญาตว่า สินค้าจาก

ประเทศที่ได้รับอนุญาตยังได้รับอนุญาตอยู่หรือไม่ รวมไปถึงรายชื่อศูนย์ตรวจสอบฯ ซึ่งจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งว่า ศูนย์ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตยัง

ได้รับอนุญาตอยู่หรือไม่ 

- ประเทศท่ีได้รับการยอมรับ:  
ผู้แทนของประเทศที่จะได้รับการยอมรับ ต้องดำเนินการร้องขอกับคณะกรรมาธิการสหภาพ

ยุโรป ในกรุงบรัสเซล โดยขั้นตอนหลังจากนั้น คณะกรรมาธิการฯก็จะตรวจสอบว่า ระบบการ

ตรวจสอบของประเทศท่ี 3 สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป หรือไม่ และผู้แทนของประเทศ

ที่จะยื่นคำร้องดังกล่าว จำเป็นท่ีจะต้องทราบกฎระเบียบข้อบังคับ ประกอบการย่ืนคำรับรอง ได้แก่ 

กฎระเบียบข้อบังคับด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศน้ันๆ ท่ีมีความคล้ายคลึงกับของสหภาพยุโรป  

รายชื่อประเทศได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ได้ถูกระบุอยู่ในสารบบของสหภาพยุโรป ซ่ึง

สามารถดูได้ในเอกสารแนบ III (VO Nr. 1235/2008) ได้แก่ อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, คอสตาริก้า, 

อินเดีย (มีข้อจำกัด), อิสราเอล, ญี่ปุ่น, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สาธารณรัฐเกาหลี (ไม่รวมผลิตภัณฑ์

จากสัตว์), สวิตเซอร์แลนด์, ตูนิเซีย, สหรัฐอเมริกา และชิลี โดยที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยัง

หน่วยงานในหน่วยงานของรัฐที ่ผู ้นำเข้าตั ้งอยู ่ หรือกับสถาบันการเกษตรและอาหาร (BLE - 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) โทร +49 228 6845 2915 หรือ e-mail 

oekoverordnung@ble.de 

ทั้งนี ้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที ่นำเข้าจากประเทศข้างต้นน้ี ต้องมีการใช้ระบบฐานข้อมูล 

TRACES ออกใบอนุญาตตามเอกสารแนบ V ของ EG-Öko-Basisverordnung Nr. 1235/2008 ซ่ึง

หน่วยงานที่สามารถออกใบอนุญาตดังกล่าว ให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น ก็สามารถออกให้กับ

สินค้าของประเทศนั้นเพียงเท่านั้น เช่น สินค้าจากประเทศอาร์เจนตินาก็ต้องให้ ARGENCERT, 

Food Safety, LEITIS หรือ OIA ออกให้เพียงเท่านั้น เพราะเป็นหน่วยที่ได้รับการแจ้งไว้อย่างเป็น

ทางการ แม้ว่าในอาร์เจนตินาจะมีหน่วยงานอื่นที่สามารถตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ แต่
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หน่วยงานเหล่านั ้น ก็ไม่สามารถที ่จะออกใบอนุญาตผ่านระบบ TRACES ได้ และในด้านการ

ตรวจสอบมาตรฐานน้ัน ก็เป็นหน่วยงานในประเทศน้ันๆ เป็นผู้รับผิดชอบ 

- ศูนย์ตรวจสอบท่ีได้รับการอนุญาต:  
ในส่วนประเทศอ่ืนๆ ท่ีต้องการส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้ามายังสหภาพยุโรป ก็ต้องได้รับการ

ตรวจสอบ และมีใบอนุญาตจากศูนย์ตรวจสอบที่ได้รับการอนุญาต ซึ่งสามารถดูได้ใน IV (VO Nr. 

1235/2008)  

กระบวนการการตรวจสอบผู้นำเข้าจากสหภาพยุโรป และผู้รับสินค้ารายแรก 

ผู้นำเข้า และผู้รับสินค้ารายแรก (เช่น บริษัทจัดเก็บสินค้า)  

ผู้รับสินค้าเกษตรย์อินทรีย์จากประเทศที่สาม จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน

ตรวจสอบด้านเกษตรอินทรีย์เอกชนก่อน เพราะตามกฎท่ีสหภาพยุโรป ได้ระบุไว้ ผู้นำเข้า และผู้รับ

สินค้ารายแรก ต้องเป็นผู้ตรวจสอบว่า สินค้าที่นำเข้ามานั้น ได้มีการระบุแจ้งตราสัญลักษณ์ตามที่ได้

ระบุไว้ตามกฎหมายหรือไม่ โดยหน่วยงานที่ตรวจสอบสินค้าในประเทศที่สาม จะออกเอกสารที่มี

มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบ TRACES  

หน่วยงานศุลกากรในสหภาพยุโรป  

มีหน้าที่ตรวจสอบตามสัดส่วนสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยในส่วนสินค้าที่ไม่ต้องชำระภาษีน้ัน 

บริษัทผู้นำเข้าต้องแสดงเอกสารตัวจริงจากระบบ ATLAS และเอกสาร TRACES ท่ีพิมพ์มา และแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร พร้อมลายเซ็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรในช่องที่ระบุไว้ เพื่อนำ

สินค้ามาจำหน่ายในสหภาพยุโรป 

  

 

ผู้รับสินค้ารายแรก 

ตรวจสอบสินค้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการตรวจสอบในใบอนุญาต และใน TRACES ไป

พร้อมกัน โดยเอกสารน้ี ผู้นำเข้าจะต้องเป็นผู้เก็บรักษาไว้ในกรณีที่มีการตรวจสอบย้อนหลังเกิดข้ึน 

ซึ่งผู้นำเข้าที่ยังไม่เคยนำเข้าสินค้าจากประเทศที่สามเลย ควรที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเอกสาร 

โดยหน่วยงานอย่าง DFHV และ BLQ มีการจัดสัมมนาเร่ืองดังกล่าวอยู่เร่ือยๆ 
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ตลาดสินค้าเกษตร์อินทรีย์ในเยอรมนี 

ในปี 2018 ผู้บริโภคชาวเยอรมัน ใช้เงินเพื่อบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์อยู่ที่ 10.91 พันล้าน

ยูโร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยเฉพาะยอดจำหน่ายของ Discounter และร้านค้าปลีก ท่ีขยายตัว

ขึ ้นมาเป็นพิเศษ โดยยอดจำหน่ายของร้านค้าปลีก มีการขยายตัวขึ ้นถึงร้อยละ 8.6 หรือมีการ

ขยายตัว สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 6.43 ล้านยู

โร โดยกลุ่มร้านค้าปลีกครองตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์มากถึงร้อยละ 59 ของท้ังหมด  

 

 

 

 

 

 

ร้าน Discounter ก็ได้กลายมาเป็นผู้นำในการจำหน่ายไป หลังจากท่ี Supermarket เอง 

ลังเลที่จะนำสินค้าเกษตรอินทรีย์มาจำหน่าย ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านจำหน่ายสินค้าอนุรักษ์

ธรรมชาติ (Naturkosthandel) อยู่ที่ 2,93 พันล้านยูโร และมีส่วนบ่งตลาดที่ร้อยละ 27 ในส่วนยอด
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2016 2017 2018

÷ĂéÝĈĀîŠć÷

	óĆîúšćî÷Ďēø
 
ÿŠüîĒïŠÜ ×÷ć÷êĆü ÷ĂéÝĈĀîŠć÷

	óĆîúšćî÷Ďēø
 
ÿŠüîĒïŠÜ ×÷ć÷êĆü ÷ĂéÝĈĀîŠć÷

	óĆîúšćî÷Ďēø
 
ÿŠüîĒïŠÜ ×÷ć÷êĆü

øšćîÝĈĀîŠć÷ÿĉîÙšćĂîčøĆÖþŤíøøößćêĉǰ 2,85 29,0 % 5,0 % 2,91 28,1 % 2,2 % 2,93 26,9 % 0,8 %

øšćîÙšćðúĊÖ 5,45 55,4 % 14,6 % 5,92 57,2 % 8,5 % 6,43 58,9 % 8,6 %

øšćîĂČęîė 1,54 15,6 % 2,2 % 1,51 14,6 % – 1,6 % 1,55 14,2 % 2,4 %

øüö 9,84 9,6 % 10,34 5,1 % 10,91 5,5 %



สคต.เบอร์ลิน เยอรมน ี

หมายเหต ุ- ข+อมูลต/างๆ ที่ปรากฎ เป9นข+อมูลที่ได+ จากแหล/งข+อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงคEเพื่อเผยแพร/ข+อมูลแก/บุคคลที่สนใจ

เท/านั้น ทั้งนี ้สำนักงานส/งเสริมการค+าระหว/างประเทศ ณ กรุงเบอรEลิน จะไม/รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคล

นำ ข+อมูลไปใช+ไม/ว/าโดยทางใด  
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จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ร้านค้าอื่นๆ อย่าง ร้านขนมปัง ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ร้านค้า Online 

และ ตลาดนัด รวมกันอยู่ที่ 1.55 พันล้านยูโร ซึ่งยอดจำหน่ายของร้านค้ากลุ่มน้ี ก็มีการขยายตัว

เช่นกันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จนทำให้ยอดจำหน่ายโดยรวมของสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเดิมที่อยู่ท่ี 

10.04 พันล้านยูโรในปี 2017 เป็น 10.34 พันล้านยูโร ในปี 2018 โดยสินค้าท่ีมีการขยายตัวมากท่ีสุด

ได้แก่สินค้าในหมวดของแห้ง ในหมวดสินค้าของสดน้ัน สินค้าท่ีทำจากนมได้รับการตอบรับดีท่ีสุด  
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