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สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
เรื่อง ข้อก ำหนดส ำหรับกำรรับรองสินค้ำอินทรีย์ 

(Administrative Measures for Certification 
of Organic Products) 
  

 รำยละเอียด : ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในกำรรับรอง
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ 

 กลุ่มอำหำร : อำหำรอินทรีย ์(Organic food) 
 ล ำดับขั้นกฎหมำย : ข้อก ำหนด 
 หัวข้อส ำคัญ : - 
 วันที่ออกประกำศ : 14 มกรำคม 2548 
 วันที่บังคับใช้ : 1 เมษำยน 2548 
 วันที่ปรับปรุงล่ำสุด : - 
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สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
เรื่อง  ข้อก ำหนดส ำหรับกำรรับรองสินค้ำอินทรีย์ 
(Administrative Measures for Certification of Or-
ganic Products)   

 บังคับใช้ วันที ่1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2548 
 

หน่วยงาน The State General Administration of Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine (AQSIQ) ในประเทศจีนประกาศกฤษฎีกา เรื่องข้อก าหนดส าหรับการรับรองสินค้าอินทรีย์ 
(AQSIQ 2004 Decree 67 Administrative Measures for Certification of Organic products) เมื่อวันที่ 
14 มกราคม 2548 โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการให้การรับรองของรัฐบาลในด้านการผลิต 
การแปรรูป การตลาด และการติดฉลากสินค้าอินทรีย์ในประเทศ ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวนี้ได้รวมถึงการน าเข้า
สินค้าอินทรีย์ การด าเนินการของหน่วยงานเพ่ือให้การรับรองสินค้าอินทรีย์ที่ผู้น าเข้าต้องปฏิบัติตาม ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
หมวดที่ 1 หลักกำรทั่วไป 
มาตรา 1 ระเบียบ Regulations of the PRC on Certification and Accreditation และกฎหมาย

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องนี้ได้วางกฎเกณฑ์เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และ
การค้าส าหรับสินค้าอินทรีย์รวมถึงข้อก าหนดเพ่ือการรบัรองสินค้า การปรับปรุงคุณภาพ ขั้นตอนในการบริหาร
จัดการ และการคุ้มครองด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 2 สินค้าอินทรีย์ที่กล่าวถึงในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการบริโภค
ของมนุษย์และใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยวิ ธีการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ทั้งนี้การรับรองสินค้าอินทรีย์ต้องอยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองและมี
ขั้นตอนสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการขอรับรองดังกล่าว 

มาตรา 3 การรับรองการผลิต การแปรรูป หรือการตลาดใดๆ ก็ตามของสินค้าอินทรีย์ต้องอยู่ภายใต้
มาตรการการป้องกันการก่อการร้ายของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

มาตรา 4 คณะกรรมการควบคุมการออกใบอนุญาตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Certification and 
Accreditation Administration of the People’s Republic of China: CNCA) จะเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน และการตรวจตราการรับรองสินค้าอินทรีย์ 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีและคุณภาพในระดับท้องถิ่นและหน่วยงานตรวจสอบและกักกัน
การผ่านเข้า-ออกสินค้าจะเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบการรับรองสินค้าอินทรีย์เหล่านั้นตามล าดับขั้นตอนที่
สอดคล้องกับมาตรการด้านภาษีและความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

มาตรา 5 แต่ละมณฑลจะเป็นผู้วางแบบแผนที่ใช้เป็นบรรทัดฐานส าหรับผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์รวมไปถึง
การตรวจทาน การอนุมัติ เช่นเดียวกับการออกมาตรฐานและการติดฉลากส าหรับการรับรองสินค้าอินทรีย์ 

มาตรา 6 รัฐมณฑลจะพัฒนาการรับรองและการอนุญาตสินค้าอินทรีย์ร่วมกันระหว่างรัฐท้องถิ่นและ
ในระดับนานาชาติบนพ้ืนฐานความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยหน่วยงานที่ให้การรับรองนั้นมีข้อ
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ผูกพันร่วมกันสองฝ่ายที่สอดคล้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการรับรองตราสัญลักษณ์ระหว่างประเทศจีนกับ
ประเทศผู้น าเข้าเป็นส าเนาคู่กัน 

 
หมวดที่ 2 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร 
มาตรา 7 หน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าอินทรีย์ต้องตั้งขึ้นอย่างถูกกฎหมายเช่นเดียวกับเทคนิค

วิธีการที่ใช้รับรองสินค้าอินทรีย์นั้นๆต้องผ่านกระบวนการที่จ าเป็นโดยเฉพาะตามระเบียบแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานที่ CNCA ให้การรับรองแล้วเท่านั้น 

ส าหรับหน่วยงานรับรองสินค้าอินทรีย์นอกประเทศจีน การรับรองใดๆ ก็ตามของสินค้าอินทรีย์ต้องอยู่
ภายใต้มาตรการการป้องกันการก่อการร้ายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ระเบียบ Regulations of the 
PRC on Certification and Accreditation ร่วมกับกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

มาตรา 8 การตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์จะเกิดขึ้นเมื่อได้ผ่านการลงทะเบียนเป็นที่
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

มาตรา 9 หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณสถานที่ผลิตหรือการทดสอบ   
ตัวอย่างสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองสินค้าอินทรีย์จะต้องเป็นหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
ทั้งทางมาตรวิทยาและห้องปฏิบัติการแล้วเท่านั้น 

มาตรา 10 คณะกรรมการควบคุมการออกใบอนุญาตแห่งชาติ หรือ CNCA จะเป็นผู้ตรวจประเมิน
กระบวนการที่จ าเป็นของหน่วยงานรับรองใน มาตรา 7 หรือให้การตรวจสอบสินค้าอินทรีย์ ในมาตรา 9 ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้หน่วยงานทั้งสองต้องไม่เก่ียวข้องกับการยื่นขอการรับรองสินค้าอินทรีย์นั้น 

 
หมวดที่ 3 วิธีกำรขอรับรอง 
มาตรา 11 หน่วยงานที่สามารถให้การรับรองสินค้าอินทรีย์จะยึดถือตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วย

สินค้าอินทรีย์เมื่อมีการยื่นขอรับรองสินค้าอินทรีย์ ทั้งนี้สินค้าอินทรีย์เพ่ือการส่งออกอาจมีข้อก าหนดพิเศษที่
ประเทศปลายทางร้องขอเพ่ิมเติม 

มาตรา 12 หน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าอินทรีย์ต้องเผยแพร่ข้อมูลในด้านหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบ รูปแบบ ข้อก าหนด หรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องสู่สาธารณะ 

มาตรา 13 สินค้าอินทรีย์ที่ผลิตหรือแปรรูปโดยบริษัทเดียวหรือหลายองค์กรร่วมกันจะต้องมีตัวแทนใน
การยื่นขอการรับรองสินค้าอินทรีย์จากหน่วยงานผู้ให้การรับรอง โดยมีรายละเอียดการยื่นขอประกอบด้วย 

1) ชื่อ สถานที่ตั้ง และข้อมูลส าหรับการติดต่อ 
2) ขอบเขตของพ้ืนที่ในการผลิต/แปรรูป เป็นหน่วยสากล 
3) แผนการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
4) รายละเอียดทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต/สถานที่ตั้ง บริเวณท่ีใช้ส าหรับ การแปร

รูปหรือบริเวณที่ใช้ในการขาย 
5) เอกสารระบบควบคุมคุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตและการแปรรูปสินค้าอินทรีย์ 
6) ใบรับรองด้านคุณภาพและวัตถุดิบเก่ียวกับเทคนิคเฉพาะส่วนบุคคลและการจัดการส่วนบุคคล 
7) เอกสารอื่นที่ใช้เพ่ือรับรองให้สินค้าอินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐาน เอกสารอธิบายเทคนิค พ้ืนฐาน

ที่ใช้ ตลอดจนเอกสารอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อความมั่นใจในการด าเนินการยื่นขอรับรอง  
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8) เอกสารหรือรายงานอื่นๆ  
ในกรณีที่ผู้ยื่นขอมิใช่ผู้ผลิตหรือผู้แปรรูปโดยตรงควรจะลงนามสัญญาร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร

เป็นหลักฐานไว้ 
 
มาตรา 14 หน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าอินทรีย์จะสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบตามที่มีผู้ยื่นขอ

ภายในระยะเวลา 10 วัน หลังจากได้รับใบค าขอ ในกรณีที่ปฏิเสธใบค าขอต้องแจ้งและอธิบายรายละเอียดแก่ผู้
ขอเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสรุปผลการยื่นขอรับรองด้วย 

มาตรา 15 หลังการยอมรับใบค าขอแล้วหน่วยงานที่ให้การรับรองจะด าเนินการตามกระบวนการ   
ตรวจสอบเพ่ือให้ขั้นตอนการรับรองเป็นไปอย่างสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง พร้อมเก็บบันทึก
ขั้นตอนการรับรองไว้เป็นหลักฐาน 

มาตรา 16 หน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าอินทรีย์จะรับรองให้กับสินค้าอินทรีย์ที่มีการยื่นขอการติด
ฉลากอย่างถูกต้องเท่านั้น หากพบว่าไม่มีการยื่นขอการติดฉลากต้องชี้แจงรายละเอียดให้ทางหน่วยงานทราบ 

มาตรา 17 สินค้าท่ีผลิตตามมาตรฐานสินค้าอินทรีย์แห่งชาติที่อยู่ในระหว่างการดัดแปลงหรือการผลิต
โดยใช้วัตถุดิบจากที่อ่ืนควรระบุ “Conversion” และวัตถุดิบอ่ืนที่น ามาใช้ต้องได้รับการรับรองสินค้าอินทรีย์ 
และควรจะใช้ฉลากส าหรับสินค้าที่มีการแปลงมาเป็นสินค้าอินทรีย์  (Conversion to organic product of 
China) 

มาตรา 18 หน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าอินทรีย์จะเป็นผู้น าในการติดตามและตรวจสอบการได้รับ
การรับรองของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เป็นผู้ยื่นขอ และท าให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้วจะ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดโดยตลอด  

มาตรา 19 หน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าอินทรีย์จะต้องไม่รับรองสินค้ำอินทรีย์ที่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์
น้อยกว่ำร้อยละ 95 ของน้ ำหนักหรือปริมำตร โดยไม่รวมส่วนผสมที่เป็นน้ าและเกลือ 

มาตรา 20 กลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป หรือการตลาดสินค้าอินทรีย์ควร
จะน าผลกระทบด้านการตลาดมาใช้เป็นแนวทางก าหนดขอบเขตและระบุคุณภาพของสินค้า เช่นเดียวกับ
หน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าอินทรีย์เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปริมาณการผลิตกับ
การจ าหน่ายสินค้า 

 
หมวดที่ 4 กำรรับรองและกำรติดฉลำก 
 มาตรา 21 คณะกรรมการควบคุมการออกใบอนุญาตแห่งชาติ หรือ CNCA จะเป็นผู้วินิจฉัยรูปแบบ 

พ้ืนฐานของการรับรองและออกแบบฉลากสินค้าอินทรีย์ 
มาตรา 22 ใบรับรองสินค้าต้องประกอบด้วย 

1) ชื่อ ที่อยู่ของกลุ่มหรือบุคคลผู้ให้การรับรอง 
2) ปริมาณ พ้ืนที่การผลิต และชนิดของสินค้าที่ได้รับการรับรอง 
3) ประเภทของการรับรองสินค้า 
4) มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงและรูปแบบเทคนิคที่ใช้ 
5) ขอบเขตการใช้ ขนาด แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์ หรือแบบฉลากสินค้า 
6) หน่วยงาน วันที่ออกใบรับรอง วันหมดอายุ และลายเซ็นต์ของบุคคลผู้รับผิดชอบ 
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7) หากสินค้ามีการปรับเปลี่ยนหรือมีขั้นตอนการผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากที่อ่ืนต้องระบุค าว่า “Con-
version” และระบุช่วงของการปรับเปลี่ยนด้วย 
หมายเหตุ ใบรับรองจะมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปี 

มาตรา 23 ส าหรับกรณีที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงกลุ่มบริษัทหรือบุคคลผู้ถือใบรับรอง จะต้องท าการ
แก้ไขโดยหน่วยงานที่ออกใบรับรอง ซึ่งจะเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้ 

1) มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่ให้การรับรอง 
2) มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูปสินค้า 
3) มีการเปลี่ยนแปลงชนิดสินค้า 
4) เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนซึ่งท าให้ใบรับรองเดิมหมดอายุและต้องขอใบรับรองใหม่ 

มาตรา 24 กรณีที่กลุ่มบริษัทหรือบุคคลผู้ถือใบรับรองต้องการให้การรับรองกลับมาเป็นผลอีกครั้งใน
ขณะที่ใบรับรองยังมีอายุการใช้งาน จะเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้ 

1) เปลี่ยนพื้นที่การผลิต/ที่ตั้ง เปลี่ยนสถานที่การแปรรูป หรือขอบเขตทางการค้า 
2) ปัจจัยอื่นๆ ที่มีไว้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน เทคนิคขั้นพ้ืนฐานของการผลิต

สินค้า 
มาตรา 25 กรณีท่ีหน่วยงานที่ให้การรับรองถูกพักชั่วคราวหรือเพิกถอนการอนุญาต ใบรับรองจะใช้ได้

ก็ต่อเมื่ออยู่ในกรณีต่อไปนี้ 
1) สินค้าท่ีได้รับการรับรองแล้วนั้นต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ   มาตรฐาน

และเทคนิคข้ันพื้นฐานของสินค้า 
2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่ให้การรับรอง 
3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่ตกลงท าสัญญาผลิตหรือแปรรูปสินค้าอินทรีย์ 
4) ชนิดสินค้าไม่ถูกเปลี่ยนตามใบรับรอง 
5) ช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบหมดอายุลงและต้องการต่อสัญญาใหม ่

 
มาตรา 26 ส าหรับฉลากสินค้าอินทรีย์ในประเทศจีนจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่อ้างอิงไว้ในภาคผนวก 

ฉลากสินค้าที่ได้รับการรับรองจะต้องมีตัวอักษรภาษาจีนว่า “Chinese Organic Product” และภาษาอังกฤษ
ว่า “ORGANIC”  

ส าหรับสินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่การผลิตหรือการแปรรูปจากวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง
อินทรีย์ บนฉลากต้องมีตัวอักษรภาษาจีนว่า “Chinese Organic Conversion Product” และภาษาอังกฤษ
ว่า “CONVERSION TO ORGANIC”  

มาตรา 27 ฉลากที่ได้รับการรับรองตราสินค้าอินทรีย์จะใช้ได้ตามขอบเขตและปริมาณตามที่ได้ขอ     
รับรองไว้โดยเฉพาะ ซึ่งกลุ่มบริษัทหรือบุคคลผู้ถือใบรับรองจะน าไปใช้กับบรรจุภัณฑ์ได้ตามระเบียบที่ก าหนด 
รวมทั้งสามารถพิมพ์ลงบนแถบ อุปกรณ์ หรือใช้ในการโฆษณาโดยเพ่ิมหรือลดขนาดได้แต่ห้ามเปลี่ยนแปลงสี
และรูปร่างของตรารับรอง 

มาตรา 28 ต้องระบุชื่อของหน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าอินทรีย์ไว้หน้าตรารับรองแต่ต้องไม่
ออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว่าตรารับรอง 
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มาตรา 29 สินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองสินค้าอินทรีย์ต้องไม่ใช้ค าว่า “ORGANIC” หรือ “CONVER-
SION TO ORGANIC” หรือค าในภาษาอ่ืนที่ท าให้เกิดความสับสน เช่น “non polluted” หรือ “pure natu-
ral” บนตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือป้ายสินค้า 

มาตรา 30 สินค้าที่ผลิตโดยใช้ส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ร้อยละ 95 ขึ้นไปจะใช้ค าว่า “ORGANIC” 
บนฉลากของตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือป้ายสินค้าได้ 

สินค้าท่ีใช้ส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 สามารถใช้ค าว่า “MADE FROM 
ORGANIC INGREDIENTS” บนฉลากของตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือป้ายสินค้าได้ 

สินค้าที่ใช้ส่วนผสมที่เป็นอินทรีย์ร้อยละ 70 หรือน้อยกว่าสามารถระบุ “ORGANIC” ในตารางแสดง
ส่วนประกอบได้ ซึ่งส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ต้องได้การรับรองแล้วเท่านั้น 

มาตรา 31 หากหน่วยงานที่ออกใบรับรองสั่งพักหรือเพิกถอนใบรับรองเพ่ือตรวจสอบกลุ่มบริษัทหรือ
บุคคลผู้ถือใบรับรองเพ่ือป้องกันความสับสนที่จะเกิดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าวต้องผนึกหรือท าลายฉลากเสียก่อน 

 
หมวดที่ 5 กำรติดตำมและตรวจสอบ 
มาตรา 32 คณะกรรมการควบคุมการออกใบอนุญาตแห่งชาติหรือ CNCA จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่     

อ านวยการในการตรวจติดตาม และจัดการหน่วยงานที่ให้การรับรองต่างๆ ทั้งรับรองการผลิต การแปรรูป และ
การจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์ โดยมีจุดมุ่งหมายต่อไปนี้ 

1) รวบรวมกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกระบวนการค้าเดียวกันถึงข้ันตอนการประเมิน 
2) เรียกร้องให้เกิดการวิจารณ์จากกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่ได้การรับรอง 
3) เป็นแกนน าในการสุ่มตรวจสอบการรับรองที่ได้รับอนุญาตแล้วหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจ

เกิดข้ึนให้เป็นลักษณะเดียวกับเม่ือครั้งที่ยื่นขอ 
4) ร้องขอหน่วยงานอ่ืนๆ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้การรับรองสินค้าและท าการทดสอบถึง

การเสนอรายงานกิจกรรมทางธุรกิจ 
5) สุ่มตรวจสอบใบรับรองและการแสดงฉลาก 
6) สุ่มตรวจเช็คสินค้าอินทรีย์ที่วางจ าหน่าย 
7) ให้การผ่อนปรนและยื่นอุทธรณ์กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการให้การรับรองและการยึดถือการรับรองที่  

ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบ 
 
มาตรา 33 กลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป หรือการจ าหน่ายที่ได้มาซึ่ง

การรับรองสินค้าอินทรีย์ต้องยึดมั่นตามแนวทางของระบบอินทรีย์ และบันทึกการผลิต การแปรรูป การบรรจุ 
การขนส่ง การเก็บรักษา และการจัดสรรสินค้าตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยสินค้าอินทรีย์ 

มาตรา 34 สินค้าอินทรีย์ที่น าเข้าต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวงของจีน เช่นเดียวกับ
มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยสินค้าอินทรีย์ 

มาตรา 35 ในกรณีที่เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันในบทสรุปหรือการตัดสินใจที่เกิดจากหน่วยงานที่ให้
การรับรองสินค้าอินทรีย์ ต้องให้บุคคลนั้นยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่ให้การรับรองนั้น หากว่ายังคงมี
ข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันสามารถยื่นอุทธรณ์ไปที่ CNCA ได ้
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หมวดที่ 6 บทลงโทษ 
มาตรา 36 การกระท าผิดตามมาตรา 19 โดยใช้วัตถุดิบอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 95 ของน้ าหนักหรือ

ปริมาตร (ไม่รวมส่วนผสมที่เป็นน้ าและเกลือ) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 หยวน 
มาตรา 37 การกระท าผิดตามมาตรา 20 โดยกระท าการที่ผิดวัตถุประสงค์การผลิต การแปรรูปหรือ

การค้าสินค้าอินทรีย์ ต้องระวางโทษปรับระหว่าง 10,000 ถึง 30,000 หยวน 
มาตรา 38 การกระท าผิดตามมาตรา 27, 28 และ 29 โดยกระท าการไม่ถูกต้องในด้านการติดฉลาก   

สินค้าอินทรีย์ ต้องระวางโทษปรับระหว่าง 10,000 ถึง 30,000 หยวน 
มาตรา 39 การกระท าผิดตามมาตรา 30 โดยกระท าการไม่ถูกต้องในด้านการติดฉลากสินค้าอินทรีย์ 

ต้องระวางโทษปรับระหว่าง 10,000 ถึง 30,000 หยวน 
มาตรา 40 การปลอมแปลง การละเมิด ในขั้นตอนการขายและจ าหน่าย การโอนย้ายใบรับรองสินค้า

อินทรีย์ และ การติดฉลากจะถูกลงโทษตามกฎหมายแห่งรัฐ 
มาตรา 41 การหลอกลวงหรือท าให้เป็นเท็จในการรับรองโดยหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การรับรอง 

หน่วยงานที่ให้การทดสอบ หรือบุคคลที่เก่ียวข้องในขั้นตอนดังกล่าวตามมาตรา 6 ของระเบียบว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
หมวดที่ 7 ภำคผนวก 
มาตรา 42 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับรองสินค้าอินทรีย์จะเป็นเครื่องสนับสนุนในการตกลงเกี่ยวกับ

ความตกลงแห่งระเบียบและกฎหมายแห่งรัฐ 
มาตรา 43 คณะกรรมการทั่วไปแห่งการตรวจสอบคุณภาพ ตรวจตราและกักกัน จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการแปลความหมายของวิธีปฏิบัติในระเบียบฉบับนี้ 
มาตรา 44 กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป 

 
ภำคผนวก 

รูปแบบตรารับรองสินค้าอินทรีย์ 
 
1. ส ำหรับรับรองสินค้ำอินทรีย์ในประเทศ 
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2. ส ำหรับรับรองสินค้ำอินทรีย์ที่มีกำรปรับเปลี่ยนขั้นตอนกำรผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยตรานี้มี 5 ขนาด ตามการใช้งาน คือ 10, 15, 20, 30 และ 60 มิลลิเมตร 

 
หมำยเหตุ : รายละเอียดข้างต้นเป็นการแปลและเรียบเรียงจาก USDA ซ่ึงแปลมาจากต้นฉบับภาษาจีน  
 
เอกสำรอ้ำงอิง: 
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