
สรุปสาระส าคัญ  
Ministry of Trade Regulation ว่าด้วยการส่งออกและน าเข้าข้าว 

(No. 103/M-DAG/PER/12/2015) 
กระทรวงการค้า อินโดนีเซีย 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 กระทรวงการค้า สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ประกาศเผยแพร่ Ministry of 

Trade Regulation No. 103/M-DAG/PER/12/2015 (หรือ “103/2015”) ว่าด้วยการส่งออกและน าเข้าข้าว ลง

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2559 สาระส าคัญด้านการน าเข้า สรุปได้ ดังนี้ 

1. ชนิดข้าวที่สามารถน าเข้าประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงพ้ืนที่ Free Trade Zone และ Free Port 

ได้ประกอบด้วย ข้าวเหนียว 100%  ข้าวหอมมะลิไทยที่มีข้าวหักไม่เกินร้อยละ 5  ข้าวนึ่ง  ข้าวญี่ปุ่นที่มีข้าวหัก     

ไม่เกินร้อยละ 5  ข้าวบาสมาติที่มีข้าวหักไม่เกินร้อยละ 5  ข้าวที่มีข้าวหักไม่เกินร้อยละ 25  ปลายข้าว  และ    

ปลายข้าวเหนียว  ทั้งนี้ข้ึนกับประเภทของวัตถุประสงค์/ประเภทผู้น าเข้า 

2. ปริมาณการน าเข้าข้าวพิจารณาโดยการประชุมร่วมกันของกระทรวงต่างๆ และ non-ministerial 

government agencies (Art.3) 

3. วัตถุประสงค์การน าเข้าข้าวประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก ่

3.1 การน าเข้าเพ่ือรักษาระดับราคาสินค้าและความมั่นคงทางอาหาร   น าเข้าโดย BULOG     

(ขึ้นทะเบียน API-U) เป็นข้าวที่มีระดับความหักไม่เกินร้อยละ 25  

โดยจะน าเข้าหลังจากได้รับใบอนุญาต (import approval) จากกระทรวงการค้าตาม      

ผลการพิจารณาของที่ประชุมร่วมระหว่าง Economic Coordinating Ministry และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง         

(“ที่ประชุมร่วม”) ในประเด็นปริมาณข้าวในคลังของ BULOG ราคาข้าวเฉลี่ยเทียบเคียงกับราคารับซื้อของรัฐบาล 

และ/หรือ ประมาณการผลผลิตข้าวส่วนเกินภายในประเทศ 

ระยะเวลาน าเข้าสามารถด าเนินการในนอกเหนือจากช่วงระยะเวลา 1 เดือนล่วงหน้าฤดูเก็บ

เกี่ยวหลัก (Main harvesting period) ไปจนกระทั่ง 2 เดือนหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวหลัก  อย่างไรก็ดี ระยะเวลา

น าเข้าสามารถก าหนดเป็นอ่ืนได้เป็นดุลพินิจของที่ประชุมร่วม 

ส าหรับฤดูการเก็บเกี่ยวปี 2016 กระทรวงเกษตร อินโดนีเซียก าหนดช่วงเดือนมีนาคม – 

พฤษภาคม  

3.2 การน าเข้าเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต สามารถน าเข้าโดยผู้น าเข้าที่ขึ้นทะเบียน API-P      

โดยสามารถน าเข้าปลายข้าว ปลายข้าวเหนียว และข้าวญี่ปุ่นที่มีข้าวหักไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งไม่สามารถน าข้าวที่

น าเข้าจ าหน่าย (resale) ภายในประเทศได้ 



ใบอนุญาตการน าเข้ามีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต  และสามารถ        

ขอขยายอายุได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 วัน  ส าหรับใบอนุญาตที่ออกในช่วงครึ่งปีหลังจะมีอายุไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 

ของปีที่ออกใบอนุญาต 

3.3 การน าเข้าเพ่ือขาย สามารถน าเข้าโดยผู้น าเข้าที่ขึ้นทะเบียน API-U โดยสามารถน าเข้า    

ข้าวเหนียว 100%  ข้าวหอมมะลิไทยที่มีข้าวหักไม่เกินร้อยละ 5  ข้าวนึ่ง  ข้าวญี่ปุ่นที่มีข้าวหกัไม่เกินร้อยละ 5 และ

ข้าวบาสมาติท่ีมขี้าวหักไม่เกินร้อยละ 5 

ในการขออนุญาตน าเข้าจะต้องมีหลักฐานการถือครอบคลังสินค้าที่เหมาะสมกับการเก็บ

รักษาสินค้า และหนังสือจากกระทรวงเกษตรส่งมายังกระทรวงการค้าผ่านทางช่องทาง on-line เพ่ือประกอบ    

การพิจารณาออกใบอนุญาตน าเข้า  ใบอนุญาตการน าเข้ามีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต  ส าหรับ

ใบอนุญาตที่ออกในช่วงครึ่งปีหลังจะมีอายุไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต 

3.4 การบริจาค  สามารถน าเข้าได้เฉพาะ social institutions/organisations หรือหน่วยงาน

รัฐบาล เป็นข้าวข้าวที่มีข้าวหักไม่เกินร้อยละ 25  โดยสามารถน าเข้าได้หลังจากได้รับ Import Approval          

จากกระทรวงการค้า ทั้งนี้หน่วยงานผู้รับจะต้องประสานขอหนังสือจากกระทรวงเกษตร และหนังสือจากกระทรวง

ที่ดูแลด้านการจัดการภัยพิบัติหรือการช่วยเหลือจัดการทางสังคม  ใบอนุญาตการน าเข้ามีอายุ 1 ปี 

4. บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสโดยตรงกับข้าวต้องเป็นไปตามระเบียบของอินโดนีเซีย  บรรจุภัณฑ์ที่เป็น

พลาสติกจะต้องมีเครื่องหมาย Food Grade Logo และ Recycling Code พร้อมหลักฐานผลการทดสอบ และ

หนังสือยืนยันจากผู้ส่งออก 

5. ส าหรับข้าวที่น าเข้าโดยผู้น าเข้าที่ขึ้นทะเบียน API-U เพ่ือการค้าภายในประเทศ ฉลากต้องเป็น

ภาษาอินโดนีเซียโดยมีรายละเอียดข้อมูลตามที่ก าหนด 

6. การน าเข้าข้าวจะต้องมีการตรวจสอบ ณ ต้นทาง โดยเซอเวเยอร์ที่รัฐมนตรีการค้าก าหนด  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้เซอเวเยอร์เรียกเก็บจากผู้น าเข้า 

7. รายงานรายเดือน ผู้น าเข้าต้องรายงานการด าเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์

การน าเข้า (Art.36) และเซอเวเยอร์ต้องรายงายการด าเนินการต่อกระทรวงการค้า (Art.39) หากไม่ปฏิบัติตาม      

มีการก าหนดบทลงโทษ 

8. การส่งออกข้าวสามารถท าได้เมื่อปริมาณข้าวในประเทศมีมากกว่าความต้องการ 

8.1 ชนิดข้าวที่สามารถส่งออกได้ ประกอบด้วย ข้าวเหนียว ข้าวที่มีข้าวหักไม่เกินร้อยละ 25  

และข้าวอินทรีย์ที่มีข้าวหักไม่เกินร้อยละ 25  โดยมีการก าหนดผู้ที่สามารถส่งออกข้าวแต่ละชนิดได้ (Art.4) 



หลังจากกระทรวงการค้าพิจารณาและมีหนังสือจากกระทรวงเกษตรประกอบการพิจารณาอนุญาต   ส าหรับการ

ส่งออกโดย BULOG จะต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมก่อนการออกใบอนุญาตส่งออก 

8.2 ปริมาณการส่งออกข้าวพิจารณาโดยการประชุมร่วมกันของกระทรวงต่างๆ และ non-

ministerial government agencies (Art.3) 

8.3 บรรจุภัณฑ์ส่งออกต้องระบุผู้ส่ งออก  “Produced in Indonesia” และ “Premium 

Quality”/สัดส่วนข้าวหัก 

8.4 ผู้ส่งออกต้องรายงานผลการด าเนินการรายเดือน หากไม่ปฏิบัติตามมีการก าหนดบทลงโทษ 

9. บทบัญญัตินี้ไม่ใช้กับข้าวที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี และสินค้าข้ามแดนตามมูลค่า 

ที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากรก าหนด 

------------------------------------------------------------------ 

ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา 

มกราคม 2559 


