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ລະບບົການກວດສອບ-ຄດັແຍກກກັກນັໝາກໄມ ົ້ນ າເຂົ ົ້າ

ມາດຕະຖານໝາກໄມ ົ້ທ ີ່ ນ າເຂົ ົ້າ ແລະ ຂັ ົ້ນຕອນການຄວບຄຸມ



ລະບບົການກວດສອບ-ກກັກນັໝາກໄມ ົ້ນ າເຂົ ົ້າ



ລະບບົການກວດສອບ-ກກັກນັໝາກໄມ ົ້ນ າເຂົ ົ້າ

ໂຄງການຈດັຕັ ົ້ງອງົການອະນຸລກັພດຶ ແລະ ສດັແຫີ່ ງຊາດຈ ນ

ອງົການກວດສອບ-ກກັກນັພດຶ-ສດັ ນ າເຂົ ົ້າ-ສົີ່ ງອອກ ຂອງຈ ນ

ລະບຽບກດົໝາຍ

ແຜນການຄວບຄຸມຄວາມສີ່ ຽງດ ົ້ານຄວາມປອດໄພແຫີ່ ງຊາດ



ໂຄງການຈດັຕັ ົ້ງອງົການອະນຸລກັພດຶ ແລະ ສດັແຫີ່ ງຊາດຈ ນ

ພາຍໃນປະເທດເຂົ ົ້າ-ອອກປະເທດ

ກະຊວງປີ່ າໄມ ົ້ກມົໃຫຍີ່ ພາສ ກະຊວງກະສ ກ າ

ອງົການອະນຸລກັພດຶ ແລະ ສດັແຫີ່ ງຊາດຈ ນ

ກວດສອບ-ກກັກນັພດຶ ແລະ 
ສດັ



ອງການກວດສອບພະຍາດ-ກກັກນັໝາກໄມ ົ້ນ າເຂົ ົ້າ-ສົີ່ ງອອກ

2.1

ກມົໃຫຍີ່ ພາສ 

ວຽກງານກວດສອບພະຍາດ-ກກັກນັພດຶ ແລະ ສດັນ າ
ເຂົ ົ້າ-ສົີ່ ງອອກ

ພາລະບດົບາດ
1. ສ ົ້າງລະບບົວຽກງານການກວດສອບພະຍາດ-ກກັກນັພ ດ-ສດັ ແລະ ຜະລດິຕະພນັກີ່ ຽວກບັພດຶ-ສດັ ທ ີ່ ນ າເຂົ ົ້າ-ສົີ່ ງ

ອອກ.
2. ຮບັຜດິຊອບວຽກງານຄຸ ົ້ມຄອງ, ຄວບຄູມກວດກາ ແລະ ການກວດສອບພະຍາດ-ກກັກນັພ ດ-ສດັ ແລະ ຜະລດິຕະພນັ

ກີ່ ຽວກບັພດຶ-ສດັ ທ ີ່ ນ າເຂົ ົ້າ-ສົີ່ ງອອກ.
3. ດ າເນ ນການວເິຄາະຄວາມສີ່ ຽງ ແລະ ມາດຕະການປົ້ອງກນັສຸກເສ ນ ໂດຍອ ງຕາມການແບີ່ ງໜ ົ້າທ ີ່ ຂອງໜີ່ ວຍງານ.
4. ຮບັຜດິຊອບການກວດສອບພະຍາດ-ກກັກນັການນ າເຂົ ົ້າ-ສົີ່ ງອອກ ກີ່ ຽວກບັ ພ ດ-ສດັ ແລະ ຜະລດິຕະພນັກີ່ ຽວກບັ

ພດຶ-ສດັທ ີ່ ຜີ່ ຽນກ າມມະພນັ ແລະ ຊບັພະຍາກອນດ ົ້ານແນວພນັສດັຕີ່ າງໆ.



进出境检验检疫作用 ປະໂຫຍດຂອງການກວດສອບ-ກກັກນັ ການນ າເຂົ ົ້າ

Function

ປົ້ອງກນັພະຍາດ, ແມງໄມ ົ້, ຫຍ ົ້າທ ີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕ ີ່ ພດຶ , ການຕດິເຊ ົ້ອພະຍາດຕດິຕ ີ່ ຂອງ
ສດັ, ພະຍາດຕດິແມີ່ ທ ົ້ອງກາຝາກ ແລະ ອ ີ່ ນໆທ ີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ບ ີ່ ໃຫ ົ້ແຜີ່ ອອກ, ແຜີ່ ເຂົ ົ້າ
ປະເທດ

ປະຕບິດັພນັທະສາກນົ, ປົກປົ້ອງອະທປິະໄຕຂອງຊາດ

ປົ້ອງກນັ

ອະນຸລກັ

ສົີ່ ງເສ ມ

ອະນຸລກັການຜະລດິກະສ ກ າ-ປີ່ າໄມ ົ້, ສລ ົ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ສະພາບແວດລ ົ້ອມ, ປະເພດ
ຊບັພະຍາກອນ ລວມທງັຊ ວດິ ຫ  ຄວາມແຂງແຮງຂອງຄນົ, ສດັ ແລະພດຶ.

ສົີ່ ງເສ ມການພດັທະນາເສດທະກດິການຄ ົ້າໃນຕີ່ າງປະເທດ



ບີ່ ອນອ ົ້າງອ ງດ ົ້ານນຕິກິ າ

• 《ກດົໝາຍວີ່ າດ ົ້ວຍການກວດສອບພະຍາດ-ກກັກນັພດຶ ແລະ ສດັ ນ າເຂົ ົ້າ-ສົີ່ ງອອກ ສປ ຈ ນ》（ ປະກາດ
ໃຊ ົ້ປ  1992）

• 《ກດົໝາຍວີ່ າຄວາມປອດໄພດ ົ້ານອາຫານ ສປ ຈ ນ》（ປະກາດໃຊ ົ້ປ  1995，ປັບປຸງປ  2015）

• 《ກດົລະບຽບວີ່ າດ ົ້ວຍການຄຸ ົ້ມຄອງກວດສອບພະຍາດ-ກກັກນັ ໝາກໄມ ົ້ນ າເຂົ ົ້າ》（ປະກາດໃຊ ົ້ປ  2005 ,
ປັບປຸງປ  2018）

• 《ກດົໝາຍວີ່ າດ ົ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງສດັ ສປ ຈ ນ》（ປະກາດໃຊ ົ້ປ  2021）



ຂະບວນການນ າເຂົ ົ້າໝາກ ໄມ ົ້ ແລະ ຂັ ົ້ນຕອນການຄວບຄຸມ



1.ຍ ີ່ ນຄ າຮ ົ້ອງ ແລະ ຮບັແກ ົ້ໄຂ

2.ຄ າຖາມສອບຖາມ ແລະ ການວເິຄາະຄວາມສີ່ ຽງ

3.ກວດສອບຕວົຈງິໃນສະໜາມ

4.ຢຶນຢັນມາດຖານການກວດສອບພະຍາດ-ກກັກນັ ສ າລບັການນ າເຂົ ົ້າ

ການກວດສອບພະຍາດ-ກກັກນັພດຶ ແລະ ສດັ ທ ີ່ ນ າເຂົ ົ້າປະເທດຈ ນ    ຂັ ົ້ນຕອນການນ າເຂົ ົ້າ
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获得我国检验检疫准入的新鲜水果种类及输出国家地区名录，
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ການນ າເຂົ ົ້າໝາກໄມ ົ້ຂອງຈ ນ: ບນັດາປະເທດ ແລະ ພາກພ ົ້ນ ອະນຸຍາດນ າເຂົ ົ້າໝາກໄມ ົ້ສູີ່ ະເທດຈ ນ 

ຫ າຍກວີ່ າ 50 ປະເທດ ແລະ ພາກພ ົ້ນເຊັີ່ ນ: ປະເທດລາວ, ຝຣັີ່ ງ, ອ ຕາລ , ຫວຽດນາມ, ຟ 
ລ ບປິນ, ກ າປູເຈຍ, ໄທ, ອາຟຣ ກາໃຕ ົ້, ອາເມລກິາ, ປານາມາ, ຈ ເລຍ, ເບຣຊ ນ, ເອກກວົໂດ, 
ໂຄລມົເບຍ ແລະ ສ ລງັກາ



ໝາກໄມ ົ້ນ າເຂົ ົ້າຈ ນ, ປະເພດໝາກໄມ ົ້ທ ີ່ ນ າເຂົ ົ້າຫ ກັໆ

法律依据
Legal Basis ຫ າຍກວີ່ າ 40 ປະເພດເຊັີ່ ນ: ສົ ົ້ມ (ໝາກ

ກ ົ້ຽງ, ໝາກນາວ, ສົ ົ້ມເປ ອກໜາ, ສົ ົ້ມຈິ ົ້ດ, ໝາກ
ພຸກ) ໝາກກວ ົ້ຍ, ໝາກມງັກອນ, ໝາກລ າໄຍ,
ໝາກພົ້າວ, ໝາກອະງຸີ່ນ, ໝາກຖົີ່ ວລຽນ, ໝາກ
ແຕງໂມ, ໝາກນດັ, ໝາກກ ວ , ໝາກຄາຍປີ່ າ,
ໝາກມງັຄຸດ, ໝາກແອບັເປ ົ້ນ, ໝາກໝັ ົ້ນ,
ໝາກລ ົ້ນຈ , ໝາກຄາຍ, ໝາກໜົ້ອຍນາ, ໝາກ
ຈອງ, ໝາກມີ່ ວງ, ໝາກເງາະ, ໝາກຫຸີ່ ງ, ໝາກ
ພ ລາ, ໝາກສະຕ ເບ ລ ແລະ ໝາກໄມລອນ.

ລາຍຊ ີ່ ປະເພດໝາກໄມ ົ້ສດົທ ີ່ ໄດ ົ້ຮບັອະນຸຍາດນ າເຂົ ົ້າປະເທດຈ ນ ແລະ ລາຍຊ ປະເທດ/ ພາກພ ົ້ນ ທ ີ່ ສາມາດສົີ່ ງອອກໄດ ົ້

分布
输出国家 /地区

水 果 种 类

亚 洲

巴基斯坦
芒果 (  Mangi fera  ind ica ;  Mango)、柑橘类 [桔 (C i t rus  re t i cu la ta  

Mandar in)、 (C i t rus  s inens is ;  Orange) ]

朝鲜
蓝靛果 (  Lonicera  caeru lea.  L. var .  edu l i s  Turcz.  ex  Herd.  Sweetberry  

honeysuck le)越橘 (  Vacc in ium sp L ingonberry ) (仅限加工使用 )

菲律宾
菠萝( Ananas comosus ；Pineapple)、香蕉( Musa sp. ；Banana）、芒果 ( Mangifera indica；
Mango)番木瓜( Caricapapaya; Papaya椰子（Cocos nucifera L；Fresh Young Coconut)、鳄梨
( Persea americana Mills；Avocado)

韩国 葡萄( Vitis vinifera; Grape)

吉尔吉斯斯坦 樱桃( Prunus avium；Cherry)甜瓜( Cucumis melo；Melon)

柬埔寨 香蕉( Musa supientum；Banana)、芒果( Mangifera indica；Mango）

老挝 香蕉( Musa supientum；Banana)、西瓜( Citrullus lanatus ；Watermelon)

马来西亚

龙眼( Dimocarpus longan； longan)、山竹( Garcinia mangostana；Mangosteen)、荔枝( Litchi 

chinensis; Litchi)、椰子( Cocos nucifera；Coconut)、西瓜( Citrullus lanatus; Watermelon)、木瓜
(Chaenomeles sinensis；Pawpaw)、红毛丹( Nephelium lappaceum；Rambutan)菠萝 ( Ananas 

comosus；Pineapple)



ລາຍຊ ີ່ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຖ ກອະນຸມດັລງົທະບຽນການນ າເຂົ ົ້າໝາກໄມ ົ້ຈາກຕີ່ າງປະເທດ

ແຈ ົ້ງຢູີ່ ເວບັໄຊຂອງກມົໃຫຍີ່ ພາສ  ສປ ຈ ນ （http://www.customs.gov.cn）

ລາຍຊ ີ່ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຖ ກອະນຸມດັລງົທະບຽນການນ າເຂົ ົ້າໝາກໄມ ົ້ຈາກຕີ່ າງປະເທດ

ກມົກວດສອບພະຍາດ-ກກັກນັພດຶ ແລະ ສດັ ທ ີ່ ນ າເຂົ ົ້າ 
ສປ ຈ ນ



ລາຍຊ ີ່ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ລງົທະບຽນຂນົສົີ່ ງໝາກໄມ ົ້ລາວໄປຍງັປະເທດຈ ນ 

ຊ ີ່
1. ລາຍຊ ີ່ ວສິາຫະກດິລາວທ ີ່ ນ າສົີ່ ງໝາກແຕີ່ ງໂມເຂົ ົ້າປະເທດຈ ນ ປະຈ າປ  

2020 (ປັບປຸງໃໝີ່ ວນັທ  29 ພດຶສະພາ 2020).
2. ລາຍຊ ີ່ ວສິາຫະກດິລາວທ ີ່ ນ າສົີ່ ງໝາກນອດເຂົ ົ້າປະເທດຈ ນ ປະຈ າປ  2021 

(ປັບປຸງໃໝີ່ ວນັທ  29 ພະຈກິ 2021)
3. ລາຍຊ ີ່ ວສິາຫະກດິລາວທ ີ່ ສົີ່ ງໝາກກ ົ້ຽງເຂົ ົ້າປະເທດຈ ນ ປະຈ າປ  2022
4. ລາຍຊ ີ່ ວສິາຫະກດິລາວທ ີ່ ສົີ່ ງໝາກກ ົ້ວຍເຂົ ົ້າປະເທດຈ ນ ປະຈ າປ  2022

ລາຍຊ ີ່ ໂຮງງານ ແລະ ສວນໝາກໄມ ົ້ຈດົທະບຽນແລ ົ້ວ ທ ີ່ ສົີ່ ງໝາກກ ົ້ວຍເຂົ ົ້າປະເທດຈ ນ



ການຕດິຕາມຄວບຄຸມ

1.1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

ຍ ນຄ າຮ ົ້ອງການອະນຸມດັ

ແຈ ົ້ງພາສ 

ກວດສອບໃນສະໜາມ

ກວດສອບໃນຫົ້ອງທດົລອງ

ປະເມ ນຜນົທ ີ່ ໄດ ົ້ຮບັ



ລາຍຊ ີ່ ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ກ ານດົເປັນບີ່ ອນກວດຄວບຄຸມໝາກໄມ ົ້ນ າເຂົ ົ້າ

ແຈ ົ້ງຢູີ່ ເວບັໄຊຂອງກມົໃຫຍີ່ ພາສ  ສປ ຈ ນ （http://www.customs.gov.cn）

ລາຍຊ ີ່ ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ກ ານດົເປັນບີ່ ອນກວດຄວບຄຸມໝາກໄມ ົ້ນ າເຂົ ົ້າ

ລາຍຊ ີ່ ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ກ ານດົເປັນບີ່ ອນກວດຄວບຄຸມໝາກໄມ ົ້ນ າເຂົ ົ້າ

ກມົໃຫຍີ່ ພາສ  ສປ ຈ ນ 



ລາຍການສດັຕູພດຶອນັຕະລາຍທ ີ່ ພບົຍາມກກັກນັຈາກການນ າເຂົ ົ້າ

ກມົກວດສອບພະຍາດ-ກກັກນັພດຶ ແລະ ສດັ ທ ີ່ ນ າເຂົ ົ້າ 
ສປ ຈ ນ

ລາຍການສດັຕູພດຶອນັຕະລາຍທ ີ່ ພບົຍາມກກັກນັຈາກການນ າເຂົ ົ້າ ສປ ຈ ນ

ມາດຖານການກວດພະຍາດ ແລະ ຂ ົ້ມູນແຈ ົ້ງເຕ ີ່ ອນ

ລາຍການສດັຕູພດຶອນັຕະລາຍທ ີ່ ພບົຍາມກກັກນັຈາກການນ າເຂົ ົ້າ ສປ ຈ ນ



ເນ ົ້ອໃນ ແລະ ຂັ ົ້ນຕອນການກວດສອບໃນສະໜາມ

ກວດສອບເຊ ົ້ໂລກ
ຂອງສ ນຄ ົ້າ

ເກບັຕວົຢີ່ າງ
ສົີ່ ງກວດ

ກວດພະຍາດອຸປະກອນຂນົສົີ່ ງ ກວດສອບການຫຸ ົ້ມຫ ີ່ກວດສອບໃບຢັົ້ງຢ ນສນິຄ ົ້າ

ກວດສອບພະາດ-ກກັກນັໃນສະໜາມ

ຄວບຄຸມຄວາມສີ່ ຽງ
ດົ້ານຄວາມປອດໄພລະບຸການກກັກນັ

ກວດພະຍາດ-ກກັກນັໃນຫົ້ອງທດົລອງ

ປະເມ ນຄວາມ
ຖ ກຕ ົ້ອງ/ກ າຈດັ
ການກກັກນັ

ກວດສອບການ
ຮກັສາຄວາມເຢັນ



ສະໜາມການຄວບຄຸມ-ກວດກາ

ເຂມັສ າຫ ວດເບ 2

ເຂມັສ າຫ ວດເບ 3



ສດັຕູພ ດເປັນພດິ ແລະ ພະຍາດທ ີ່ ຄົ ົ້ນພບົ

ຈລຸນິຊ ເນົີ່ າໃນໝາກແອເັປ ົ້ນ

ເຊ ົ້ອພະຍາດ Phytophthora 
syringae ໃນໝາກກ ົ້ຽງ

ເພີ່ ຍຂາວຕວົໃໝີ່ ໃນໝາກນດັ

ເພີ່ ຍຂນົຍາວ



ການນ າເຂົ ົ້າໝາກໄມ ົ້ 3 ອນັດບັທ າອດິ ໃນປ  2021
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ພາບອດັຕາສີ່ ວນທງັໝດົການນ າເຂົ ົ້າໝາກ ໄມ ົ້ສູີ່ ປະເທດຈ ນ 3 ອນັດບັທ າອດິ ໃນປ 2021

ສູີ່

ມູນຄີ່ າລວມການນ າເຂົ ົ້າໝາກໄມ ົ້

ຖົີ່ ວລຽນ ໝາກຄາຍປີ່ າສດົ

ໝາກກວ ົ້ຍ

ມູນຄີ່ າການນ າເຂົ ົ້າ (ຮ ົ້ອຍລ ົ້ານໂດລາ) ປະລມິານການນ າເຂົ ົ້າ (ໝ ນໂຕນ)



谢谢！
ຂ ຂອບໃຈ


