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1. ผลไมจากประเทศไทยที่อนุญาตใหนําเขาได 22 ชนิด (ปรับปรุงเมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2559) 
 

ที ่ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจนี ชื่อวทิยาศาสตร  ชื่อภาษาอังกฤษ 

1 มะขาม  Tamarindus indica Tamarind 

2 นอยหนา  Annona squamosa Sugar apple 

3 มะละกอ  Carica papaya Papaya 

4 มะเฟอง  Averrhoa carambola Carambola 

5 ฝรั่ง  Psidium guajava Guava 

6 เงาะ  Nephelium lappaceum Rambutan 

7 ขนุน  Artocarpus heterophyllus Jackfruit 

8 ลองกอง  Lansium parasiticum Long kong 

9 สับปะรด  Ananas comosus Pineapple 

10 ละมุด  Manilkara zapota Sapodilla 

11 กลวย  Musa sp. Banana 

12 เสาวรส  Passiflora edulis Passion fruit 

13 มะพราว  Cocos nucifera Coconut 

14 สมเปลือกลอน  Citrus reticulata Mandarin 

15 สม  Citrus sinensis Orange 

16 สมโอ  Citrus maxima Pomelo 

17 ลําไย  Dimocarpus longan Longan 

18 ทุเรียน  Durio zibethinus Durian 

19 มะมวง  Mangifera indica Mango 

20 ล้ินจี่  Litchi chinensis Litchi 

21 มังคดุ  Garcinia mangostana Mangosteen 

22 ชมพู  Syzygium samarangense Rose apple 

ที่มา http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/rdgz/201607/t20160708_469913.htm 

หมายเหตุ   สมเปลือกลอน ไดแก สมเขียวหวาน, สมสายนํ้าผ้ึง, หรือสมโชกุน เปนตน 
   

 
 



2.  การสงออกผลไมในขอ 1-16 ตองมีฉลาก และระบุขอความตามขอกําหนดของจีน ดงันี ้
 

 

 

 
 

 

3.  ขอกําหนดในการนําเขาผลไม 5 ชนดิ (ขอ 17 -21) ตามพธิีสารฯ ผลไมไทย-จีน 

ผลไมเขตรอนของไทย 5 ชนดิที่สามารถนําเขาจีนไดตามพิธีสารฯ ผลไมไทย-จีน คือ มะมวง (Mangifera indica)  ทุเรียน 
(Durio zibethinus) ลําไย (Dimocarpus longan) ล้ินจี่ (Litchi chinensis) และมังคุด (Garcinia mangostana) โดยผลไม
ดังกลาวตองปลอดจากศัตรูพืชควบคุมของจีน (Regulated Pests) และมีเงื่อนไขท่ีตองปฏิบัติ ดงันี ้

3.1  ลําไย และลิ้นจ่ี    
3.1.1  ตองมาจากแปลงปลูกท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุที่ผาน

การรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร  ทั้งน้ี ผูสงออกจะตองจดทะเบียนเปน
ผูสงออกลําไยสด (LO-XX-XXX) ดวย 

3.1.2  ตองไมมีดิน ใบ และก่ิง 
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 และล้ินจี่ 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 มังคดุ และมะมวง  

3.2.1  ตองมาจากแปลงปลูกท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุที่ผาน
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร  ทั้งน้ี ผูสงออกจะตองจดทะเบียนเปน
ผูสงออกทุเรียนสด (DU-XX-XXX) ดวย 

3.2.2  ตองไมมีดิน ใบ และก่ิง 
3.2.3  ภาชนะบรรจุตองใหม สะอาด  
3.2.4  สําหรับการสงออกมะมวง จะตองปราศจากแมลงวันผลไม Bactrocera carambolae, B. papayae,        

B. correcta และ B. zonata  

Fruit type :  …………………………….…………..…………………………..… 

Origin :  ………………………………………………………………..….……… 

Export to the People’s Republic of China 



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 ล้ินจี่ ทุเรียน มังคุด และมะมวง 
 

 

  

 

 

 

 

4.  ขอกําหนดในการสงออกชมพูจากไทยไปจีน ตามพิธีสารฯ ชมพู  
 ตามพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานมาตรการสุขอนามัยพืชสําหรับผลชมพูสดสงออกจากไทยไปจีน ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 กําหนดเงื่อนไขการนําเขาผลชมพูสดจากประเทศไทย โดยผลชมพูสดตองปราศจากศัตรูพืชกักกันท่ีกําหนด สวน
ชมพูและโรงคัดบรรจุตองไดรับการข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ นั้น 

 “ผลชมพูสด” หมายความวา ผลสดของชมพูที่มีชื่อวทิยาศาสตรคอื Syzygium samarangense, rose apple ที่
สงออกจากราชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 “สวนชมพู” หมายความวา สวนชมพูท่ีผานการตรวจประเมินตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
สําหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) รวมท้ังการปองกันกําจัดศตัรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest 

Management: IPM) และไดรับการข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร  
                “โรงคัดบรรจุ” หมายความวา โรงคัดบรรจุผลชมพูสดท่ีผานการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการ
ผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) และไดรับการข้ึนทะเบียนจากกรมวชิาการเกษตร  
 

 การขึ้นทะเบียน 
4.1  สวนชมพูสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตองผานการตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช (GAP) รวมท้ังการปองกันกําจัดศัตรูพชืแบบผสมผสาน (IPM) และไดรับการข้ึน
ทะเบียนจากกรมวชิาการเกษตร  

1)  บุคคลใดประสงคจะขอรับการตรวจประเมินสวนชมพู GAP ใหยื่นแบบคําขอใบรับรองแหลงผลิต GAP พืช 
(สําหรับรายเดียว) (แบบ F-1) ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรท่ี
รับผิดชอบในทองที่นั้น ตามเงื่อนไขใน ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช พ.ศ. 2555 

Name of the exporting company :  ………………………………………….… 

Fruit type :  …………………………….…………..…………………………..… 

Orchard register number :  …………………………………………………..… 

Packing house  register number :  …………………………………….……… 

Packing date :   …………………………………………………………….……. 
Export to the People’s Republic of China 



2)  สวนชมพูท่ีขอรับการตรวจประเมิน GAP ตองปฏิบัติตามมาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตร
ทีด่ีสําหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556) โดยกรมวิชาการเกษตรจะออกหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP ใหกับสวนชมพูที่ผาน
การตรวจประเมิน GAP 

3)  สวนชมพูท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP แลว ตองเขารับการตรวจประเมินดาน IPM โดยบุคคลใดประสงค
จะขอรับการตรวจประเมินสวนชมพู IPM ใหยื่นคาํขอตามแบบIPM 01 ตอพนักงานเจาหนาท่ี ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตร       
ที่รับผิดชอบในทองที่นั้น 

4)  กรมวชิาการเกษตรจะทําการข้ึนทะเบียนใหกับสวนชมพูที่ผานการตรวจประเมินGAP และ IPM 

4.2  โรงคัดบรรจุที่ประสงคจะสงออกผลชมพูสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตองผานการตรวจรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) และไดรับการข้ึนทะเบียนจากกรมวชิาการเกษตร  

1)  บุคคลใดประสงคจะขอรับการตรวจสอบรับรองโรงคัดบรรจุผลชมพูสดตามมาตรฐาน GMP ใหยื่นคําขอเขารับ
การตรวจสอบรับรองตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร หรือหนวยงาน
รับรองคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับและข้ึนทะเบียนจากกรมวชิาการเกษตร 

2)  โรงคัดบรรจุที่ขอรับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน GMP ตองปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุ
สินคาเกษตร (สําหรับผลไมที่ตองระวังศัตรูพืชแมลงวันผลไม) และมาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง ชมพู (มกษ. 17-2554) โดย 

กรมวชิาการเกษตรจะออกหนงัสือรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตท่ีดี (GMP) ใหกับโรงคัดบรรจุผลชมพูสดที่
ผานการตรวจรับรอง 

4.3  กรมวชิาการเกษตรจะสงรายชื่อการข้ึนทะเบียนของสวนชมพูและโรงคัดบรรจใุหแกกระทรวงควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบและกกักันโรค เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและประกาศในเวบ็ไซตของกระทรวงควบคมุคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

4.4  ผูสงออกย่ืนคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชตามแบบ พ.ก.7 ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กลุมบริการสงออกสนิคาเกษตร 
หรือดานตรวจพืช สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร พรอมทัง้สงสําเนาคําขอพ.ก.7 ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ศูนยวจิัยและ
พัฒนาการเกษตร หรือสํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรท่ีรับผิดชอบในทองท่ีนั้น กอนวันทําการตรวจพืชไมนอยกวาหน่ึงวัน 
และจะตองปฏิบัตติามเงือ่นไขในประกาศกรมวชิาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง
สุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ พ.ศ. 2551 
 

4.5  พนักงานเจาหนาท่ีศูนยวจิัยและพัฒนาการเกษตร หรือสํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรท่ีรับผิดชอบในทองที่ 
ทําการตรวจสอบผลผลิตชมพูกอนสงไปโรงคัดบรรจุ ณ สวนเกษตรกร  

4.6  พนักงานเจาหนาท่ีของกรมวิชาการเกษตรสุมตรวจผลชมพูสด ณ โรงคัดบรรจุ  



4.7  พนักงานเจาหนาท่ีจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับผลชมพูสดสงออกไปสาธารณรฐัประชาชนจีน 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)  กรณีที่พนักงานเจาหนาท่ีของกรมวิชาการเกษตรสุมตรวจพบศัตรพูืชกักกันมีชวีิตของจีน หรือพบปญหาการ
ไมปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กาํหนดไว กรมวิชาการเกษตรจะระงับการสงออกชัว่คราวสวนชมพูและโรงคัดบรรจุที่เก่ียวของ โดยให
สวนชมพูและโรงคดับรรจุนั้น เสนอมาตรการในการแกไขปญหาใหกรมวิชาการเกษตรพจิารณา เพ่ือยกเลิกการระงับการ
สงออกช่ัวคราว 

2)  กรณีที่ไดรับการแจงเตือนถึงการตรวจพบศัตรูพืชกกักันมชีีวติของจีน หรือการไมปฏิบัติตามขอกาํหนดดาน
สุขอนามัยพืชในการสงออกผลชมพูสดไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน จากกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน กรมวิชาการเกษตรจะทําการตรวจสอบหาสาเหตุของปญหา และจะใชมาตรการท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยจะเสนอมาตรการน้ีตอกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและ
กักกันโรคแหงสาธารณรฐัประชาชนจีน เพ่ือทําการประเมินและพิจารณายกเลิกมาตรการระงับชัว่คราวสวนชมพูและ            
โรงคัดบรรจุที่เก่ียวของ 

ศัตรูพืชกกักนั 5 ชนดิ สําหรับการสงออกชมพูจากไทยไปจีน 

1)  แมลงวันผลไมชนิด Bactrocera dorsalis 

2)  แมลงวันผลไมชนิด B. correcta 

3)  แมลงวันผลไมชนิด B. carambolae 

4)  หนอนแดง, Meridarchis spp. 

5)  เพล้ียแปง, Pseudococcidae spp. 

 

 

ขอกําหนดของถุงพลาสติกหอผลชมพู 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการหอผล คือ ภายในระยะเวลาไมเกิน 14 วัน หลังจากไหมรวง โดยถุงหอผลชมพูตองผลิต
ภายใตการกํากับดูแลของกรมวชิาการเกษตร และตองพมิพคาํวา “ผานการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร” ลงบนถุง โดย
เปนถุงพลาสติกหอผลชนิด HDPE สีขาว ขนาด 8 x 17 นิ้ว มีความหนาไมนอยกวา 12.5 ไมครอน บริเวณกนถุงมกีารเจาะรู
ระบายนํ้าแบบซอนรูปจากโรงงาน ซึ่งมีความกวางไมเกิน 0.4 เซ็นติเมตร และสามารถเพิ่มรูระบายน้ําได โดยรูระบายนํ้าท่ีเพ่ิม
ตองเสนผานศูนยกลางไมเกิน 0.2 เซ็นตเิมตร อยูเหนือแนวรอยซลีไมเกิน 1 เซ็นติเมตร ดังรูป  
 



  
 

   ถุงหอผลชมพูสําหรับการสงออกไปประเทศจีน            ลักษณะการเจาะรูระบายนํ้าแบบซอนรูป  
    ที่ไดรับการรับรองจากกรมวชิาการเกษตรกร    และการเจาะรูระบายนํ้าเพ่ิมเติมสําเร็จจากโรงงาน 

 

 
บรรจุภัณฑสําหรับชมพูสงออกไปจีน 
1)  กรณีที่ใชตะกราพลาสติก ตองรองตะกราดวยกระดาษสีน้ําตาลหรือสีขาวหนา 2 ชั้นทุกดาน รวมถึงดานบน 

2)  กรณีที่ใชกลองกระดาษ หากมีชองระบายอากาศ ตองปดดวยตาขายขนาด 30 mesh  

3)  ภาชนะบรรจุทุกช้ินตองติดฉลากตามท่ีกําหนดในท่ีเห็นไดชัดเจน โดยฉลากตองมีขอมูลดังตอไปน้ี 
 

 



5.  ขอกําหนดในการนําเขาผักสดตามพิธีสารฯ ผักไทย-จีน 

การสงออกผักสดตามพิธีสารฯ ผักไทย-จีน ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปกับสินคา ซึ่งผักท่ีสงออกตองมาจาก
แปลงปลูกท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุที่ผานการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร ผักสดท่ีสามารถสงออกไดมี 5 กลุม ไดแก 

5.1   ผักรับประทานหัว ราก และหัวกลีบ 

5.2   ผักรับประทานผล และถ่ัว 

5.3   ผักรับประทานใบ และดอก 

5.4   เห็ด 

5.5   ผักรับประทานหนอ 

6.  การสงออกผลไมสดไทยไปจีนโดยผานประเทศท่ี 3 (ดานตรวจพืชมกุดาหาร – ดานผิงเสียง) 
6.1  ผูสงออกสามารถศึกษาขอมูลไดจากประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและ

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสาํหรับผลไมที่สงออกผานประเทศท่ีสามเขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2552 

6.2  ผลไมที่สามารถสงออกโดยผานประเทศที่ 3 คอื ผลไมตามพิธีสารท้ัง 22 ชนิดดงักลาวขางตน  
6.3  ผูสงออกจะตองจดทะเบียนเปนผูสงออกผลไมไทยไปจีนโดยผานประเทศที่ 3 กับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งผลไมนั้น

ตองมาจากแปลงปลูกท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีทีเ่หมาะสม (GAP) และมาจากโรงคดับรรจุที่ผานการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวชิาการเกษตร  

6.4  ผูสงออกตองมี Import Permit มาแสดงเพ่ือขอรับบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตอเจาหนาท่ีดานตรวจพืช 
หรือ กลุมบริการสงออกสินคาเกษตร 

6.5  ผลไมตองปราศจากศัตรูพืชที่สาํคัญ เชน หนอนแมลงวันผลไม เพล้ียแปง และมดดํา เปนตน 

6.6  ตองบรรจุผลไมในตูคอนเทนเนอรควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนสง  
6.7  กลองบรรจุผลไมตองระบุความ ดังนี ้

6.7.1  หมายเลขทะเบียนของบริษัท/ ชื่อบริษัท 

6.7.2  พื้นท่ีปลูก 

6.7.3  หมายเลขทะเบียนสวน (GAP) 

6.7.4  หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจ (GMP)  
6.7.5  ระบุขอความ “Export to the People’s Republic of China” เปนภาษาองักฤษ หรือภาษาจีน 

6.8  ตอง seal ตูคอนเทนเนอรดวย seal สีเหลืองที่มีตรากรมวิชาการเกษตร และระบุหมายเลข seal (หมายเลข 
seal 6 หลัก) ลงรายงานการปฎิบัติงานนอกสถานที่ของเจาหนาท่ี  

6.9  เจาหนาท่ีแฟกซรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี (รายงานการตรวจศัตรูพืช) ไปยังดานตรวจพืชมุกดาหาร เพ่ือ
พิมพใบรับรองสุขอนามัยพืช 

6.10  ตองระบุขอความ และขอความรบัรองพิเศษในชอง Additional Declaration ดังนี ้  
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 (ดานโหยวอ้ีกวาน/ ดานผิงเสียง) กอนการนําเขาผลไมดังกลาว ซึ่งใบรับรองสุขอนามัยพืชจะมีผล
บังคับใช 7 วันนับแตวันออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

หมายเหต ุดานตรวจพืชมกุดาหาร โทรศัพท 042-611-672 โทรสาร 042-611-769 

7.  การสงออกแปงมันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ  
เดิมการสงออกสินคาดังกลาวมักทํา treatment ดวยการรมยาโดยสารรมเมทิลโบรไมด 80 g/ m3 เปนเวลา 48 ชั่วโมง 

และระบุ treatment ลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช แตเน่ืองจากสินคาดังกลาวผานขบวนการผลิตซึ่งมั่นใจไดวาปลอดศัตรูพืช 
อีกท้ัง การรมยาในสินคาดังกลาวไมใชขอกาํหนดในการนําเขาของจีน ดังนั้น การตรวจศัตรูพชืกอนสงออกโดยเจาหนาที่
กระทําโดยการ visual inspection เทานัน้  
  
8.  การสงออกผลไมอบแหง 31 ชนิด 

จนีอนุญาตใหนําเขาผลไมแปรรูป 31 ชนิดจากประเทศไทย ไดแก มะพราวแหง เน้ือมะพราวแหง เม็ดมะมวงหิมพานตแหง 
เม็ดอัลมอนดแหง ถัว่ฮาเซลนัทแหง วอลนัทแหงไมมเีปลือก ถั่วพิชตาชิโอแหงมเีปลือกและไมมเีปลือก ถั่วฮาวาย (มะคาเดเมีย 
ถั่วออสเตรเลีย) ผลหมากแหง กลวยหอมแหง กลวยแหง (Dried Musa Basjoo) มะเดื่อแหง สับปะรดแหง ฝรั่งแหง มะมวงแหง 
มังคดุแหง มะนาวแหงและสมเปรี้ยวแหง ลูกเกด บวยแหง ลูกพรุนแหง เชอรี่แหง ลําไยแหง พุทราแหง ล้ินจี่แหง แคนตาลูปแหง 
ทุเรียนแหง มะขามแหง (มะขามเปร้ียว มะขามหวาน) มะละกอแหง บูลเบอร่ีแหง แครนเบอร่ีแหง และลูกตาลแหง รายละเอียด
ในเอกสารสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช ท่ี กษ 0926/ 2681 ลว. 15 กรกฎาคม 2557   

 







9.  การสงออกขาวจากไทยไปจีน 

 ตามพิธีสารวาดวยขอกาํหนดดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการสงออกขาวจากไทยไปจนี มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันท่ี 17 มิถุนายน 2559 นัน้ กําหนดใหการสงออกขาวจากไทยไปจีน ตองเปนไปตามขอกําหนด ดังน้ี 

9.1  ขาวไทยท่ีสงออกไปยังประเทศจนี ตองเปนไปตามมาตรฐานดานความปลอดภัยของอาหาร และกฏระเบียบ
ดานการกักกันพืชของทั้งประเทศไทย และประเทศจีน 

9.2  ขาวไทยท่ีสงออกไปยังประเทศจีน จะตองปราศจากศัตรูพืชกักกัน 8 ชนิด ดังน้ี 

1) ดวงถ่ัวเขียว 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” และไดรบัการข้ึนทะเบียนจาก AQSIQ ของจีน โดย AQSIQ จะประกาศรายชื่อผูผลิตและแปรรูปขาว
สงออกไปจีนที่ผานการตรวจประเมินและข้ึนทะเบียนแลวในเวปไซตทางการของ AQSIQ ทั้งน้ี ผูผลิตและแปรรูปขาวท่ีไมอยูใน
รายช่ือดังกลาว จะไมสามารถสงออกขาวไปยังประเทศจีนได 

9.4  ขาวไทยท่ีสงออกไปยังประเทศจีน ตองปราศจากดิน เปลือกขาว รําขาวและเศษช้ินสวนใดของตนขาว 

9.5  ขาวไทยท่ีสงออกไปยังประเทศจนี จะตองผานการรมยาเพ่ือใหมัน่ใจวาปราศจากแมลงมีชวีิต และตองมกีาร
ออกใบรับรองการรมยา โดยสารรมและวิธีการท่ีใชในการรมยาตองเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

9.6  ขาวไทยท่ีสงออกไปยังประเทศจีนในแตละคร้ัง จะตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชฉบับจริง และเปนไปตาม
ขอกําหนดของทั้งสองฝาย โดยตองมีการระบุแหลงผลิตสินคา คือ ประเทศไทยลงในใบรับรองดวย 

 ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับขาวไทยสงออกไปจีน จะมีการระบุขอความรับรองพิเศษแบบใหม ท่ีผานการ
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) ชื่อและท่ีอยูผูสงออก เปนภาษาอังกฤษ 

2) สถานท่ีผลิต (ประเทศไทย) เปนภาษาอังกฤษ 

3) ขอความ “ ” เปนภาษาจีน (หมายถึง ผลิตภัณฑนี้สําหรับสงออกไป
ยังสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
 

 



ตารางจีนที่ 1 ตัวอยางศัตรูพืชกักกันของจีน  
 

Insects Photo 

1 Scientific Name Acanthoscelides obtectus Say 
 

 

 

 
 

Common Name bean bruchid, bean weevil 

Thai Name ดวงเจาะเมล็ด 

Order/ Family Coleoptera/ Bruchidae 

 

2 Scientific Name Aleurodicus dispersus Russell 
 

 
 

 

 
 

Common Name whitefly, spiralling whitefly 

Thai Name แมลงหวี่ขาวเกลียว 

Order/ Family Hemiptera/ Aleyrodidae 

3 Scientific Name Bactrocera spp. 
 

 
 

 

 
 

Common Name fruit fly 

Thai Name แมลงวันผลไม  
Order/ Family Diptera/ Tephritidae 

4 Scientific Name Batocera spp. 

 

 

 
 

Common Name mango longhorn/ mango stem borer 

Thai Name ดวงงวงเจาะลําตน 

Order/ Family Coleoptera/ Cerambycidae 

5 Scientific Name Bruchus spp. 
 

 
 

 

 

Common Name bean bruchid 

Thai Name ดวงถ่ัว 

Order/ Family Coleoptera/ Bruchidae   

   

 

 

 

 

  



Insects Photo 

6 Scientific Name Coptotermes curvignathus  
 

 
 

 

 

Common Name rubber termite 

Thai Name ปลวก 
Order/ Family Isoptera/ Rhinotermitidae 

7 Scientific Name Cryptophlebia ombrodelta  
 

 
 

 

 

Common Name litchi fruit moth 

Thai Name หนอนเจาะผล 

Order/ Family Lepidoptera/  Tortricidae 

8 Scientific Name Dysmicoccus neobrevipes  
 

 
 

 

 

Common Name pineapple mealybug 

Thai Name เพล้ียแปง 
Order/ Family Coccoidea/ Pseudococcidae 

9 Scientific Name Hypothenemus hampei  
 

 

 

 
 

Common Name coffee seed borer 

Thai Name มอดเจาะผลกาแฟ 

Order/ Family Coleoptera/ Scolytidae 

10 Scientific Name Liriomyza trifolii  
 

 
 

 

 

Common Name American serpentine leafmine 

Thai Name แมลงวันหนอนชอนใบ 

Order/ Family Diptera/ Agromyzidae 

   

 

 

 

 

 

  



Insects Photo 

11 Scientific Name Promecotheca cumingii 
 

 
 

 

 

Common Name coconut leafminer 

Thai Name ดวงแทะใบมะพราว 

Order/ Family Coleoptera/ Chrysomelidae 

12 Scientific Name Rhynchophorus ferrugineus  
 

 

 

 
 

Common Name red palm weevil 

Thai Name ดวงงวงมะพราว 

Order/ Family Coleoptera/ Curculionidae 

13 Scientific Name Rhynchophorus vulneratus  
 

 
 

 

 
 

Common Name Asiatic palm weevil 

Thai Name ดวงงวงมะพราว 

Order/ Family Coleoptera/ Curculionidae 

14 Scientific Name Sinoxylon spp. 
 

 

 

 
 

Common Name false powder-post beetle 

Thai Name ดวงเจาะก่ิงกาน 

Order/ Family Coleoptera/ Bostrichidae 

15 Scientific Name Sternochetus spp. 
 

 

 

 
 

Common Name - 

Thai Name ดวงงวงมะมวง 
Order/ Family Coleoptera/ Curculionidae 

16 Scientific Name Trogoderma granarium  
 

 

 

 
 

Common Name khapra beetle 

Thai Name ดวงอิฐ 

Order/ Family Coleoptera/ Dermestidae  

   

 

 

  



Insects Photo 

17 Scientific Name Xyleborus spp. 
 

 
 

 

 

Common Name - 

Thai Name - 

Order/ Family Coleoptera/ Scolytidae 

 

หมายเหตุ   อางอิงขอมูลรายละเอียดศัตรูพืชจาก CABI 2007  

1. Bactrocera spp. ซึ่งเปนศัตรพูืชกักกันของจีน 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) 

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) 

 

2. Batocera spp. ซึ่งเปนศัตรูพชืกักกันของจีน ไดแก 
2.1 Batocera rubus (rubber root borer) 

2.2 Batocera rufomaculata (mango tree borer) 

 

3. Bruchus spp. ซึ่งเปนศตัรูพืชกักกันของจีน ไดแก 
3.1 Bruchus chinensis (Chinese bruchid) 

3.2 Bruchus obtectus (bean bruchid) 

 

4. Sinoxylon spp. ซึ่งเปนศัตรูพชืกักกันของจีน ไดแก 
4.1 Sinoxylon anale (false powder-post beetle) 

4.2 Sinoxylon conigerum (conifer auger beetle) 

 

5. Sternochetus spp. ซึ่งเปนศตัรูพืชกักกันของจีน ไดแก 
5.1 Sternochetus frigidus (mango fruit weevil) 

5.2 Sternochetus mangiferae (mango seed weevil) 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


