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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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1. ผลไมจากประเทศไทยที่อนุญาตใหนําเขาได 22 ชนิด (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559)
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ชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อภาษาอังกฤษ

Tamarindus indica
Annona squamosa
Carica papaya

Tamarind
Sugar apple
Papaya

⇟⍹᭦

Averrhoa carambola
Psidium guajava

Carambola
Guava

儱㹪ਤ

Nephelium lappaceum

Rambutan

Artocarpus heterophyllus
Lansium parasiticum

Jackfruit
Long kong

Ananas comosus
Manilkara zapota
Musa sp.

Pineapple
Sapodilla
Banana

ᨹ

Passiflora edulis
Cocos nucifera
Citrus reticulata
Citrus sinensis
Citrus maxima

Passion fruit
Coconut
Mandarin
Orange
Pomelo

爨⌒

Dimocarpus longan

Longan

ጊ┻

Durio zibethinus
Mangifera indica
Litchi chinensis
Garcinia mangostana

Durian
Mango
Litchi
Mangosteen

噁榍

Syzygium samarangense

Rose apple
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ที่มา http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/rdgz/201607/t20160708_469913.htm
หมายเหตุ สมเปลือกลอน ไดแก สมเขียวหวาน, สมสายน้ําผึ้ง, หรือสมโชกุน เปนตน


2. การสงออกผลไมในขอ 1-16 ตองมีฉลาก และระบุขอความตามขอกําหนดของจีน ดังนี้
Fruit type : …………………………….…………..…………………………..…
Origin : ………………………………………………………………..….………
Export to the People’s Republic of China
3. ขอกําหนดในการนําเขาผลไม 5 ชนิด (ขอ 17 -21) ตามพิธีสารฯ ผลไมไทย-จีน
ผลไมเขตรอนของไทย 5 ชนิดที่สามารถนําเขาจีนไดตามพิธีสารฯ ผลไมไทย-จีน คือ มะมวง (Mangifera indica) ทุเรียน
(Durio zibethinus) ลําไย (Dimocarpus longan) ลิ้นจี่ (Litchi chinensis) และมังคุด (Garcinia mangostana) โดยผลไม
ดังกลาวตองปลอดจากศัตรูพืชควบคุมของจีน (Regulated Pests) และมีเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ลําไย และลิ้นจี่
3.1.1 ตองมาจากแปลงปลูกที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุที่ผาน
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ผูสงออกจะตองจดทะเบียนเปน
ผูสงออกลําไยสด (LO-XX-XXX) ดวย
3.1.2 ตองไมมีดิน ใบ และกิ่ง
3.1.3 กานติดผลยาวไมเกิน 15 cm.
3.1.4 ภาชนะบรรจุตองใหม สะอาด
3.1.5 ลําไยตองผานการตรวจสอบสารซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) โดยมีคา SO2 ในเนื้อไมเกิน 50 ppm. และ
ตองมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) วิเคราะห SO2 แนบไปกับสินคาทุก lot
3.1.6 ลําไย และลิ้นจี่ ตองติดฉลากซึ่งระบุรายละเอียดดังตัวอยางดานลาง และตองระบุขอความรับรองพิเศษลง
ในใบรับรองสุขอนามัยพืช ดังนี้
This fruit is in compliance with the Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Tropical
Fruit to be exported from Thailand to China
3.2 ทุเรียน มังคุด และมะมวง
3.2.1 ตองมาจากแปลงปลูกที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุที่ผาน
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ผูสงออกจะตองจดทะเบียนเปน
ผูสงออกทุเรียนสด (DU-XX-XXX) ดวย
3.2.2 ตองไมมีดิน ใบ และกิ่ง
3.2.3 ภาชนะบรรจุตองใหม สะอาด
3.2.4 สําหรับการสงออกมะมวง จะตองปราศจากแมลงวันผลไม Bactrocera carambolae, B. papayae,
B. correcta และ B. zonata


3.2.5 ทุเรียน มังคุด และมะมวง ตองติดฉลากซึ่งระบุรายละเอียดดังตัวอยางดานลาง และตองระบุขอความรับรอง
พิเศษลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช ดังนี้
This fruit is in compliance with the Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Tropical
Fruit to be exported from Thailand to China
ตัวอยาง รายละเอียดบนฉลากสําหรับติดบนบรรจุภัณฑของลําไย ลิ้นจี่ ทุเรียน มังคุด และมะมวง
Name of the exporting company : ………………………………………….…
Fruit type : …………………………….…………..…………………………..…
Orchard register number : …………………………………………………..…
Packing house register number : …………………………………….………
Packing date : …………………………………………………………….…….
Export to the People’s Republic of China
4. ขอกําหนดในการสงออกชมพูจากไทยไปจีน ตามพิธีสารฯ ชมพู
ตามพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานมาตรการสุขอนามัยพืชสําหรับผลชมพูสดสงออกจากไทยไปจีน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 กําหนดเงื่อนไขการนําเขาผลชมพูสดจากประเทศไทย โดยผลชมพูสดตองปราศจากศัตรูพืชกักกันทีก่ ําหนด สวน
ชมพูและโรงคัดบรรจุตองไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ นั้น
“ผลชมพูสด” หมายความวา ผลสดของชมพูที่มีชื่อวิทยาศาสตรคอื Syzygium samarangense, rose apple ที่
สงออกจากราชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
“สวนชมพู” หมายความวา สวนชมพูที่ผานการตรวจประเมินตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) รวมทั้งการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest
Management: IPM) และไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร
“โรงคัดบรรจุ” หมายความวา โรงคัดบรรจุผลชมพูสดทีผ่ านการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการ
ผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) และไดรับการขึน้ ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร
การขึ้นทะเบียน
4.1 สวนชมพูสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตองผานการตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับพืช (GAP) รวมทั้งการปองกันกําจัดศัตรูพชื แบบผสมผสาน (IPM) และไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร
1) บุคคลใดประสงคจะขอรับการตรวจประเมินสวนชมพู GAP ใหยื่นแบบคําขอใบรับรองแหลงผลิต GAP พืช
(สําหรับรายเดียว) (แบบ F-1) ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรที่
รับผิดชอบในทองที่นั้น ตามเงื่อนไขใน ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช พ.ศ. 2555


2) สวนชมพูที่ขอรับการตรวจประเมิน GAP ตองปฏิบัติตามมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตร
ทีด่ ีสําหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556) โดยกรมวิชาการเกษตรจะออกหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP ใหกับสวนชมพูที่ผา น
การตรวจประเมิน GAP
3) สวนชมพูที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP แลว ตองเขารับการตรวจประเมินดาน IPM โดยบุคคลใดประสงค
จะขอรับการตรวจประเมินสวนชมพู IPM ใหยื่นคําขอตามแบบIPM 01 ตอพนักงานเจาหนาที่ ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตร
ที่รับผิดชอบในทองที่นั้น
4) กรมวิชาการเกษตรจะทําการขึ้นทะเบียนใหกับสวนชมพูที่ผานการตรวจประเมินGAP และ IPM
4.2 โรงคัดบรรจุที่ประสงคจะสงออกผลชมพูสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตองผานการตรวจรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) และไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร
1) บุคคลใดประสงคจะขอรับการตรวจสอบรับรองโรงคัดบรรจุผลชมพูสดตามมาตรฐาน GMP ใหยื่นคําขอเขารับ
การตรวจสอบรับรองตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร หรือหนวยงาน
รับรองคุณภาพที่ไดรับการยอมรับและขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร
2) โรงคัดบรรจุที่ขอรับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน GMP ตองปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุ
สินคาเกษตร (สําหรับผลไมที่ตองระวังศัตรูพืชแมลงวันผลไม) และมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ชมพู (มกษ. 17-2554) โดย
กรมวิชาการเกษตรจะออกหนังสือรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) ใหกับโรงคัดบรรจุผลชมพูสดที่
ผานการตรวจรับรอง
4.3 กรมวิชาการเกษตรจะสงรายชื่อการขึ้นทะเบียนของสวนชมพูและโรงคัดบรรจุใหแกกระทรวงควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบและกักกันโรค เพื่อพิจารณาเห็นชอบและประกาศในเว็บไซตของกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
4.4 ผูสงออกยื่นคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชตามแบบ พ.ก.7 ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กลุมบริการสงออกสินคาเกษตร
หรือดานตรวจพืช สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร พรอมทัง้ สงสําเนาคําขอพ.ก.7 ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ศูนยวจิ ัยและ
พัฒนาการเกษตร หรือสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรที่รับผิดชอบในทองที่นั้น กอนวันทําการตรวจพืชไมนอยกวาหนึ่งวัน
และจะตองปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขในประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง
สุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ พ.ศ. 2551
4.5 พนักงานเจาหนาที่ศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตร หรือสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรที่รับผิดชอบในทองที่
ทําการตรวจสอบผลผลิตชมพูก อนสงไปโรงคัดบรรจุ ณ สวนเกษตรกร
4.6 พนักงานเจาหนาที่ของกรมวิชาการเกษตรสุมตรวจผลชมพูสด ณ โรงคัดบรรจุ


4.7 พนักงานเจาหนาที่จะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับผลชมพูสดสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยระบุ
ขอความรับรองพิเศษ ดังนี้
This consignment is in compliance with the requirements specified in the Protocol on Phytosanitary
Requirement for Exporting of Thai Fresh Rose Apple to China and is free from Pests of Quarantine Importance
to China
Rose apple were packed at (ชื่อโรงคัดบรรจุภาษาอังกฤษ) GMP No. (หมายเลขทะเบียน GMP ของ
โรงคัดบรรจุ) GAP No. (หมายเลขทะเบียน GAP ของสวนชมพู)
4.8 การระงับการสงออก
1) กรณีที่พนักงานเจาหนาที่ของกรมวิชาการเกษตรสุมตรวจพบศัตรูพืชกักกันมีชวี ิตของจีน หรือพบปญหาการ
ไมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว กรมวิชาการเกษตรจะระงับการสงออกชัว่ คราวสวนชมพูและโรงคัดบรรจุที่เกี่ยวของ โดยให
สวนชมพูและโรงคัดบรรจุนั้น เสนอมาตรการในการแกไขปญหาใหกรมวิชาการเกษตรพิจารณา เพื่อยกเลิกการระงับการ
สงออกชัว่ คราว
2) กรณีที่ไดรับการแจงเตือนถึงการตรวจพบศัตรูพืชกักกันมีชีวติ ของจีน หรือการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
สุขอนามัยพืชในการสงออกผลชมพูสดไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน จากกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน กรมวิชาการเกษตรจะทําการตรวจสอบหาสาเหตุของปญหา และจะใชมาตรการทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยจะเสนอมาตรการนี้ตอกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและ
กักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทําการประเมินและพิจารณายกเลิกมาตรการระงับชัว่ คราวสวนชมพูและ
โรงคัดบรรจุที่เกี่ยวของ
ศัตรูพืชกักกัน 5 ชนิด สําหรับการสงออกชมพูจากไทยไปจีน
1) แมลงวันผลไมชนิด Bactrocera dorsalis
2) แมลงวันผลไมชนิด B. correcta
3) แมลงวันผลไมชนิด B. carambolae
4) หนอนแดง, Meridarchis spp.
5) เพลี้ยแปง, Pseudococcidae spp.

ขอกําหนดของถุงพลาสติกหอผลชมพู
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการหอผล คือ ภายในระยะเวลาไมเกิน 14 วัน หลังจากไหมรวง โดยถุงหอผลชมพูตองผลิต
ภายใตการกํากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร และตองพิมพคาํ วา “ผานการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร” ลงบนถุง โดย
เปนถุงพลาสติกหอผลชนิด HDPE สีขาว ขนาด 8 x 17 นิ้ว มีความหนาไมนอยกวา 12.5 ไมครอน บริเวณกนถุงมีการเจาะรู
ระบายน้ําแบบซอนรูปจากโรงงาน ซึ่งมีความกวางไมเกิน 0.4 เซ็นติเมตร และสามารถเพิ่มรูระบายน้ําได โดยรูระบายน้าํ ที่เพิ่ม
ตองเสนผานศูนยกลางไมเกิน 0.2 เซ็นติเมตร อยูเหนือแนวรอยซีลไมเกิน 1 เซ็นติเมตร ดังรูป



ถุงหอผลชมพูสําหรับการสงออกไปประเทศจีน
ที่ไดรับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรกร

ลักษณะการเจาะรูระบายน้ําแบบซอนรูป
และการเจาะรูระบายน้ําเพิ่มเติมสําเร็จจากโรงงาน

บรรจุภัณฑสําหรับชมพูสงออกไปจีน
1) กรณีที่ใชตะกราพลาสติก ตองรองตะกราดวยกระดาษสีน้ําตาลหรือสีขาวหนา 2 ชั้นทุกดาน รวมถึงดานบน
2) กรณีที่ใชกลองกระดาษ หากมีชอ งระบายอากาศ ตองปดดวยตาขายขนาด 30 mesh
3) ภาชนะบรรจุทุกชิ้นตองติดฉลากตามทีก่ ําหนดในที่เห็นไดชัดเจน โดยฉลากตองมีขอมูลดังตอไปนี้


5. ขอกําหนดในการนําเขาผักสดตามพิธีสารฯ ผักไทย-จีน
การสงออกผักสดตามพิธีสารฯ ผักไทย-จีน ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปกับสินคา ซึ่งผักที่สงออกตองมาจาก
แปลงปลูกที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุที่ผานการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร ผักสดที่สามารถสงออกไดมี 5 กลุม ไดแก
5.1 ผักรับประทานหัว ราก และหัวกลีบ
5.2 ผักรับประทานผล และถั่ว
5.3 ผักรับประทานใบ และดอก
5.4 เห็ด
5.5 ผักรับประทานหนอ
6. การสงออกผลไมสดไทยไปจีนโดยผานประเทศที่ 3 (ดานตรวจพืชมุกดาหาร – ดานผิงเสียง)
6.1 ผูสงออกสามารถศึกษาขอมูลไดจากประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและ
การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับผลไมที่สง ออกผานประเทศที่สามเขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2552
6.2 ผลไมที่สามารถสงออกโดยผานประเทศที่ 3 คือ ผลไมตามพิธีสารทัง้ 22 ชนิดดังกลาวขางตน
6.3 ผูสงออกจะตองจดทะเบียนเปนผูสงออกผลไมไทยไปจีนโดยผานประเทศที่ 3 กับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งผลไมนั้น
ตองมาจากแปลงปลูกที่ผา นการรับรองมาตรฐานเกษตรดีทเี่ หมาะสม (GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุที่ผานการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร
6.4 ผูสงออกตองมี Import Permit มาแสดงเพื่อขอรับบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตอเจาหนาที่ดานตรวจพืช
หรือ กลุมบริการสงออกสินคาเกษตร
6.5 ผลไมตองปราศจากศัตรูพืชที่สาํ คัญ เชน หนอนแมลงวันผลไม เพลี้ยแปง และมดดํา เปนตน
6.6 ตองบรรจุผลไมในตูคอนเทนเนอรควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนสง
6.7 กลองบรรจุผลไมตองระบุความ ดังนี้
6.7.1 หมายเลขทะเบียนของบริษัท/ ชื่อบริษัท
6.7.2 พื้นที่ปลูก
6.7.3 หมายเลขทะเบียนสวน (GAP)
6.7.4 หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจ (GMP)
6.7.5 ระบุขอความ “Export to the People’s Republic of China” เปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
6.8 ตอง seal ตูคอนเทนเนอรดวย seal สีเหลืองที่มีตรากรมวิชาการเกษตร และระบุหมายเลข seal (หมายเลข
seal 6 หลัก) ลงรายงานการปฎิบัติงานนอกสถานที่ของเจาหนาที่
6.9 เจาหนาที่แฟกซรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (รายงานการตรวจศัตรูพืช) ไปยังดานตรวจพืชมุกดาหาร เพื่อ
พิมพใบรับรองสุขอนามัยพืช
6.10 ตองระบุขอความ และขอความรับรองพิเศษในชอง Additional Declaration ดังนี้
6.10.1 ระบุหมายเลขตูคอนเทนเนอร
6.10.2 ระบุหมายเลข seal 6 หลัก


6.10.3 This fruit is in compliance with the Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Tropical
Fruit to be exported from Thailand to China and the Protocol on the Inspection and Quarantine Requirement for
Thai Fruit Export from Thailand to China through Territories of Thrid Countries
6.11 ดานตรวจพืชมุกดาหารจะสงสําเนาใบรับรองสุขอนามัยพืชโดยทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารไปยังดานนําเขา
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ดานโหยวอี้กวาน/ ดานผิงเสียง) กอนการนําเขาผลไมดังกลาว ซึ่งใบรับรองสุขอนามัยพืชจะมีผล
บังคับใช 7 วันนับแตวันออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
หมายเหตุ ดานตรวจพืชมุกดาหาร โทรศัพท 042-611-672 โทรสาร 042-611-769
7. การสงออกแปงมันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ
เดิมการสงออกสินคาดังกลาวมักทํา treatment ดวยการรมยาโดยสารรมเมทิลโบรไมด 80 g/ m3 เปนเวลา 48 ชั่วโมง
และระบุ treatment ลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช แตเนื่องจากสินคาดังกลาวผานขบวนการผลิตซึ่งมั่นใจไดวาปลอดศัตรูพืช
อีกทั้ง การรมยาในสินคาดังกลาวไมใชขอกําหนดในการนําเขาของจีน ดังนั้น การตรวจศัตรูพชื กอนสงออกโดยเจาหนาที่
กระทําโดยการ visual inspection เทานัน้
8. การสงออกผลไมอบแหง 31 ชนิด
จีนอนุญาตใหนําเขาผลไมแปรรูป 31 ชนิดจากประเทศไทย ไดแก มะพราวแหง เนื้อมะพราวแหง เม็ดมะมวงหิมพานตแหง
เม็ดอัลมอนดแหง ถัว่ ฮาเซลนัทแหง วอลนัทแหงไมมเี ปลือก ถั่วพิชตาชิโอแหงมีเปลือกและไมมเี ปลือก ถั่วฮาวาย (มะคาเดเมีย
ถั่วออสเตรเลีย) ผลหมากแหง กลวยหอมแหง กลวยแหง (Dried Musa Basjoo) มะเดื่อแหง สับปะรดแหง ฝรั่งแหง มะมวงแหง
มังคุดแหง มะนาวแหงและสมเปรี้ยวแหง ลูกเกด บวยแหง ลูกพรุนแหง เชอรี่แหง ลําไยแหง พุทราแหง ลิ้นจี่แหง แคนตาลูปแหง
ทุเรียนแหง มะขามแหง (มะขามเปรี้ยว มะขามหวาน) มะละกอแหง บูลเบอรี่แหง แครนเบอรี่แหง และลูกตาลแหง รายละเอียด
ในเอกสารสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช ที่ กษ 0926/ 2681 ลว. 15 กรกฎาคม 2557






9. การสงออกขาวจากไทยไปจีน
ตามพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการสงออกขาวจากไทยไปจีน มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นัน้ กําหนดใหการสงออกขาวจากไทยไปจีน ตองเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
9.1 ขาวไทยที่สงออกไปยังประเทศจีน ตองเปนไปตามมาตรฐานดานความปลอดภัยของอาหาร และกฏระเบียบ
ดานการกักกันพืชของทั้งประเทศไทย และประเทศจีน
9.2 ขาวไทยที่สงออกไปยังประเทศจีน จะตองปราศจากศัตรูพืชกักกัน 8 ชนิด ดังนี้
1) ดวงถั่วเขียว Callosobruchus maculatus – พบในไทย
2) ดวงผลไมแหง Carpophilus mutilates – พบในไทย
3) มดคันไฟอินวิคตา Solenopsis invicta – ไมพบในไทย
4) วัชพืช รางจืดตน Crotalaria spectabilis – พบในไทย
5) วัชพืช Ipomoea lacunose – ไมพบในไทย
6) วัชพืช Rapistrum rugosum – ไมพบในไทย
7) วัชพืช Sesbania exaltata – ไมพบในไทย
8) วัชพืช Sida spinoda – ไมพบในไทย
9.3 ผูผลิตและแปรรูปขาวสงออกจากไทยไปจีน ตองเปนไปตาม “มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยสําหรับผูผลิต
ตางชาติของขาวนําเขา” และไดรบั การขึ้นทะเบียนจาก AQSIQ ของจีน โดย AQSIQ จะประกาศรายชื่อผูผลิตและแปรรูปขาว
สงออกไปจีนที่ผานการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนแลวในเวปไซตทางการของ AQSIQ ทั้งนี้ ผูผลิตและแปรรูปขาวที่ไมอยูใน
รายชื่อดังกลาว จะไมสามารถสงออกขาวไปยังประเทศจีนได
9.4 ขาวไทยที่สงออกไปยังประเทศจีน ตองปราศจากดิน เปลือกขาว รําขาวและเศษชิ้นสวนใดของตนขาว
9.5 ขาวไทยที่สงออกไปยังประเทศจีน จะตองผานการรมยาเพื่อใหมนั่ ใจวาปราศจากแมลงมีชวี ิต และตองมีการ
ออกใบรับรองการรมยา โดยสารรมและวิธีการที่ใชในการรมยาตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
9.6 ขาวไทยที่สงออกไปยังประเทศจีนในแตละครั้ง จะตองแนบใบรั บรองสุขอนามัยพืชฉบับจริง และเปนไปตาม
ขอกําหนดของทั้งสองฝาย โดยตองมีการระบุแหลงผลิตสินคา คือ ประเทศไทยลงในใบรับรองดวย
ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับขาวไทยสงออกไปจีน จะมีการระบุขอ ความรับรองพิเศษแบบใหม ที่ผา นการ
เห็นชอบจาก AQSIQ แลว คือ “This consignment is in compliance with the requirements specified in the Protocol on
the Sanitary and Phytosanitary Requirements for Exporting Rice from Thailand to China and is free from Pests of
Quarantine Importance to China”
9.7 วัสดุบรรจุภัณฑขาวไทยไปจีน ตองใหม และสะอาด บนบรรจุภัณฑตองระบุขอมูล คือ
1) ชื่อและที่อยูผูสงออก เปนภาษาอังกฤษ
2) สถานที่ผลิต (ประเทศไทย) เปนภาษาอังกฤษ
3) ขอความ “㦻ℶ❐戢㈏₼◝ⅉ㺠␀✛⦌” เปนภาษาจีน (หมายถึง ผลิตภัณฑนี้สําหรับสงออกไป
ยังสาธารณรัฐประชาชนจีน)


ตารางจีนที่ 1 ตัวอยางศัตรูพืชกักกันของจีน
Insects
1 Scientific Name Acanthoscelides obtectus Say
Common Name bean bruchid, bean weevil
Thai Name
ดวงเจาะเมล็ด
Order/ Family Coleoptera/ Bruchidae
2 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Aleurodicus dispersus Russell
whitefly, spiralling whitefly
แมลงหวี่ขาวเกลียว
Hemiptera/ Aleyrodidae

3 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Bactrocera spp.
fruit fly
แมลงวันผลไม
Diptera/ Tephritidae

4 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Batocera spp.
mango longhorn/ mango stem borer
ดวงงวงเจาะลําตน
Coleoptera/ Cerambycidae

5 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Bruchus spp.
bean bruchid
ดวงถั่ว
Coleoptera/ Bruchidae

Photo


Insects
6 Scientific Name Coptotermes curvignathus
Common Name rubber termite
Thai Name
ปลวก
Order/ Family Isoptera/ Rhinotermitidae

7 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Cryptophlebia ombrodelta
litchi fruit moth
หนอนเจาะผล
Lepidoptera/ Tortricidae

8 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Dysmicoccus neobrevipes
pineapple mealybug
เพลี้ยแปง
Coccoidea/ Pseudococcidae

9 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Hypothenemus hampei
coffee seed borer
มอดเจาะผลกาแฟ
Coleoptera/ Scolytidae

10 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Liriomyza trifolii
American serpentine leafmine
แมลงวันหนอนชอนใบ
Diptera/ Agromyzidae

Photo


Insects
11 Scientific Name Promecotheca cumingii
Common Name coconut leafminer
Thai Name
ดวงแทะใบมะพราว
Order/ Family Coleoptera/ Chrysomelidae
12 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Rhynchophorus ferrugineus
red palm weevil
ดวงงวงมะพราว
Coleoptera/ Curculionidae

13 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Rhynchophorus vulneratus
Asiatic palm weevil
ดวงงวงมะพราว
Coleoptera/ Curculionidae

14 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Sinoxylon spp.
false powder-post beetle
ดวงเจาะกิง่ กาน
Coleoptera/ Bostrichidae

15 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Sternochetus spp.
ดวงงวงมะมวง
Coleoptera/ Curculionidae

16 Scientific Name
Common Name
Thai Name
Order/ Family

Trogoderma granarium
khapra beetle
ดวงอิฐ
Coleoptera/ Dermestidae

Photo


Insects
17 Scientific Name Xyleborus spp.
Common Name Thai Name
Order/ Family Coleoptera/ Scolytidae

หมายเหตุ อางอิงขอมูลรายละเอียดศัตรูพืชจาก CABI 2007
1. Bactrocera spp. ซึ่งเปนศัตรูพืชกักกันของจีน ไดแก
1.1 Bactrocera albistrigata
1.2 Bactrocera carambolae (carambola fruit fly)
1.3 Bactrocera caudata
1.4 Bactrocera correcta (guava fruit fly)
1.5 Bactrocera cucurbitae (melon fruit fly)
1.6 Bactrocera diversa (fruit fly, three striped)
1.7 Bactrocera dorsalis (oriental fruit fly)
2. Batocera spp. ซึ่งเปนศัตรูพชื กักกันของจีน ไดแก
2.1 Batocera rubus (rubber root borer)
2.2 Batocera rufomaculata (mango tree borer)
3. Bruchus spp. ซึ่งเปนศัตรูพืชกักกันของจีน ไดแก
3.1 Bruchus chinensis (Chinese bruchid)
3.2 Bruchus obtectus (bean bruchid)
4. Sinoxylon spp. ซึ่งเปนศัตรูพชื กักกันของจีน ไดแก
4.1 Sinoxylon anale (false powder-post beetle)
4.2 Sinoxylon conigerum (conifer auger beetle)
5. Sternochetus spp. ซึ่งเปนศัตรูพืชกักกันของจีน ไดแก
5.1 Sternochetus frigidus (mango fruit weevil)
5.2 Sternochetus mangiferae (mango seed weevil)

Photo

1.8 Bactrocera latifrons (Solanum fruit fly)
1.9 Bactrocera papayae (papaya fruit fly)
1.10 Bactrocera pyrifoliae
1.11 Bactrocera tau
1.12 Bactrocera tuberculata
1.13 Bactrocera umbrosa
1.14 Bactrocera zonata (guava/ peach fruit fly)


6. Xyleborus spp. ซึ่งเปนศัตรูพืชกักกันของจีน ไดแก
6.1 Xyleborus coffeivorus (coffee seed borer)
6.2 Xylosandrus compactus (shot-hole borer)
6.3 Xylosandrus crassiusculus (Asian ambrosia beetle)
6.4 Xylosandrus discolor
6.5 Xyleborus emarginatus
6.6 Xyleborus fallax
6.7 Xyleborus fornicatior (tea shot-hole borer)
6.8 Xyleborus perforans (island pinhole borer)
6.9 Xyleborus similis
6.10 Xyleborus volvulus

