
การส่งออกข้าวไปจีน 



ก่อนส่งออกข้าวไปจีนต้องท าอย่างไร? 

ผู้ส่งออก – ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  

(ข้อมูลเพิ่มเติม => เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ เรื่อง          
การส่งออกข้าวไปต่างประเทศ) 

ผู้ผลิตและแปรรูปข้าว – หมายถึง โรงปรับปรุงคุณภาพข้าว ต้องได้รับ
การขึ้นทะเบียนกับส านักงานศุลกากรของจีน (GACC) 

• ปัจจุบันมีผู้ผลิตฯ จ านวน 49 ราย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก GACC 

(ศึกษาเง่ือนไขการส่งออกข้าวไปจีนเพิ่มเติม => เว็บไซต์ส านักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/ard/) 



ผู้ผลิตและแปรรูปข้าว : ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP    
และมีการประยุกต์ใช้ HACCP 



ขั้นตอนการส่งออกข้าวไปจีน 

ข้าวส่งออกไปจีนเป็นไปตาม “พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดด้านสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน” พ.ศ. 2559  

จีนอนุญาตให้น าเข้าข้าวจากไทย ได้แก่  ข้าวสาร ข้าวกล้อง และ   
ปลายข้าว 

ต้องมี “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” ที่ออกโดยด่านตรวจพืช/กบส .         
ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ก ากับไปพร้อมกับสินค้าทุกครั้ง 

(ข้อมูลเพิ่มเติม => เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ เรื่อง          
การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช กรณีตรวจพืชและ/หรือควบคุมการก าจัด
ศัตรูพืชนอกสถานที่ให้บริการ) 



ผู้ส่งออก/ ตัวแทน 

ศึกษาเงื่อนไขการส่งออกข้าวไปจีน ได้ท่ี เว็บไซต์ http://www.doa.go.th/ard/ 

ยื่นแบบ พ.ก. 7 และ หนังสือรับรองการผลิตข้าวเพ่ือการส่งออกไปจีนทีอ่อกโดยผู้ผลิตฯ  
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก GACC ต่อกลุ่มบริการสง่ออกสินค้าเกษตร(กบส.)/ด่านตรวจพืช(ดพ.) ล่วงหน้า 

นายตรวจพืชควบคุมการรมยาก าจัดศัตรูพืช ณ สถานประกอบการ 
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัตงิานนอกสถานที ่เพื่อน าส่ง กบส./ดพ.  

ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ B/L ต่อ กบส./ดพ. ภายใน 14 วัน นับจากวันครบก าหนดรมก าจัดศัตรูพืช  
และช าระค่าธรรมเนียม จากนั้นจนท. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และออกใบรับรองสุขอนามัยพืช  

ขั้นตอนการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) ส าหรับการส่งออกข้าวไปจีน 



ข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืช 

ข้าวส่งออกไปจีนต้องรมด้วยสารฟอสฟีน เพื่อก าจัดแมลงศัตรูพืช   
อัตรา 2.5 กรัม/ลูกบาศก์เมตร/120 ชั่วโมง โดยบริษัท ซี.ซี.ไอ.ซี. 
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ บริษัทรับจ้างรมก าจัดศัตรูพืชอื่นที่ GACC 
ให้การยอมรับ 

 



ข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืช 

 ข้าวส่งออกไปจีนต้องปราศจากการปนเปือ้นของศัตรพูชืกักกัน จ านวน 8 ชนิด 
1. ด้วงถั่วเขียว Callosobruchus maculatus - พบในไทย 
2. ด้วงผลไม้แห้ง Carpophilus mutilatus - พบในไทย 
3. มดคันไฟอินวิคต้า Solenopsis invicta - ไม่พบในไทย 
4. รางจืดต้น Crotalaria spectabilis - พบในไทย 
5. วัชพืช Ipomoea lacunose - ไม่พบในไทย 
6. วัชพืช Rapistrum rugosum - ไม่พบในไทย 
7. วัชพืช Sesbania exaltata - ไม่พบในไทย 
8. วัชพืช Sida spinoda - ไม่พบในไทย 

 



1        2 
3        4 

ท่ีมา : www.google.com ท่ีมา: http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest 

 
ท่ีมา: http://bugguide.net/node/view/30648 ท่ีมา : http://swbiodiversity.org/seinet/taxa/index.php?taxon=46423 

ด้วงถั่วเขียว Callosobruchus maculatus ด้วงผลไม้แห้ง Carpophilus mutilatus 

มดคันไฟอินวิคต้า Solenopsis invicta รางจืดต้น Crotalaria spectabilis 



5        6 
7        8 

ที่มา : http://luirig.altervista.org/schedenam/fnam.php?taxon=Ipomoea 
+lacunosa 

ที่มา: http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=7508 

ที่มา : http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5437347 

ที่มา : http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5438111 

วัชพืช Ipomoea lacunose วัชพืช Rapistrum rugosum 

วัชพืช Sesbania exaltata วัชพืช Sida spinoda 



ข้อก าหนดของบรรจภุัณฑ์ข้าวส่งออกไปจีน 

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของข้าวไทยที่ส่งออกไปยังจีน ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดด้านการกักกันพืชของจีน ต้องสะอาด
และใหม่ บนบรรจุภัณฑ์ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผูส้่งออก และสถานที่ผลิต (ประเทศไทย) เป็นภาษาอังกฤษ 
และมีข้อความว่า “本产品输往中华人民共和国” เป็นภาษาจีน ที่มองเห็นได้ชัดเจน 





ข้าวที่ส่งออกต้องเป็นไปตามข้อก าหนด 
ด้านมาตรฐานข้าวของจีน 

มาตรฐานแห่งชาต ิเรื่อง ข้าว GB 1354 – 2018 

มาตรฐาน เรื่อง ปริมาณสูงสุดของสารพิษจากเชื้อราในอาหาร          
GB 2761 - 2017 

มาตรฐาน เรื่อง ปริมาณสูงสุดของสิ่งปนเปื้อนในอาหาร GB 2762 - 
2017 

มาตรฐาน เรื่อง ปริมาณสูงสุดของวัตถุอันตรายทางการเกษตรใน
อาหาร GB 2763 - 2018 

 



ข้อควรรู้ : จีนก าหนดให้ข้าวน าเขา้ 
ต้องมีปริมาณข้าวเหลือง ไม่เกิน 1%  

และความชื้นต้องไม่เกิน 14.5%   



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่

• นายนพรัตน์  บัวหอม นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ 

• กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร ส านักควบคุม
พืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

• เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900 (ภายในบริเวณรั้วอาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า
เ กษตร เพื่ อ การส่ ง ออก  หรื อ  ตึ ก  8  ชั้ น         
กรมวิชาการเกษตร) 

• โทร. 02 940 6467 
• Email: epqsgchina@gmail.com 
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