
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการน าเขา้ผลสาลี่สดจากสาธารณรฐัเกาหลี  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช   
พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่   ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบด ี
กรมวิชาการเกษตรโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืช  จึงออกประกาศเงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สด
เพื่อการค้าจากสาธารณรัฐเกาหลี  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สด
จากสาธารณรัฐเกาหลี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกรายชื่ อศัตรู พืชกักกันของราชอาณาจักรไทยส าหรับผลสาลี่สด   

จากสาธารณรัฐเกาหลี  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศในข้อ  ๔  ของประกาศกรมวิชาการเกษตร   
เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐเกาหลี  พ.ศ.  2561  และให้ใช้รายชื่อศัตรูพืชกักกัน
ของราชอาณาจักรไทยส าหรับผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐเกาหลี  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๒



 
 

-๑- 
เอกสารแนบ 
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เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2561 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
 แมลง  

Order Coleoptera  
Family Attelabidae  

Rhynchites foveipennis Korean pear weevil 
Rhynchites heros peach curculio 

Order Hemiptera  
Family Aphididae  

Eriosoma lanigerum woolly pear aphid 
Hyalopterus pruni mealy plum aphid 

Family Coccidae  
Ceroplastes japonicus tortoise wax scale 
Parthenolecanium corni European fruit lecanium 

Family Diaspididae  
Lepidosaphes conchiformis fig oystershell scale 
Lepidosaphes ulmi pear mussel scale 
Lopholeucaspis japonica pear white scale 
Pseudaonidia duplex camphor scale 
Pseudaulacaspis pentagona mulberry scale 

Family Pemphigidae  
Prociphilus kuwanai Kuwana pear aphid 

Family Pentatomidae  
Dolycoris baccarum sloe bug 

Family Pseudococcidae  
Crisicoccus matsumotoi Matsumoto mealybug 
Dysmicoccus wistariae pear mealybug 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
Phenacoccus aceris apple mealybug 
Planococcus kraunhiae  Japanese mealybug 

Family Psyllidae  
Cacopsylla pyrisuga pear sucker 

Order Hymenoptera  
    Family Tenthredinidae  
          Hoplocampa coreana Korean pear fruit sawfly 
Order Lepidoptera  

Family Carposinidae  
Carposina sasakii peach fruit moth 

Family Gracillariidae  
Spulerina astaurota pear barkminer 

Family Lymantriidae  
Orgyia antiqua European tussock moth 

Family Pyralidae  
Acrobasis pyrivorella pear fruit moth 
Nephopterix bicolorella pear red-striped pyralid 
Ostrinia scapulalis adzuki bean borer 

Family Tortricidae  
Adoxophyes orana summer fruit tortrix 
Archips breviplicanus Asiatic leafroller 
Archips crataegana brown oak tortrix 
Archips fuscocupreanus  apple tortrix 
Archips xylosteanus apple leaf roller 
Grapholita dimorpha   plum fruit moth 
Grapholita molesta oriental fruit moth 
Pandemis heparana brown tortrix 
Spilonota albicana white fruit moth 
Spilonota ocellana eye-spotted bud worm 

Family Yponomeutidae  
Argyresthia conjugella pear fruit moth 

Order Thysanoptera  
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
Family Thripidae  

Taeniothrips inconsequens pear thrips 
 ไร  

Order Trombidiformes  
Family Eriophyidae  

Epitrimerus pyri pear rust mite 
         Family Tetranychidae  

Amphitetranychus viennensis hawthorn spider mite 
Bryobia praetiosa clover mite 
Panonychus ulmi European red mite 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
 เชื้อสาเหตุโรคพืช  

แบคทีเรีย  
Erwinia pyrifoliae shoot blight 

รา  
Alternaria gaisen leaf spot 
Botryosphaeria obtusa pear black rot 
Diaporthe eres Phomopsis rot 
Gibberella avenacea bud rot 
Gymnosporangium asiaticum Japanese pear rust 
Gymnosporangium shiraianum pear-juniper rust 
Monilinia fructicola brown rot 
Monilinia fructigena brown rot 
Monilinia laxa blossom blight 
Mycosphaerella pomi black spot 
Neonectria ditissima European canker 
Phyllachora pomigena sooty blotch 
Venturia nashicola Japanese pear scab 
Venturia pyrina pear scab 

 
 

 
 
 
 


