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(ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ) 

กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

หนังสือภายนอก หมายเลข 808 (2015) ส านักงานความปลอดภัยอาหารน าเข้าส่งออก  

 

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าว ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เรียน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง 

 ฝ่ายจีนได้รับรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ฝ่ายไทยเสนอมาแล้ว 
จึงขอแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต่องานขึ้น
ทะเบียนของฝ่ายจีน  

 เนื่องจาก จ านวนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่ฝ่ายไทยเสนอมามีจ านวนค่อนข้างมาก ในจ านวนนี้มี
ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่เคยส่งออกข้าวมายังประเทศจีน ฝ่ายจีนจึงไม่สามารถทราบถึงคุณภาพ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเหล่านี้ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ตรวจสอบพิจารณาเป็นไปอย่างราบรื่น รับประกันว่าผู้ประกอบการจะเป็นไปตามข้อก าหนดด้าน
คุณภาพความปลอดภัยของฝ่ายจีน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยท าการตรวจสอบ
ผู้ประกอบการข้าวส่งออกมายังประเทศจีน ตามข้อก าหนดใน “มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย
ส าหรับผู้ผลิตต่างชาติของข้าวน าเข้า” (เอกสารแนบ) หรือ กฏระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของ
ฝ่ายไทยที่เทียบเท่ากับข้อก าหนดของฝ่ายจีน และให้ท าการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด และมีความต้องการที่จะส่งออกมายังประเทศจีน โดยยึดตามการค้าที่แท้จริง แล้วเสนอ
มายังฝ่ายจีน  โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้ประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้กับฝ่ายจีน ก่อนวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจีนจะท าการตรวจประเมินผู้ประกอบการ ณ สถานที่จริง เพ่ือ
ยืนยันรายชื่อผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียน 

 ทั้งนี้ ขอให้สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ น าข้อก าหนดของฝ่ายจีนนี้ แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทยโดยเร็วที่สุด และขอให้ฝ่ายไทยให้ความร่วมมือกับฝ่ายจีน เพ่ือให้งานที่เกี่ยวข้องประสบ
ความส าเร็จ 

  ขอแสดงความนับถือ 

ผู้ประสานงาน   

โทรศัพท์  

โทรสาร  

Email:  

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

16 ตุลาคม 2558        
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เอกสารแนบ 

มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยส าหรับผู้ผลิตต่างชาติของข้าวน าเข้า 

1. เอกสารอ้างอิง 

กฏหมายความปลอดภัยของอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

กฏหมายการกักกันสัตว์และพืชน าเข้าส่งออกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฏระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

2. ขอบข่าย 

มาตรฐานฉบับนี้ใช้ส าหรับผู้ผลิต แปรรูปและเก็บรักษาต่างชาติทีส่่งออกข้าวมายังประเทศจีน 
(ในที่นี้เรียกโดยย่อว่า ผู้ประกอบการ)  

ข้าว ในมาตราฐานนี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปของข้าวสารที่ผ่าน
ขั้นตอนการท าความสะอาด การกระเทา การสี และการจัดการผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ได้แก่       
ข้าวกล้อง ข้าวสาร และข้าวหัก  

3. ประเทศหรือภูมิภาคผู้ส่งออกที่ก าหนด 

ประเทศหรือภูมิภาคที่ผู้ประกอบการตั้งอยู่ ต้องได้รับการอนุญาตให้ส่งออกข้าวมายัง
ประเทศจีน 

4. ข้อก าหนดพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ 

4.1 ผู้ประกอบการต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยพืช
และความปลอดภัยของอาหารของประเทศจีน และประเทศ/ภูมิภาคท่ีตั้งอยู่ รวมถึงพิธีสารการ
ส่งออกข้าวมายังประเทศจีนแบบทวิภาคี และข้อก าหนดในมาตรฐานนี้ 

4.2 ผู้ประกอบการต้องผ่านการขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
ประเทศที่ตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานนั้น 

4.3 ผู้ประกอบการต้องมีสถานที่ประกอบการ เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรควบคุมการผลิต   
ทีเ่หมาะสมกับการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษา มีระบบการจัดการด้านสุขอนามัยพืชและ
ความปลอดภัยของอาหารของผลิตภัณฑ์ 

5. ข้อก าหนดส าหรับบุคลากรด้านการผลิตและการจัดการ 

5.1 ความสามารถของบุคลากรด้านการผลิตและการจัดการ ต้องเหมาะสมตามข้อก าหนดส าหรับ
ต าแหน่งงานนั้น โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดในกฏหมาย กฏระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยของอาหารของประเทศจีน และประเทศ/ภูมิภาคที่ตั้ง
อยู่ รวมถึงพิธีสารการส่งออกข้าวมายังประเทศจีนแบบทวิภาคี และข้อก าหนดในมาตรฐานนี้ 
รวมถึง มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้อง 
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5.2 บุคลากรด้านการผลิตและการจัดการ ต้องรักษาความสะอาดส่วนบุคคลเมื่อเข้าไปในพื้นที่
การผลิต และหา้มน าสิ่งของที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิตเข้าไปในพ้ืนที่การผลิต 

6. ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ 

6.1 โรงแปรรูปต้องมีพ้ืนที่การผลิตที่เป็นเอกเทศ ภายในพ้ืนที่นี้ห้ามด าเนินกิจการ ท าการผลิต 
หรือเก็บรักษาสิ่งอ่ืนใดที่จะส่งผลต่อคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

6.2 พ้ืนที่การผลิตต้องแยกออกจากพ้ืนที่นอกการผลิต ต้องไม่ได้รับการรบกวนหรือการปนเปื้อน
จากพ้ืนที่นอกกการผลิต 

6.3 พ้ืนที่การผลิตต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการเก็บรักษาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
รวมถึง มีเครื่องมืออุปกรณ์ในพักชั่วคราวและ(หรือ)ก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ ที่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดด้านกักกันพืช และเหมาะสมกับก าลังการผลิต  

6.4 วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต้องแยกวางเก็บในสถานที่ท่ีก าหนด ห้ามวางปนกัน 

6.5 ถนนเส้นหลักในสถานประกอบการต้องราบเรียบเป็นระเบียบ ไม่มีน้ าขัง ไม่มฝีุ่นละอองสะสม 

6.6 ห้องน้ าภายในสถานประกอบการต้องมีอุปกรณ์ในการช าระล้าง และล้างมือ เป็นต้น โดยต้อง
รักษาความสะอาด ไม่มีกลิ่นผิดปกติ 

6.7 ภายในสถานประกอบการต้องมีมาตรการป้องกันหนู ห้ามใช้เหยื่อล่อท่ีมีพิษ ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูป ห้ามสุนัขที่เลี้ยงไว้เพ่ือรักษาความปลอดภัย เข้าไปใน
พ้ืนที่การผลิต 

6.8 ภายในสถานประกอบการต้องวางกับดักล่อแมลง ความหนาแน่นในการวางกับดักต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยผู้ประกอบการต้องตรวจสอบกับดักทุกสัปดาห์ 
และน าแมลงที่ดักได้ไปจ าแนกชนิด และบันทึกผลการดักจับ 

7. ข้อก าหนดส าหรับตัวโรงงานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

7.1 ขนาดพ้ืนที่และความสูงของตัวโรงงาน ต้องเหมาะสมกับก าลังการผลิตและการติดตั้ง
เครื่องมืออุปกรณ์ และต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและข้ันตอน
การด าเนินการของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป โดยพื้นโรงงานต้องราบเรียบ สะอาด นอกจากนี้ ทางออก
ของตัวโรงงานและช่องทางที่สัมผัสกับภายนอก ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันแมลง ป้องกันหนู ป้องกันสัตว์
ปีก เช่น นกและค้างคาว เป็นต้น 

7.2 ผนัง หลังคาหรือฝ้าเพดาน รวมทั้งโครงสร้างเหนือศีรษะ ต้องใช้วัสดุที่ไม่มีพิษ กันน้ า กันเชื้อรา 
และไม่ร่วงหล่นในการก่อสร้าง ต้องรักษาความสะอาดให้เงางาม ส่วนประตูหรือหน้าต่างที่เปิด
ออกได้ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันแมลง ป้องกันหนู ป้องกันสัตว์ปีก เช่น นกและค้างคาว เป็นต้น 

7.3 ตัวโรงงานต้องมีอุปกรณ์ส่องสว่างหรือแสงสว่างจากธรรมชาติทีเ่พียงพอ ความสว่างต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดด้านการตรวจสอบและการผลิต โดยอุปกรณ์ส่องสว่างต้องมีเครื่องป้องกัน
เพ่ือไม่ใหเ้มื่อเกิดการแตกเสียหายแล้วปนเปื้อนลงไปในสิ่งที่แปรรูป 
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7.4 ห้องแปรรูปต้องมีมีอุปกรณ์ระบายอากาศและป้องกันฝุ่นอย่างเหมาะสม โดยห้องแปรรูปต้อง
มีอากาศถ่ายเทสะดวก สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.5 ตัวโรงงานต้องวางกับดักล่อแมลง ความหนาแน่นในการวางกับดักต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการต้องตรวจสอบกับดักทุกสัปดาห์ และน าแมลงที่ดัก
ได้ไปจ าแนกชนิด และบันทึกผลการดักจับ 

8. ข้อก าหนดส าหรับวัตถุดิบ 

การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตข้าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในกฏหมาย กฏระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยของอาหารของประเทศจีน และประเทศ/ภูมิภาคที่ตั้ง
อยู่ รวมถึงพิธีสารการส่งออกข้าวมายังประเทศจีนแบบทวิภาคี 

9. ข้อก าหนดส าหรับกระบวนการผลิตและแปรรูป 

9.1 ต้องออกแบบเทคนิคการแปรรูปโดยอ้างอิงจากข้อก าหนดด้านคุณภาพความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์และการกักกันพืช กระบวนการแปรรูปต้องไม่วกไปวนมา 

9.2 ต้องแยกจัดสร้างพื้นที่เก็บวัตถุดิบ พื้นท่ีแปรรูป และห้องเก็บผลิตภัณฑ์ ต่างเวลาหรือแยก
สถานทีก่ัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างกัน 

9.3 ต้องสร้างระบบรักษาความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร และสถานที่ เป็นต้น
และมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องท าความสะอาดทั้งก่อนและหลังเลิกงาน 

9.4 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและสิ่งปฏิกูลจากกระบวนการแปรรูปต้องแยกรวมออกมาต่างหาก 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ 

10. ข้อก าหนดส าหรับบรรจุภัณฑ์ การขนส่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

10.1 วัสดุที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยความปลอดภัย สะอาดและ  
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบและเนื้อหาของบรรจุภัณฑ์
และฉลากต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐาน หรือกฏหมายกฏระเบียบที่เก่ียวข้องของจีน  

10.2 ห้องเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้องแห้ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยวัสดุบรรจุภัณฑ์ภายนอก
และภายในต้องแยกเก็บรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 

10.3 ต้องรักษาความสะอาดภายในห้องเก็บผลิตภัณฑ์ มีการท าความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามความจ าเป็น สิ่งของในห้องต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมจากผนังและพ้ืน ในห้องต้องไม่วาง
สิ่งของที่ส่งผลต่อสุขอนามัย และใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันหนู แมลงและการ
ขึ้นรา 

10.4 ภายในห้องคัดบรรจุและห้องเก็บผลิตภัณฑ์ต้องวางกับดักล่อแมลง โดยผู้ประกอบการต้อง
ตรวจสอบกับดักทุกสัปดาห์ และน าแมลงที่ดักได้ไปจ าแนกชนิด และบันทึกผลการดักจับ 

10.5 ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งต้องเป็นไปตามข้อก าหนดด้านสุขอนามัย และมีการติดตั้งอุปกรณ์  
กันฝน กันฝุ่น เป็นต้น ตามลักษณะเด่นของสินค้านั้น 
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11. ข้อก าหนดด้านการจัดการวัตถุเคมีที่มีพิษ มีอันตราย 

ผู้ประกอบการต้องมีระบบการเก็บรักษาและควบคุมการน าไปใช้งานของวัตถุเคมี และต้อง
ปฏิบัติตามระบบอย่างเคร่งครัด ส าหรับสารท าความสะอาด สารฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น และสารเคมี ต้องตั้งผู้ดูแลขึ้นมาโดยเฉพาะ มีสถานที่เก็บรักษา
โดยเฉพาะ และมีบันทึกโดยเฉพาะ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ 
และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายต้องมีเครื่องหมายชัดเจนและติดตั้งตัวล๊อค เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์โดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ 

12. ข้อก าหนดส าหรับการจัดการปัญหา 

ผู้ประกอบการต้องมีกลไกในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ
พบปัญหาด้านสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยของอาหารในข้าว ต้องใช้มาตรการปรับปรุงแก้ไข
ทันท ีมีการจัดการอย่างทันท่วงที และรายงานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบของประเทศ/ภูมิภาค
ที่ตั้งอยู่ 

13. ข้อก าหนดส าหรับการจัดการการส่งออก 

13.1 ผู้ประกอบการต้องมีระบบควบคุมตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์      
ที่มีประสิทธิภาพส าหรับข้าวส่งออกทุกล๊อต เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับหาที่มาของ
ปัญหาได้ทันททีี่พบปัญหา 

13.2 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบที่มีคุณสมบัติ และท าการ
ตรวจสอบข้อก าหนดในกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยของ
อาหารของประเทศจีน และประเทศ/ภูมิภาคที่ตั้งอยู่ รวมถึงพิธีสารการส่งออกข้าวมายังประเทศ
จีนแบบทวิภาคี และข้อก าหนดในมาตรฐานนี้ 

 

 

แปลโดย ดร. นพรัตน์ บัวหอม กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 22 ตุลาคม 2558 

 


