
 

ภาคผนวก C 

มาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษ ี

 

พิกัดศุลกากร สินคา มาตรการ หมายเหต ุ

HS 4001XX ยางและของทําดวยยาง 

มาตรฐานสินคา: ตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบ 

มาตรฐาน (Inspection Certificate)  

การขอใบอนญุาตนําเขา (Import Permit): เปนระบบการอนุญาตการ

นําเขาโดยอัตโนมัติ ( Automatic Import Permit ) คือ สามารถขออนุญาต

การนําเขาไดโดยใชสัญญาการซื้อขายยางพารา รวมทั้งหลักฐานการจด

ทะเบียนของบริษัทผูนําเขาเปนเอกสารประกอบในการขออนุญาตการ

นําเขาแตละครั้ง 

กําหนดมาตรฐาน CCC Mark: สําหรับสินคาอุตสาหกรรมทั้งที่ผลิตใน

ประเทศจีนและนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ ตองแสดง

เครื่องหมาย CCC Mark 

ออกโดย Commodity Inspection 

Authority ประเทศผูสงออก 

 

 

 

 

 

CNCA www.cnca.gov.cn เปน

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

HS 0714XX มันสําปะหลัง 
 

มาตรการเพือ่ความปลอดภัยดานอาหาร(Food Safety) 

State Administration for Industry and 

Commerce (SAIC) www.saic.gov.cn 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

  

HS 39XXXX เม็ดพลาสติก 

ควบคุมการนาํเขา: เปนสินคาที่มีแผนเปาหมายและถูก 

ควบคุมปริมาณนําเขาโดยบริษัทการคาตางประเทศ (Foreign Trade 

Corporation) ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตจากระทรวงพาณิชยจีน 

จดทะเบียนการนําเขา: ตองจดทะเบียนกับคณะกรรมการวาง 

แผนแหงรัฐ ( State Planning Commission) 

 

HS 39XXXX 

 
โพลิเมอร 

ควบคุมการนาํเขา: ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยจีน  

HS 5406XX 

ดายใยยาวประดิษฐ 

(นอกจากดายเย็บ) จัดทํา

ขึ้น เพื่อการขายปลีก ดาย

ใยยาวทําดวยโพลิเอสเทอร 

กําหนดเงื่อนไขการนําเขา: ผูนําเขาตองเปนรัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจจีนที่ไดรับ

การอนุมัติใหนําเขาหรือธุรกิจอื่นที่ไดวางเงินค้ําประกันตอสํานักงาน

ศุลกากรจีนโดยเปดบัญชีผานธนาคารจีน (Bank of China) เงินประกัน

พรอมดอกเบี้ยจะไดรับคือเมือ่ผูนําเขาสงออกสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตจาก

วัตถุดิบดังกลาวไปตางประเทศ 

ภาษีตอตานการทุมตลาด: กระทรวงการคาและความรวมมือ 

ระหวางประเทศของจีน (MOFTEC) ไดตรวจสอบการทุมตลาดสินคาโพลิ

เมอรของสไตรีนในลักษณะขั้นปฐมที่นําเขาจากไทย 

 

    

    



 

    

HS 3919XX 

 

 

HS 3920XX 

 

 

 

 

HS 3921XX 

 

 

แผนบาง ฟลม ฟอยล เทป 

แถบ และรูปทรงแบนอื่น ๆ 

ชนิดยึดติดไดในตัว 

แผน แผนบาง ฟลม ฟอยล 

และแถบชนิดอืน่ ทําดวย

พลาสติกที่ไมทําเปนแบบ

เซลลูลารและไมเสริมให

แข็งแรง 

แผน แผนบาง ฟลม ฟอยล 

และแถบชนิดอืน่ทําดวย

พลาสติก 

 

ควบคุมการนาํเขา: ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยจีน เปนสินคาที่มีแผนเปาหมายและถูก

ควบคุมปริมาณนําเขาโดยบริษัทการคา 

ตางประเทศ ( Foreign Trade 

Corporation ) 

    

    

 

 

   



 

 

 

HS 2001XX 

 

 

 

 

HS 2007XX 

 

 

HS 2008XX 

 

 

 

 

 

HS 2009XX 

 

พืชผัก ผลไม ลูกนัต และ

สวนอื่นที่บริโภคไดของพืช

ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย

โดยใชน้ําสมสายช ูหรือ

กรดอะซิติก 

แยม เยลลี่ผลไม แยมผิวสม 

ฟรุตพิวเรหรือนัตพิวเร และ 

ผลไมกวน หรือลูกนัตกวน 

ผลไม ลูกนัต และสวนอื่นที่

บริโภคไดของพชืที่ปรุงแตง

หรือทําไวไมใหเสียโดยวิธี

อื่น จะเติมน้ําตาลหรือสาร

ทําใหหวานอื่น ๆหรือสุรา

หรือไมก็ตาม 

น้ําผลไม (รวมถึงเกรปมัสต) 

 

สุขอนามัย:  

- ตองมีหนังสือรับรองสุขอนามัยจากกรมวิชาการเกษตรไทยกํากับมา

พรอมนําเขา 

- ตองผานการตรวจสอบปลอดจากโรคพืชโดย State Administration for 

Entry-Exit Inspection and Quarantine (CIQ) ประจําทาที่นําเขา 

- ตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน (Inspection Certificate) ที่

ออกโดย Commodity Inspection Authority ของประเทศผูสงออก 

แหลงกําเนิดสินคา: ตองมีหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Form E) 

 

    

    



 

    

HS 0207XX 

เนื้อและสวนอื่นที่บริโภคได

ของสัตวปกเลี้ยงสด แชเย็น 

หรือแชเย็นจนแข็ง 

ขออนุญาตนําเขา: ขอใบอนุญาตนําเขา (Animal &Plant 

Import License) จากหนวยงาน Entry- Exit Inspection and 

Quarantine State Administration for Entry-Exit ณ กรุงปกกิ่งเทานั้น 

สุขอนามัย: มีหนังสือรับรองสุขอนามัยและและเปนโรงงานที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐานโรงงานจากหนวยงานตามขอกําหนดของประเทศคูคา 

(กรมปศุสัตวไทย) 

สถานที่ติดตอ State Administration for 

Entry-Exit and Quarantine 

Department of Animal Inspection 

and Quarantine No.A10 Chaowai 

Dajie, Beijing 100020, CHINA 

Tel.(8610) 65994600,65994193,Fax 

(8610)6599 4059 

HS 0210XX 

 

เนื้อสุกรและสวนอื่นของ

สัตวที่บริโภคได ใสเกลือ แช

น้ําเกลือ แหงหรือรมควัน 

รวมทั้งเนื้อหรือสวนอื่นของ

สัตวที่ปนซึ่งบริโภคได 

ขออนุญาตนําเขา: ขอใบอนุญาตนําเขา (Animal &Plant Import 

License) จากหนวยงาน Entry- Exit Inspection and Quarantine State 

Administration for Entry-Exit ณ กรุงปกกิ่งเทานั้น 

สุขอนามัย: มีหนังสือรับรองสุขอนามัยและเปนโรงงานที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานโรงงานจากหนวยงานตามขอกําหนดของจีน(กรมปศุสัตวไทย) 

หนวยงานจีนที่รับผิดชอบ State General 

Administration of the People’s 

Republic of China for Quality 

Supervision &Inspection & 

Quarantine (AQSIQ) No.Jia 10 

Chaoyang Men Wai Da Jie,Chaoyang 

District,Beijing 100020 CHINA Tel: 

(86 10) 65994242 Fax: (86 10) 

65994095 

    

    



 

    

HS 1605XX 
กุงที่ปรุงแตงหรือทําไวไมให

เสีย 

ขออนุญาตนําเขา และ สุขอนามัย:  

- ตองผานการตรวจสอบคุณภาพจากสํานักงานควบคุมการนําเขาและ

สงออกของจีน (Entry-Exit Inspection and Quarantine bureau,P.R 

China) กอนแจงยังคณะรัฐมนตรีของจีนเพื่อขออนุมัติการนําเขาสินคา

อาหารนั้นๆ 

- มีหนังสือรับรองคุณภาพในการสงออกของประเทศตนทาง (ตองมี 

Health Certificate ระบุไมมีการเนาเสียหรือปนเปอนจาก สาร ไนโตรฟู

แรน, คลอแรมเฟนิเคิล (โครโรมัยเซติน),ออกซีเท ตราไซคลิน,กรดออกโซลิ

นิค และกลุมซลัฟา และมีการสุมตรวจ) 

- เงื่อนไขและหลักการนําเขาคือ สินคาอาหารหามใสยา 

บรรจุภัณฑ และหีบหอ ( ระบุเปนภาษาจีน) 

กําหนดมาตรฐานการนําเขาเชนเดียวกับ

ไทย คือ1.ไมควรมีขอสงสัยดานติดเชื้อ/มี

สารตองหาม 2. ปลอดจากการติดเชื้อโรค

ทุกชนิด และเหมาะสมกับการบริโภค 3. 

ไมมีการเนาเสียหรือปนเปอนจาก สาร ไน

โตรฟูแรน, คลอแรมเฟนิเคิล (โครโรมัยเซ

ติน),ออกซีเทตราไซคลิน,กรดออกโซลินิค 

และกลุมซัลฟา 

- หนวยงานจีนที่รับผิดชอบ State 

General Administration of the 

People’s Republic of China for Quality 

Supervision&Inspection &Quarantine 

(AQSIQ) No.Jia 10 Chaoyang Men 

Wai Da Jie, Chaoyang District,Beijing 

100020 CHINA Tel: (86 10) 6599 

4242 Fax: (86 10) 65994095 

    

    



 

    

HS 0302XX 

HS 0303XX 

HS 0304XX 

 

 

HS 0307XX 

 

 

 

 

 

HS 0208XX 

 

ปลา สดหรือแชเย็น 

ปลา แชเย็นจนแข็ง 

เนื้อปลาแบบฟลเล และเนื้อ

ปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม

ก็ตาม) 

สด แชเย็น หรือแชเย็นจน

แข็งสัตวน้ําจําพวกโมลลุสก 

สัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง

และโมลลุสก มีชีวิต สด แช

เย็น แชเย็นจนแข็ง แหง ใส

เกลือหรือแชน้ําเกลือ 

กบที่บริโภคไดของสัตวอื่น 

ๆ สด แชเย็นหรือแชเย็นจน

แข็ง 

ควบคุมการนาํเขา: ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยจีน 

 

 

 

 

 

 

 

สุขอนามัย: เขมงวดในเรื่องการตรวจโรคพืชและสัตวกอนนําเขา โดยสัตว

น้ํามีชีวิตทุกประเภทจะตองผานการตรวจสอบของมณฑลที่ขอนําเขา 

- สําหรับประเทศไทยกอนสงออก จะตอง

ติดตอสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ํา โทร. 

02-5794122 ,สํานักงานอนุสัญญา 

(CITES) กรมอทุยานแหงชาติสัตวปาและ

สัตวปาและพันธุพืช และดานกักกันสัตว 

กรมปศุสัตวเพื่อขอหนังสือรับรองสุข

ศาสตร หรือ Health Certificate 

 

- หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงาน

ควบคุมกักกันและ ตรวจสอบมาตรฐาน

ของจีน หรือ General Administration of 

Quality Supervision Inspection and 

Quarantine : AQSIS 

    

    

    



 

HS 02XXXX 

 

HS 03XXXX 

 

 

HS 05XXXX 

เนื้อสัตวและสวนอื่นๆของ

สัตวที่บริโภคได 

ปลาสัตวน้ําจําพวกคัสตา

เซีย โมลลุสกและสัตวน้ําที่มี

มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 

ผลิตภัณฑจากสัตวที่ไมได

ระบุหรือรวมไวในที่อื่น 

สุขอนามัย: ตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน (Inspection 

Certificate) ที่ออกโดย Commodity Inspection Authority ของประเทศผู

สงออก 

ควบคุมการนาํเขา: ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยจีน 

 

 

 

 

HS 1001XX 

HS 1005XX 

HS 1006XX 

HS 1511XX 

HS 1507XX 

HS 17XXXX 

HS 52XXXX 

 

อื่นๆ 

สินคาเกษตรภายใต 

โควตานําเขา 10 ชนิด 

ประกอบดวย 

ขาวสาลี 

ขาวโพด 

ขาว 

น้ํามันปาลม 

น้ํามันถั่วเหลือง 

น้ําตาล 

ฝาย 

 

น้ํามันเรฟสีด 

กําหนดนาํเขาโควตาภาษี:  

- ผูนําเขาตองยื่นขอรับการจัดสรรโควตาจากหนวยงาน Planning 

Commissions ในระดับมณฑล ภูมิภาคและเทศบาล ขึ้นไป ทั้งนี้รัฐบาล

กลางกรุงปกกิ่ง เปนผูอนุมัติ หากผูไดรับจัดสรรโควตาใชไมหมด จะตอง

คืนสวนที่เหลือใหกับ State Development Planning and committee 

(SDPC) กอนวันที่ 15 กันยายนของทุกป และSDPC จะจัดสรรใหกับผู

ตองการโควตาตอไป 

- ผูประกอบการจะไดหนังสือรับรอง”The Certificate of Import Tariff 

Quota of Agricultural Products” เพื่อนําไปแสดงตอศุลกากร โดยไมตอง 

เปลี่ยนเปนใบอนุญาตนําเขาที่กรมการคาตางประเทศและความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชยจีน 

- หนังสือรับรอง “The Certificate of Import Tariff Quota of Agricultural 

Products” ม ี2 ชนิด คือ ประเภท Aสําหรับสินคา (Import Tariff Quota) 

ขณะนี้ จีนไดจัดสรรโควตาสินคา 

เกษตร 4 ชนิด (น้ํามันปาลม น้ํามันถั่ว 

น้ํามันเม็ดพันธุผัก (น้ํามันRape) สําหรับป 

2547 

คุณสมบัติของผูยื่นขอรับการจัดสรร

โควตาภาษีฯนําเขาสินคา มีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 

1. ไดจดทะเบียนที่กรมบริหาร

อุตสาหกรรมการพาณิชยแหงชาติกอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 

2. มีฐานะการเงินและการเสียภาษีที่ดี 

3. ไมมีชือ่ในบญัชีผิดระเบียบทางศุลกากร 



 

 

HS 51XXXX 

 

(rapeseed oil) 

ขนสัตวและผาขนสัตว 

- ประเภทของการจัดสรรโควตา 1.ประเภท A โควตานําเขาปกติ รวมการ

นําเขาโดยใชวธิีการคาตางๆ นอกจากการนาํเขาเพื่อการแปรรูป 2.ประเภท 

B โควตานําเขาเพื่อการแปรรูป นําเขาเพื่อแปรรูปในเขตปลอดภาษีและ

เขตแปรรูปเพื่อการสงออก 

กรมบริหารอุตสาหกรรมพาณิชย กรม

ภาษ ีและกรมตรวจคุณภาพในชวงป 

2001-2003 

4. ผานการตรวจสอบบัญชีวิสาหกิจ

ประจําป 2002 อยางเรียบรอย 

5 .ไมเคยฝาฝนขอกําหนดวาดวยการ

บริหารโควตาภาษีศุลกากร และผลิตผล 

ทางการเกษตรของคณะกรรมการวางแผน

โครงการและพัฒนาแหงชาติจนี

นอกจากนี้ ผูยื่นขอรับจัดสรรโควตา

จะตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งในหา 

ประการดังนี้ 

1. เปนรัฐวิสาหกิจ 

2. ไดรับมอบหมายใหเปนองคการสํารอง

แหงรัฐ 

3. เปนรัฐวิสาหกิจที่ไดรับการจดัสรร

โควตาสินคา 1ใน 4 ชนิดดังกลาวขางตน 

4. เปนวิสาหกิจที่ประกอบการใชสินคา 1 

ใน 4 ชนิดดังกลาวเปนวัตถุดิบ 



 

5. วิสาหกิจผลิตอาหารที่ใชน้ํามันปาลม

เปนวัตถุดิบ ในการผลิตโดยตรงและมี 

ปริมาณการใช 3,000 ตันตอป ขึ้นไป หรือ

เปนวิสาหกิจแปรรูปน้ํามันที่มี

ความสามารถในการกลั่นน้ํามันดิบไม

นอยกวา 200ตันตอวัน หรือเปนวิสาหกิจ

ผลิตน้ําตาลที่สามารถแปรรูปน้ําตาลดิบ 

ไมนอยกวา 600 ตันตอวัน ทั้งนี้ การ

จัดสรรโควตาดังกลาว จะดูจาก ประวัติ

การสงออก ความสามารถในการผลิตและ

มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการคา 

HS 12XXXX 

เมล็ดพืชและผลไม ที่มีมัน 

เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและ

ผลไมเบ็ดเตล็ด พืชที่ใชใน

อุตสาหกรรม หรือใชเปนยา 

ฟางและหญาแหงทําเปน

อาหารสัตว 

ควบคุมการนาํเขา: ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยจีน 

สุขอนามัย: ตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน (Inspection 

Certificate) ที่ออกโดย Commodity Inspection Authority ของประเทศผู

สงออก 

 



 

HS 7214XX 
วัสดุกอสราง เชน 

เหล็กเสน 

ควบคุมการนาํเขา: ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยจีน 

มาตรฐานสินคา: ตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน 

(Inspection Certificate) ที่ออกโดย Commodity Inspection Authority 

ของประเทศผูสงออก 

 

HS 7102XX 

HS 7103XX 

 

HS 7113XX 

 

 

 

HS 7114XX 

 

 

 

 

HS 7115XX 

 

เพชร 

รัตนชาติ (นอกจากเพชร) 

และกึ่งรัตนชาติ 

เครื่องเพชรพลอยและ

รูปพรรณและสวนประกอบ

ทําดวยโลหะมคีา หรือทํา

ดวยโลหะที่หุมติดดวย 

โลหะมีคาเครื่องทองหรือ

เครื่องเงินและสวนประกอบ

ทําดวยโลหะมคีาหรือทํา

ดวยโลหะที่หุมติดดวยโลหะ

มีคา 

ของอื่น ๆ ทําดวยโลหะมีคา

หรือทําดวยโลหะที่หุมติด

ดวยโลหะมีคา 

 - นําเขาไมเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับ

ภาษีบริโภครอยละ 5 จะเก็บในขั้นขาย 

ปลีก (จากเดิมจัดเก็บในขั้นตอนการ

นําเขาและขั้นตอนการผลิต) 

- ภาษีนําเขาตามขอผูกพัน WTO 8.4% 



 

HS 30XXXX ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม 

ควบคุมการนาํเขา: ตองมีหนังสือรับรองการนําเขายา (Certificates for 

Imports of Drugs) ไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมาย 

Regulations on the Issues of Import Drugs Permics ลงวัน ที่ 8 

มิถุนายน 2530 

หนวยงานรับผิดชอบคือChina  

Inspection & Quarantine Bureau 

(CIQ) 

HS 1211XX ยาสมุนไพร 

ควบคุมการนาํเขา: - ตองไดรับอนุญาตนําเขาจากกระทรวง 

สาธารณสุขจีน ตามกฎหมาย Regulations on the Issues of Import 

Drugs Pemics ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2530 

- เปนสินคาที่มีแผนเปาหมายและถูกควบคุมปริมาณนําเขาโดย บริษัท

การคาตางประเทศ ( Foreign Trade corporation) 

 

HS 3304XX 

 

สิ่งปรุงแตงที่ใชแตงเสริม

ความงามหรือแตงหนาและ

สิ่งปรุงแตงสําหรับ

บํารุงรักษาผิว (นอกจากยา

รักษาหรือปองกันโรค) 

รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่ใชทากัน

แสงแดดหรือทําใหผิวคล้ํา 

สิ่งปรุงแตงที่ใชแตงเล็บมือ

หรือเล็บเทา 

 

ควบคุมการนาํเขา: ตองขอใบอนุญาตนําเขาจากกระทรวงสาธารณสุข

จีน 

มาตรฐานสินคา: ตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน 

(Inspection Certificate) ที่ออกโดย Commodity Inspection Authority 

ของประเทศผูสงออก 

หนวยงานรับผิดชอบคือ China 

Inspection& Quarantine Bureau 

(CIQ) 



 

HS 4408XX ไมแปรรูป 
ควบคุมการนาํเขา: เปนสินคาที่มีแผนเปาหมายและถูกควบคุมปริมาณ

นําเขาโดยบริษัทการคาตางประเทศ (Foreign Trade Corporation) 

 

HS 4410XX 

 

HS 4412XX 

 

แผนชิ้นไมอัด(พารติเคิล

บอรด) 

ไมอัดพลายวูด ไมอัดวีเนียร

และลามิเนเต็ดวูดที่ลายกัน 

ควบคุมการนาํเขา: รัฐบาลกาํหนดใหมีผูนําเขาเพียงรายเดียว สําหรับ

นําเขาวัตถุดิบบางชนิดที่มีความจาํเปนตอเศรษฐกิจของประเทศและความ

เปนอยูของประชาชน เพื่อควบคุมราคาสินคา 

 

HS 48XXXX 
กระดาษและผลิตภัณฑ

กระดาษ 

ควบคุมการนาํเขา: ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยจีน 

มาตรฐานสินคา: ตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน 

(Inspection Certificate) ที่ออกโดย Commodity Inspection Authority 

ของประเทศผูสงออก 

- อัตราภาษีนําเขาปกติรอยละ 30 

- ประเทศ MFN (Most Favored Nation) 

ดังนี้ 

1. HS.48025500,48025800,48026190, 

48026200, 48026990 อัตราภาษ ี5% 

2. HS.48025400 อัตรา ภาษี 7.5% 

3. HS.48026110  

HS 7106XX โลหะทอง โลหะเงิน 
ควบคุมการนาํเขา: ใหนําเขาไดเฉพาะ China National Gems and 

Jewelry Import and Export CO., 

 

 
 


