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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(People's Republic of China) 

1. ผลไม้จากประเทศไทยที่อนญุาตให้น าเข้า 23 ชนิด 
1. กล้วย   9. ลองกอง   17. ส้มเขียวหวาน 
2. มะเฟือง  10. มะละกอ   18. สับปะรด 
3. ส้มโอ    11. เสาวรส   19. มะม่วง* 
4. ส้ม   12. ชมพู ่  20. ทุเรียน* 
5. มะพร้าว   13. เงาะ   21. ล าไย* 
6. น้อยหน่า  14. ละมุด  22. ลิ้นจี*่ 
7. ฝรั่ง   15. สละ   23. มังคุด* 
8. ขนุน   16. มะขาม 

หมายเหตุ     * คือ ผลไม ้5 ชนิดตามพิธสีารฯ ผลไมไ้ทย-จีน 

2. ผลไม้ในข้อ 1-18 ต้องมีฉลาก และระบุข้อความตามข้อก าหนด ดังนี ้
 
 
 
 

3. ข้อก าหนดในการน าเข้าผลไม้ 5 ชนิดตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน 
ผลไม้เขตร้อนของไทย 5 ชนิดที่สามารถน าเข้าจีนได้ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน คือ มะม่วง (Mangifera 

indica), ทุเรียน (Durio zibethinus), ล าไย (Dimocarpus longan), ลิ้นจี่ (Litchi chinensis) และมังคุด (Garcinia 
mangostana) 
โดยผลไม้ดังกลา่วต้องปลอดจากศัตรูพืชควบคุมของจีน (Regulated Pests) และมีเงื่อนไขทีต่้องปฏิบัต ิดังนี ้

3.1 ล าไย และลิ้นจี่ 
3.1.1 ล าไย และลิ้นจี่ ต้องมาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจาก

โรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร  

หมายเหตุ ส าหรับการส่งออกล าไย ผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกล าไยสด (LO-XX-XXX) ด้วย 

3.1.2 ล าไยต้องผ่านการตรวจสอบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยมีค่า SO2 ในเนื้อไม่เกิน 50 ppm. 
และต้องมีใบรับรองวิเคราะห ์SO2 แนบไปกับสินค้าทุก lot 

3.1.3 ต้องไม่มีดิน, ใบ และกิ่ง 
3.1.4 ก้านติดผลยาวไม่เกิน 15 cm. 
3.1.5 ภาชนะบรรจุต้องใหม่ สะอาด และระบุข้อความตามข้อก าหนด เช่นเดียวกับการส่งออกทุเรียน มังคุด และ

มะม่วง 
 

Fruit type : …………………………….…………..…………………………..… 
Origin : ………………………………………………………………..….……… 
Export to the People’s Republic of China 
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3.2 ทุเรียน มังคุด และมะม่วง 

3.2.1 ทุเรียน มังคุด และมะม่วง ต้องมาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม 
(GAP) และมาจากโรงคัดบรรจทุี่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการ
เกษตรและส าหรับการส่งออกทเุรียน ผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบยีนเป็นผูส้่งออกทุเรียนสด (DU-XX-XXX) ด้วย 

3.2.2 ต้องไม่มีดิน, ใบ และกิ่ง 
3.2.3 ส าหรับการส่งออกมะม่วง จะต้องปราศจากแมลงวนัผลไม้ Bactrocera carambolae หรือ B. papayae

หรือ B. correcta หรือ B. zonata 
3.2.4 ภาชนะบรรจุต้องใหม่ สะอาด และระบุข้อความตามข้อก าหนด ดังนี ้

หมายเหตุ ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ก ากับไปกบัผลไม้ 5 ชนิดข้างต้น ต้องระบุข้อความในช่อง additional declaration 
ดังนี ้
“This fruit is in compliance with the protocol on inspection and quarantine conditions of tropical 
fruits to be exported from Thailand to China” 

3.2.5 ภาชนะบรรจุต้องใหม่ สะอาด และระบุข้อความตามข้อก าหนดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

4. การส่งออกผลไม้ไทยไปจีนโดยผ่านประเทศที่ 3 (ด่านตรวจพืชมุกดาหาร – ด่านผิงเสียง) 
4.1 ผู้ส่งออกสามารถศึกษาข้อมูลได้จากประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ

และการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับผลไม้ที่ส่งออกผ่านประเทศที่สามเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2552 
4.2 ผลไมท้ี่สามารถส่งออกโดยผ่านประเทศที่ 3 คือ ผลไมท้ั้ง 23 ชนิดดังกลา่วข้างต้น 
4.3 ผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกผลไม้ไทยไปจีนโดยผา่นประเทศที่ 3 กับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งผลไม้

นั้นต้องมาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร 

4.4 ผู้ส่งออกต้องมี Import Permit มาแสดงเพื่อขอรับบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
พืช/กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร 

4.5 ผลไมต้้องปราศจากศัตรูพืชที่ส าคัญ เช่น หนอนแมลงวันผลไม้, เพลี้ยแป้ง และมดด า เป็นตน้ 
4.6 ต้องบรรจุผลไม้ในตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่ง  
4.7 กล่อผลไม้ต้องระบุข้อความ ดังนี้ 

4.7.1 หมายเลขทะเบียนของบริษัท/ ชื่อบริษัท 
4.7.2 พื้นที่ปลูก 
4.7.3 หมายเลขทะเบียนสวน (GAP) 

Name of the exporting company : ………………………………………….… 
Fruit type : …………………………….…………..…………………............………..… 
Orchard register number : ………………………………………….....………..… 
Packing house register number : …………………………………….....……… 
Packing date : ………………………………………………………….............….……. 
Export to the People’s Republic of China 
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4.7.4 หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ (GMP)  
4.7.5 ระบุข้อความ “Export to the People’s Republic of China” เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน 

4.8 ต้อง seal ตู้คอนเทนเนอร์ด้วย seal สีเหลืองที่มีตรากรมวิชาการเกษตร และระบุหมายเลข seal  
(หมายเลข seal 6 หลัก) ลงรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที ่

4.9 เจ้าหน้าที่แฟกซ์รายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (รายงานผลการตรวจศัตรูพชื) ไปยังดา่นตรวจพืช 
มุกดาหาร เพื่อพิมพ์ใบรับรองสุขอนามัยพืช 

4.10 การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชจะต้องระบุข้อความในช่อง Addition Declaration ดังต่อไปนี ้
4.9.1 หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ 
4.9.2 หมายเลข seal 6 หลัก 
4.9.3 ระบุข้อความ “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” 

4.11 ด่านตรวจพชืมุกดาหารจะส่งส าเนาใบรบัรองสุขอนามัยพชืโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารไป
ยังด่านน าเข้าของสาธารณรัฐประชาชนจนี (ด่านโหย่วอี้กว่าน/ ด่านผงิเสียง) ก่อนการน าเข้าผลไม้ดังกล่าว ซึ่ง
ใบรับรองสุขอนามัยพชืจะมีผลบังคับใช้ 7 วันนบัแต่วันออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

หมายเหตุ ด่านตรวจพืชมุกดาหาร โทรศัพท ์042-611-672, โทรสาร 042-611-769 

5. ข้อก าหนดในการน าเข้าผักสดตามพิธีสารฯ ผักไทย-จีน 
ผักที่ส่งออกต้องมาจากแปลงปลกูที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุ

ที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร และต้องมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืชแนบ และมีสารตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ผักสดที่สามารถส่งออกไดม้ี 5 กลุ่ม ได้แก ่

3.1 ผักรับประทานหัว ราก และหัวกลีบ 
3.2 ผักรับประทานผล และถั่ว 
3.3 ผักรับประทานใบ และดอก 
3.4 เห็ด 
3.5 ผักรับประทานหน่อ 

.......................................................... 
 


