มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตว์ (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
มาตรการ
สุขอนามัยพืช

สินค้า
ผลไม้

หน่วยงานรับผิดชอบ/
หมายเหตุ
WEBSITES
การส่งออกผลไม้ ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนด AQSIQ
- ปัจจุบันไทยสามารถส่งออก
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548) ดังนี้
www.aqsiq.gov.cn
ผลไม้ไปประเทศจีนได้ 23 ชนิด
1. จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกและทะเบียนโรงคัดบรรจุกับ
ได้แก่ มะขาม ส้ม ส้มโอ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ส้มเขียวหวาน ลองกอง
ได้กรณีพบปัญหาที่ปลายทาง
น้อยหน่า มะม่วง มะพร้าว
2. ภาชนะหรือกล่องบรรจุ ต้องระบุข้อความที่กาหนดดังนี้
มะละกอ มะเฟือง เงาะ ชมพู่
- ชื่อบริษัทผู้ส่งออก (Name of exporting company)
ขนุน สับปะรด ละมุด กล้วย
- ชนิดผลไม้ (Fruit Type)
เสาวรส ลาไย ทุเรียน ลิ้นจี่
มังคุด สละ และฝรั่ง (นาเข้าได้
- หมายเลขโรงหีบห่อจดทะเบียน(ทะเบียนโรงคัดบรรจุ)
- วันที่บรรจุ (Packing date)
ทุกด่าน โดยส่วนใหญ่จะนาเข้า
- ประเทศปลายทาง
ที่ด่านกวางโจว(ผ่านฮ่องกง)
- ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ว่า Export
เซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ และหนิงโป)
to the peoples Republic of China
โดยไทยและจีนได้ลงนามใน
3. การส่งออกผลไม้ ต้องปราศจากโรคแมลง เศษกิ่ง ก้าน ใบ
พิธีสาร เพื่อยอมรับให้ผลไม้
และดิน
ไทย 5 ชนิด คือ ทุเรียน มะม่วง
4. ต้องไม่พบสาร Methamidophos ในผลไม้ที่สง่ ออก
ลิ้นจี่ ลาไย มังคุด สามารถผ่าน
5. ลาไยที่ส่งออกมีข้อกาหนดในการใช้สารซัลเฟอร์ได
ด่านตรวจกักกันได้รวดเร็วขึ้น
ออกไซด์ (SO2) ต้องไม่เกิน 50 ppm. (เนื้อใน)
วิธีดาเนินการ
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มาตรการ

สินค้า

วิธีดาเนินการ
6. ลาไยและลิ้นจี่มกี ้านยาวไม่เกิน 15 ซม.

มาตรฐานยาและเวชภัณฑ์

ยาและเวชภัณฑ์

1. ต้องจดทะเบียนยากับ SFDA โดยมีวิธีการควบคุมและตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดตั้งแต่การจดทะเบียน การผลิต และการตรวจสอบ และ
ดาเนินการลงโทษผู้กระทาความผิดในการปลอมแปลงยา หรือเลข
ทะเบียน
2. ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing
Practice: GMP) โดยจะต้องได้รับการรับรองระบบ GMP ทั้งตัว
ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ และภาคการผลิต และยังมีข้อกาหนดใน
การแยกประเภทของบริษัทยาและเวชภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ
ตามลาดับความน่าเชื่อถือ

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES

หมายเหตุ

รวมทั้งไม่ต้องยื่น Pest Risk
Analysis (PRA) ก่อนการนาเข้า
ทั้งนี้ ผลไม้จากจีน 5 ชนิด
ได้แก่ แอปเปิ้ล สาลี่ องุ่น ส้ม
และพุทรา ก็ได้รับสิทธิพิเศษ
เช่นเดียวกัน
State Food and Drug - การปรับปรุงกฎหมายการจด
Administration
ทะเบียนยาจะมีผลบังคับใช้
:SFDA
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2550
www.sfda.gov.cn
-สาหรับสารที่นามาใช้เป็นตัว
ทาปฏิกิริยา (IVD reagents)
ได้แก่ medicinal gases และยา
แผนโบราณของจีน (Chinese
crude drugs ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน GMP ภายในวันที่ 1
มกราคม 2549 และตั้งแต่ 1
มกราคม 2550 ผู้ผลิต medicinal
gases จะต้องได้รับการรับรอง
GMP และผู้ผลิตยาแผนโบราณ
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มาตรการ

สินค้า

วิธีดาเนินการ
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หมายเหตุ
ของจีน (Chinese crude drugs)
จะต้องได้รับการรับรอง GMP
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551 หาก
พบบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามจะ
ได้รับโทษอย่างรุนแรง

มาตรฐานเครื่องสาอาง

ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง จีนกาหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวทุก
สบู่ และผลิตภัณฑ์
ชนิดต้องได้รับใบรับรอง 3 ชนิดก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้นาเข้ามา
รักษาผิว
จาหน่ายในจีน คือ
1) Safety and Health Quality Tests
2) Certificate for Imported Cosmetics และ
3) Certificate for Labeling of Import and Export Cosmetics
เครื่องสาอาง
1. ผู้ผลิตเครื่องสาอางจะต้องมีใบอนุญาตการผลิต ที่ออกโดย
หน่วยงานที่ชื่อว่า AQSIQ โดยผ่านการตรวจโรงงาน ขณะที่ผู้นาเข้า
ก็จะต้องได้รับใบรับรองการนาเข้าเครื่องสาอาง เพื่อตรวจสอบ
มาตรฐานด้านสุขอนามัย จาก AQSIQ และกระทรวงสาธารณสุข
โดยจะมีการกาหนดค่าสารตกค้างที่เป็นสารต้องห้าม 1,208 ชนิด
และกาหนดปริมาณและขนาดที่ใช้ใน 56 รายการ
2. ภาษีการนาเข้าเครื่องสาอาง จะอยู่ระหว่าง 0-16% ขึ้นอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์และที่ตั้งการผลิต และจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 17%

SFDA
www.sfda.gov.cn

สานักงานอาหารและ
ยา (Food & Drug
AdministrationSFDA),

หน่วยงานที่สนับสนุน คือ
AQSIQ, กระทรวงสาธารณสุข
จีน (Ministry of Health),
กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า (State Administration of
Industry and Commerce-SAIC)
และกรมศุลกากรจีน
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สุขอนามัยสัตว์น้า

สินค้า

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า

สัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการ

วิธีดาเนินการ
3. ต้องจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้ากับทางรัฐบาลจีน เพื่อ
ป้องกันการลอกเลียนแบบ ก่อนจะยื่นขอจดทะเบียนการนาเข้า
1. ต้องมีใบรับรองคุณภาพสัตว์น้า (Health Certificate) จากกรม
ประมงของไทย โดยต้องระบุไม่มีสารปนเปื้อนสารไนโตรฟูแลน,
คลอแรมเฟนิเคิล (โครโรมัยเซติน), อ๊อกซิเทตราไซคลิน, กรดอ๊อกโซลินิค และกลุ่มซัลฟา
2. มีการสุ่มตรวจสินค้า ณ ด่านนาเข้า โดยหน่วยงาน The State
Quality and Quarantine Administration : CIQ ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานตรวจสอบและกักกัน
3. การติดฉลากด้านนอกต้องเป็นภาษาจีนระบุชื่อสินค้าและ
แหล่งที่มาของประเทศผู้ส่งออก.และต้องแสดงชื่อผลิตภัณฑ์
(Product name) ส่วนผสม (Ingredients) มาตรฐานสินค้า (Standard
code) ฉลากที่ได้รับการรับรอง (Approved label) วันผลิต
(Production date) ระยะเวลาที่เก็บรักษา (Preservation period)
วิธีการเก็บรักษา (Storage Method) ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต
(manufacture’s name and address) เลขที่รับรองมาตรฐานสุขอนามัย
(Quarantine and sanitary registration and certificate registration
number)
1. ต้องมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงของไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES

The State Quality and
Quarantine
Administration : CIQ

กรมประมงของจีน

หมายเหตุ
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สินค้า
บริโภค (จระเข้ กุ้ง กั้ง
กบ)/ปลาสวยงาม/
ผลิตภัณฑ์นม/
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์/
ตะพาบน้ามีชีวิตเพื่อ
การบริโภค/ ลูก
ตะพาบน้ามีชีวิต /ไข่
ตะพาบน้าเพื่อใช้ทา
พันธุ์
ตะพาบน้า

จระเข้

วิธีดาเนินการ
2. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ที่ออกโดยกรม
ประมงของไทย เพื่อรับรองการปลอดโรค

1. สินค้าต้องมาจากฟาร์มที่จดทะเบียนไว้กับกรมประมงของไทย
2. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากกรมประมงของไทยแสดงการ
ปลอดโรค
กาหนดให้การนาเข้าเนื้อจระเข้ต้องมาจากฟาร์มที่จดทะเบียนกับกรม
ประมงของไทย และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากกรมประมงแสดง
ต่อ AQSIQ ณ ด่านนาเข้าในจีน

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES
www.agri.gov.cn

หมายเหตุ

กรมประมงของจีน
www.agri.gov.cn
- AQSIQ
/www.aqsiq.gov.cn

- AQSIQ และ มกอช. ได้ลงนาม
ในพิธีสารเรื่องเนื้อจระเข้ระหว่าง
ในการประชุม JC ครั้งที่ 2
- รายชื่อฟาร์มจระเข้ที่ได้รับการ
รับรองจากกรมประมงมีจานวน
ทั้งสิ้น 22 ฟาร์ม โรงงาน
ชาแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์
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สินค้า

วิธีดาเนินการ
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จระเข้ 4 แห่งจาก 3 จังหวัด คือ
ชลบุรี สมุทรปราการ และ
นครปฐม และผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์จระเข้ 6 แห่ง
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2553)

ความปลอดภัยด้านอาหาร
(Food Safety)

อาหารทะเลสด/แช่แข็ง ไม่ต้องขออนุญาตจาก AQSIQ แต่ต้องเป็นบริษัท/โรงงานที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมประมง พร้อมแนบ Health Certificate พร้อมกับ
การส่งออกไปจีน
เครื่องดื่ม/นม/อาหาร
กาหนดให้สินค้าที่วางจาหน่ายจะต้องมีหลักฐานที่สามารถบ่งชี้ได้
เด็ก/อาหารบารุง
ว่า สินค้านั้นมาจากแหล่งใด (ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ร่างกาย/อาหารรมควัน/ Traceability) ทั้งนี้ SAIC กาหนดขอบเขตของการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องปรุงแต่งอาหาร/ และความปลอดภัยสินค้าอาหารในตลาดไว้รวม 6 ด้าน ได้แก่
น้ามันสาหรับปรุง
1) การตรวจสอบการดาเนินการของผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตใน
อาหาร/อาหารกระป๋อง/
ประเทศและผู้นาเข้า
ถั่ว/สุรา/ธัญญาหาร/
2) การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลักที่เกี่ยวข้องกับตัว
เนื้อสัตว์/ผัก/ผลไม้/เห็ด
สินค้า เช่น เอกสารรับรองคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า
3) การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
4) การตรวจสอบภาชนะหีบห่อที่ใช้บรรจุสินค้า
5) การตรวจสอบตรายี่ห้อและการโฆษณาสินค้า

State Administration
for Industry and
Commerce (SAIC )
www.saic.gov.cn
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สินค้า

วิธีดาเนินการ
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หมายเหตุ

6) การตรวจสอบตลาด
การตรวจสอบทั้ง 6 ด้าน ดังกล่าวจะดาเนินการโดย SAIC ณ
ตลาดประเทศจีน ดังนั้น สินค้าที่จะส่งไปจาหน่ายในประเทศจีน ควร
จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาและวิธีการบริโภคอย่างถูกวิธี
สาหรับสินค้านั้นๆ
ความปลอดภัยด้านอาหาร
(Food Safety)

อาหารทุกชนิด

กากับดูแลตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบและอาหารจนกระทั่งถึ งผู้บริโภค
ตามกฎหมาย Food Safety Law (FSL) โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะดาเนินการกากับดูแล การออก
ใบอนุญาต การจดทะเบียน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เฝ้าระวัง
ตรวจสอบย้อนกลับ และดาเนินการด้านกฎหมายอย่างเข้มงวด ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท จะถูกตรวจสอบ โดยไม่ได้รับ
การยกเว้น
2) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรืออาหารบารุงต่างๆ จะต้องระบุ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในฉลากอย่างชัดเจน โดยจะต้องไม่
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดว่าป้องกันและรักษาโรคได้
3) ห้ามระบุคาว่า “ใช้เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคได้” บนฉลาก
สินค้าเพื่อสุขภาพ (Health care) แต่ต้องระบุส่วนประกอบที่สาคัญ
และกลุ่มผู้บริโภคที่สามารถและไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้
4) อนุญาตให้ใช้สารเติมแต่งอาหาร (Food Additives) ตามที่ระบุ
ไว้ ใ นมาตรฐานระหว่ างประเทศเท่ า นั้น โดยห้ า มใช้ ส ารเติ มแต่ ง

- Ministry of Health
(MOH)
- Ministry of
Agriculture (MOA)
- General
Administration for
Quality Supervision,
Inspection and
Quarantine (AQSIQ)
- State Food and
Drug Administration
- State
Administration for
Industry and

- มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2552
- สามารถใช้ใบอนุญาตเดิมได้
จนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ
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มาตรการ

ความปลอดภัยด้านอาหาร
(Food Safety)

สินค้า

สินค้าวัตถุดิบรังนก
(พิกัดศุลกากร
0410001000)

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES
อาหารเพื่อปิดบังความเน่าเสียหรือความขาดตกบกพร่องของอาหาร Commerce (SAIC)
ห้ามใช้สารเติมแต่งอาหารที่ถูกผสมหรือได้รับการปลอมแปลง และ
การใช้ ส ารเติ ม แต่ ง อาหารต้ อ งไม่ ล ดคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร และใช้ ใ นปริ ม าณเท่ า ที่ จ าเป็ น เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้
ผลิตภัณฑ์อาหารที่จาหน่ายจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
5) หากพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตาม
ข้อกาหนด ผู้ผลิตอาหารต้องหยุดการผลิตทันที และเรียกคืนสินค้า
ดังกล่าวจากตลาดทั้งหมด
6) กรณี ที่ ผู้ บ ริ โ ภคถู ก ละเมิ ด สิท ธิ์ จากอาหารที่ ไ ม่ ไ ด้ คุ ณ ภาพ
สามารถเรียกค่าเสียหายเป็นจานวนเงิน 10 เท่า ของราคาจาหน่ายจาก
ผู้ผลิตอาหาร
7) ผู้ประกอบการด้านอาหาร จะต้องได้รับใบอนุญาตแบบใหม่ที่
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552
1. ต้องมีใบรับรองปลอดโรคไข้หวัดนกที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ของ - General
Administration for
ไทย
2. ผู้นาเข้าต้องขอใบอนุญาตการตรวจโรคสินค้าพืชและสัตว์ที่นาเข้า Quality Supervision,
จาก AQSIQ หรือ CIQ ซึ่งต้องมีเอกสารประกอบการขออนุญาต Inspection and
Quarantine (AQSIQ)
ดังนี้
- ใบอนุญาตการตรวจโรคพืชและสัตว์นาเข้ าจาก AQSIQ หรือ -- Inspection and
Quarantine
CIQ
วิธีดาเนินการ

หมายเหตุ

เป็นไปตามกฎหมายต่อไปนี้
- Food Safety Law
- กฎหมายสุขอนามัยพืชและ
สัตว์ที่มีการนาเข้าส่งออก
- กฎหมายตรวจสอบสินค้า
นาเข้าและส่งออก
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มาตรการ

สินค้า

วิธีดาเนินการ
- หนังสือรับรองการตรวจโรคจากประเทศผู้ส่งออก
- เอกสารสัญญาการซื้อขาย ใบสั่งสินค้า ใบสาคัญรับเงิน และอื่นๆ
- เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES
offices(CIQ)

ความปลอดภัยด้านอาหาร
(Food Safety)

ผลิตภัณฑ์รังนก
สาเร็จรูป

ผู้นาเข้าต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานอาหารและยาของจีนในเรื่อง - General
Administration for
ฉลากอาหารปลอดภัย
Quality Supervision,
Inspection and
Quarantine (AQSIQ)
-- Inspection and
Quarantine
offices(CIQ)

ความปลอดภัยด้านอาหาร
(Food Safety)

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิต

ผู้นาเข้าต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของจี นจาก China
Organic Food Development Center (OFDC)
- ได้รับใบอนุญาต OFDC Certification Department
- ได้รับการตรวจสอบถิ่นกาเนิดสินค้า
- ได้รับการติดฉลากสินค้สตามมาตรฐาน

หมายเหตุ

China Organic Food มีค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาต
Development Center รายละเอียดตาม
(OFDC)
www.ofdc.org.cn
www.ofdc.org.cn
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มาตรการ
เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานอาหาร (QS
Mark)

สินค้า
สินค้าอาหาร 28
ประเภท

วิธีดาเนินการ
อาหารที่กาหนดและได้รับการอนุญาตให้วางจาหน่ายจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากหน่ วยงานของจี น คื อ State Food and Drug
Administration (SFDA) และเมื่อ ได้ รับ อนุ ญาตจะต้ องตีพิ ม พ์
เครื่องหมาย QS ลงบนบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยปัจจุบันจีนได้ออก
มาตรการสาคัญเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและคุ ณภาพของอาหาร 4
ประการ คือ
1) ดาเนินการลงโทษผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายสินค้าอาหารที่
ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นรวมทั้งไม่ได้มาตรฐาน
สุขอนามัย
2) ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารของโรงงานผลิต
อาหารทั่วประเทศ
3) ควบคุ ม ดู แลความเสี่ ย งที่อ าจจะเกิ ด จากพิ ษ ในอาหาร
ประเภทต่าง ๆ
4) เพิ่มการลงโทษขั้นเด็ดขาดสาหรับสินค้าอาหารที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์และไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัย

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES
State Food and Drug
Administration
(SFDA)
www.sfda.gov.cn
ภายใต้ AQSIQ

หมายเหตุ
กาหนดให้มีการดาเนิน
มาตรการที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นปี
2551 เป็นต้นไป สินค้าอาหาร
28 ประเภท ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าว
เจ้า น้ามันพืช ซีอิ๊วปรุงรส
น้าส้มสายชู ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม น้าตาล
และผงชูรส บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ขนมปังกรอบ อาหารกระป๋อง
เครื่องดื่มแช่เย็น อาหารแช่แข็ง
ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ไวน์องุ่น
เบียร์และเหล้า เหล้าเหลืองที่ทา
จากธัญพืช ใบชา ผลไม้เชื่อม
เมล็ดแตงที่คั่วแล้ว ผลิตภัณฑ์
โกโก้ เมล็ดกาแฟที่คั่วแล้ว
ผักกาดดอง ผลิตภัณฑ์ไข่
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และ
ผลิตภัณฑ์แป้ง
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หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES
การจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้
1. ต้ อ งแสดงเครื่ อ งหมายที่ มี ก ารรั บ รองการจั ด การไม้ ซึ่ ง - Inspection and
ไม้
(Wood Packaging
ประกอบด้วย:
Quarantine
Materials : WPM)
- สัญลักษณ์ที่มีการรับรองและออกโดย IPPC
offices(CIQ)
วัสดุหีบห่อที่ทาจากไม้
- รหัสประเทศ (country code)
- AQSIQ
กระดาษ และเยื่อ
- เลขทะเบียนของผู้ผลิตที่รับรอง/ตรวจสอบโดย
www.aqsiq.gov.cn
กระดาษ
National Plant Protection Organization : NPPO ของ
ประเทศผู้ส่งออก
2. วิธีการจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ อาจจะทาการอบความร้อน (Heat
Treatment: HT) คือการอบด้วยความร้อนจนถึงแก่นไม้ ที่อุณหภูมิ 56
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที หรือ การรมควันด้วย เมทิลโบรมายด์
(Methyl Bromide: MB) การรมควันไม้เนื้ออ่อนต้องใช้เวลาอย่าง
น้อย 24 ชม. ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเนื้อไม้
มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ GMOs
1. ก าหนดให้ มี การควบคุ มการวิ จั ย /พั ฒนาการผลิ ต และการค้ า Ministry of
GMOs
ผลิตภัณฑ์ GMOs อย่างเข้มงวด โดยต้องประเมินความปลอดภัยและ Agriculture
ติดฉลากกากับ
2. ผู้ที่จะทาธุรกิจเกี่ยวกับ GMOs ในประเทศจีน ทั้งด้านการผลิตและ
แปรรูปจะต้องได้รับอนุมัติจาก Agriculture Department ทั้งในระดับรัฐ
และมณฑล และต้องติดฉลากผลิตภัณฑ์ GMOs อย่างถูกต้องก่อนวาง
จาหน่าย
มาตรการ

สินค้า

วิธีดาเนินการ

หมายเหตุ
- เป็นไปตามข้อกาหนด ISPM
No.15 ของ การประชุมของ
ประเทศสมาชิกอนุสัญญา
ป้องกันโรคพืชระหว่างประเทศ
(The International Plant
Protection Convention : IPPC)
โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม
2549
-โดยที่ทางการจีน(AQSIQ)
ประกาศข้อกาหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คือ
Announcement No. 2002/58
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มาตรการ

สินค้า

วิธีดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES

3. กิ จ การร่ ว มมื อ ร่ ว มทุ น หรื อ การลงทุ น ของต่ า งชาติ ห ากจะ
ดาเนินการทดลองด้าน GMOs จะต้องได้รับอนุมัติจาก Agriculture
Administration Department of the State Council (ADD) ซึ่งมีหน้าที่
อนุมัติการนาเข้าผลิตภัณฑ์ GMOs จากต่างประเทศ รวมทั้งมีอานาจ
ในการห้ามการผลิตและแปรรูปหรือจาหน่ายสินค้า GMOs ที่เป็น
อันตราย
4. การส่งออกผลิ ตภั ณฑ์ GMOs ไปยั งประเทศจีน หน่วยงานใน
ประเทศผู้ส่งออกต้องให้การรับรองว่าสินค้า GMOs ดังกล่าวมีการวาง
จาหน่ายในประเทศนั้นแล้ว
การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ
ของผลิตภัณฑ์อาหาร
สาเร็จรูป

บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ
ของผลิตภัณฑ์อาหาร
สาเร็จรูป

กาหนดให้บรรจุภัณฑ์และหีบห่อของผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปต้อง
บรรจุเป็นห่อเล็กและบรรจุรวมเป็นซองใหญ่ โดยด้านนอกต้องติด
ฉลากสินค้าระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม รหัสมาตรฐาน (Standard
Code) ฉลากที่ได้รับการรับรอง วันที่ผลิต ระยะเวลา/วิธีการเก็บ
รักษา ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต เลขที่หนังสือรับรองสุขอนามัย

- AQSIQ
www.aqsiq.gov.cn
- MOFTEC
www.mofcom.gov.cn
- The State
Administration of
Forestry
www.forestry.gov.cn

หมายเหตุ
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มาตรการ

สินค้า

การจัดการการติดฉลาก
อาหารนาเข้า- ส่งออก

สินค้าอาหาร และ prepackaged food

การติดฉลากสินค้าฉลาก
โภชนาการ

อาหารทุกชนิด

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES
ระเบียบการจัดการการติดฉลากอาหารนาเข้า- ส่งออกหรือ
- the State
Regulation on Management of Import-Export Food Labeling เพื่อ Administration for
เป็นการควบคุมดูแลการติดฉลากสินค้านาเข้าและส่งออกของจีน
Quality Supervision,
โดย AQSIQ จะดูแลการจัดการฉลากอาหารนาเข้า-ส่งออก การ
Inspection, and
ตรวจสอบฉลากอาหาร และการรับรองและออกใบรับรอง และจะ
Quarantine : AQSIQ
เลือก CIQ บางสาขา เพื่อทาหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบฉลากอาหาร
- Customs Inspection
เบื้องต้น ซึ่งกาหนดให้ระบุชื่ออาหาร (ชื่อเฉพาะ ชื่ออาหาร ลักษณะ and Quality offices :
ทางกายภาพ ) รายการส่วนประกอบ ปริมาณส่วนประกอบ ปริมาณ CIQ
สุทธิ ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต/ผู้จัดจาหน่าย วันที่หมดอายุ และวิธีเก็บรักษา
รหัสมาตรฐานสินค้า ระดับคุณภาพ และอื่นๆที่ควรระบุ
วิธีดาเนินการ

ระเบียบการติดฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling)
1. ข้อมูลสารอาหารหลักที่ต้องแสดงบนฉลาก ในหน่วยกิโลจูล
หรือกิโลแคลอรี่(kl/kcal), กรัม (g) หรือมิลลิกรัม (Milligram) ได้แก่
- ค่าพลังงาน (Energy)
- ปริมาณโปรตีน(Protein)
- ปริมาณไขมัน (Fat)
- ปริมาณโคเรสเตอรอล (Cholesterol)
- ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates)

- the State
Administration for
Quality Supervision,
Inspection, and
Quarantine : AQSIQ
- Customs Inspection
and Quality offices :
CIQ

หมายเหตุ

14
มาตรการ

สินค้า

วิธีดาเนินการ
- ปริมาณน้าตาล (Sugar)
- ปริมาณใยอาหาร(Dietary fiber)
- ปริมาณวิตามิน (Vitamins)
- ปริมาณแร่ธาตุ (Minerals)
2. อาหารที่ไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ ได้แก่
- อาหารที่รับประทานต่อครั้งน้อยกว่า 10 กรัม
- เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้สด
- อาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่ากว่า 100 มิลลิลิตร
- อาหารที่ขายตามจุดจาหน่ายอื่นนอกจากในร้านค้า เช่น
แผงริมถนน
- อาหารที่แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบสูงกว่าร้อยละ 0.5
- อาหารอื่นๆที่ได้รับการยกเว้น
3. การกล่าวอ้างเปรียบเทียบปริมาณของสารอาหารชนิดใดก็ตาม
กับปริมาณอ้างอิงในรูปร้อยละของน้าหนักที่ต้องใช้ 25 %
4. รูปแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการ
- ต้องแสดงข้อมูลโภชนาการทั้งหมดบนตารางสี่เหลี่ยมที่มี
ขนาดตามความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอน แต่
ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร
- สามารถมองเห็นได้ง่ายบนบรรจุภัณฑ์

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES

หมายเหตุ
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มาตรการ

การขอใบอนุญาตนาเข้า
(Import Permit)

สินค้า

ผัก ผลไม้
ยางพารา

วิธีดาเนินการ
- สีพื้นหลัง ขนาดและชนิดตัวอักษรต้องอ่านง่ายและมอง
เห็นชัด โดยข้อความแสดงปริมาณสารอาหารต้องมีขนาดเล็กกว่าชื่อ
ผลิตภัณฑ์
- บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่มากต้องแสดงข้อมูลโภชนาการ
บนบรรจุภัณฑ์ย่อยด้วย
- ต้องแสดงข้อมูลโภชนาการเป็นภาษาจีนเท่านั้น ถ้าใช้ภาษา
อืน่ ด้วยต้องมีขนาดตัวอักษรเล็กกว่าภาษาจีน
5. แนวทางการแสดงข้อมูลบนฉลากจะอยู่ในส่วนภาคผนวก
สาหรับเป็นวิธีปฏิบัติในการแสดงฉลาก การกล่าวอ้างทาง
โภชนาการ และปริมาณสารอาหารอ้างอิงสาหรับการแสดงบนฉลาก
1. ผักผลไม้สดต้องขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์จีน นาเข้าใช้
เวลา 30 วันทาการโดยมีอายุใบอนุญาตนาน 6 เดือน
2. การนาเข้ายางพารา เป็นระบบการอนุญาตการนาเข้าโดยอัตโนมัติ
( Automatic Import Permit ) คือ สามารถขออนุญาตการนาเข้าได้
โดยใช้สัญญาการซื้อขายยางพารา รวมทั้งหลักฐานการจดทะเบียน
ของบริษัทผู้นาเข้าเป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตการนาเข้า
แต่ละครั้ง (เดิมที่ใช้ระบบการกาหนดโควตานาเข้าเป็นรายปี)
- ผู้ น าเข้ า ยางพาราของจี น จะต้ อ งเป็ น บริ ษั ท ที่ รั ฐ บาลจี น
กาหนด หรือบริษัทร่วมทุนต่างชาติที่นาเข้ามาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตของบริษัทดังกล่าว

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES

Ministry of
Commerce, Bureau
of Commerce
www.mofcom.
gov.cn

หมายเหตุ
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มาตรการ

สินค้า

การกาหนดปริมาณสารพิษ อาหารทุกชนิด
ตกค้างสูงสุด (Maximum
Residue Limit : MRLs)

วิธีดาเนินการ
- ผู้นาเข้ายางพาราของจีนต้องขอ Automatic Import Permit
ก่อนนาเข้า และต้องใช้เวลาในการขอประมาณ 10 วันทาการ
(Automatic Import Permit) มีอายุใช้ได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่
ได้รับอนุมัติการนาเข้า
กาหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit :
MRLs) ของโลหะหนัก ได้แก่
- ตะกั่ว
- แคดเมียม
- ปรอท
- สารหนู
- โครเมียม
- อลูมิเนียม
- เซเรเนียม
- ฟลูออรีน
- Benzo (a) pyrene
- N-nitrosamine
- PCBs
- Nitrite Rare earth

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES

Ministry of Health :
MOH และ
Standardization
Administration of
China (SAC)

หมายเหตุ

17
มาตรการ

สินค้า

วิธีดาเนินการ

มาตรการตรวจสอบ กักกัน อาหารสัตว์และสารปรุง 1. ผู้ประกอบการและหน่วยงานรับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก
และควบคุมการนาเข้าและ แต่งอาหารสัตว์
ต้องจัดทาระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงของอาหารสัตว์และสารปรุง
ส่งออก
แต่งอาหารสัตว์ที่นาเข้าเป็นครั้งแรก
2. ผู้ประกอบการต้องจัดทาระบบความปลอดภัยในการส่งออก โดยมี
วิธีการควบคุมความเสี่ยงเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ทาการสุ่มตรวจสอบก่อนการส่งออก
3. โรงงานผลิตของจีนและต่างประเทศที่แปรรูปสินค้าหรือจัดเก็บ
สินค้าเพื่อส่งออก รวมทั้งผู้นาเข้าและส่งออก จะต้องขึ้นทะเบียนและ
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการค้าด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability)
4. การจาแนกประเภทผู้ประกอบการออกเป็นกลุ่มๆ เพื่ออานวยความ
สะดวกทางการค้ า ทั้ ง นี้ จะมี วิ ธี ก ารตรวจสอบ ณ ด่ า นน าเข้ า ที่
แตกต่างกั นตามกลุ่มผู้ประกอบการ เช่น ขั้นตอนการตรวจสอบที่
ซับซ้อนน้อยกว่าสาหรับผู้ผลิตที่มีประวัติการส่งออกและการค้าที่ดี
และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
5. ประเทศผู้ส่งออกอาหารสัตว์และสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ จะต้อง
ผ่านการประเมินและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานที่เท่า
เทียมกัน
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เพื่อตอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES

หมายเหตุ
- มีผลบังคับใช้ เมื่อเดือน
กันยายน 2552

18
มาตรการ

สินค้า

วิธีดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES

หมายเหตุ

สนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
7. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบ
และ และการกักกัน โดยจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอสาหรับการตรวจ
สอ และการกักกัน โดยเฉพาะบริษัทหรือสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง
ที่มา : สานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง , www.fas.usda.gov , Trade Policy Review 2006, www.thai-frozen.or.th,สถาบันอาหาร
หมายเหตุ : การนาเข้าผลไม้เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแจกเป็นของขวัญ
AQSIQ เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งระบุว่าการนาเข้าในลักษณะดังกล่าวต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คือ
1) ประเภทและปริมาณของผลไม้ที่แน่ชัด พร้อมเที่ยวบินที่จะมาถึง
2) Bill of Lading
3) Invoice
4) Packing List
5) Phytosanitary Certificate (รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร)
6) Certificate of Origin (รับรองโดยกรมการค้าต่างประเทศ)
โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน (AQSIQ สานักงานใหญ่ AQSIQ สานักงานกรุงปักกิ่งและศุลกากรกรุงปักกิ่ง) เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์
และหากขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งทางการจีนจะไม่อนุญาตให้นาเข้า
กลุ่มมาตรการ SPS
สานักมาตรการทางการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
มีนาาคม 2555

