
 
 
 
 
 
 

รายชื่อสิ่งต้องห้ามที่อนุญาตให้น าเข้า 
              - ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช.ภายใต.้พ.ร.บ.กักพืช.พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
              - สามารถน าเข้าได.้โดยยื่นขอใบอนุญาตน าเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้า (พ.ก.2-1)  
                   ท่ี.กลุ่มวิชาการ.ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร.และปฏิบัติตามเงื่อนไขการน าเข้าทีก่ าหนด 
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รายช่ือสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้ว  

 
 

          ที ่ ชื่อพืช ที ่ ชื่อพืช ที ่ ชื่อพืช ที ่ ชื่อพืช ที ่ ชื่อพืช 

1 กล้วย  11 เชื้อเห็ดกระดุม  21 พลัม 31 ยางพารา 41 เสาวรส 

2 กาแฟ  12 ดินอุตสาหกรรม 22 พิทูเนีย 32 ยาสูบ 42 ไหม 

3 กีวี 13 พืชสกุลแตง  23 มะเขือ 33 ราสเบอรี่ 43 องุ่น 

4 โก้โก้ 14 ท้อ 24 มะเขือเทศ 34 ล าไย 44 อ้อย 

5 ข้าวโพด 15 ทับทิม 25 มะพร้าว 35 ลิ้นจี่ 45 อะโวกาโด 

6 ข้าวฟ่าง 16 เนคทารีน 26 มะม่วง 36 สตรอเบอรี่ 46 แอปเปิล 

7 เงาะ 17 ปาล์มน้ ามัน 27 มะละกอ 37 สบู่ด า 47 แอปริคอท 

8 ชา 18 ฝรั่ง 28 มันฝรั่ง 38 พืชสกุลส้ม 48 แก้วมังกร 

9 เชอรี่ 19 พริก 29 มันส าปะหลัง 39 สับปะรด 49 พืชตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

10 เชื้อ Pantoae ananatis 20 พลับ 30 มูลค้างคาว 40 สาลี่ 
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1. การน าเข้ากล้วย (พืชสกุลมูซา Musa spp.) ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วน 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา พืชสกุลมูซา Musa spp. ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

5.6 

สปป. ลาว พืชสกุลมูซา Musa spp.  ผลสด ” 18.7 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา 

พืชสกุลมูซา Musa spp.  ผลสด ” 21.6 

 

 
 
2. การน าเข้ากาแฟ ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วน แต่ไม่รวม เมล็ดกาแฟดิบซึ่งจัดเป็น สิ่งก ากัด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส พืชสกุลคอฟเฟีย Coffea spp. ต้นกล้า ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562 
 (ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

9.2 
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3. การน าเข้ากีวี ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Actinidia) 
 

  ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
เครือรัฐออสเตรเลีย กีวี Actinidia deliciosa ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลกีวีสด 

จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2556  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 73 ง หน้า 29 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 56) 

 

สาธารณรัฐชิล ี กีวี Actinidia deliciosa  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลกีวีสด 
จากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 49 ง หน้า 14 ลงวันที่ 19 เม.ย. 56) 

 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

กีวี Actinidia chinensis  
    Actinidia deliciosa   

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส กีวี Actinidia deliciosa  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลกีวีสด 
จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2555 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 129 ตอนพิเศษ 89 ง หน้า 35 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 55) 

 
 
 

ญี่ปุ่น กีวี Actinidia deliciosa   ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562 (4 มี.ค.62) 

16.1 

นิวซีแลนด์ กีวี ได้แก่ 
1.  Actinidia arguta 
2. Actinidia chinensis  
3. Actinidia deliciosa  
4.  Actinidia deliciosa  x chinensis 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลกีวีสด 
จากนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 11 ลงวันที่ 27 ต.ค. 58) 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สาธารณรัฐเฮลเลนิก กีวี ได้แก่ 
1. Actinidia chinensis  
2. Actinidia deliciosa  
 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลกีวีสด 
จากสาธารณรัฐเฮลเลนิก พ.ศ. 2563 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 98 ง หน้า 34 ลงวันที่ 28 เม.ย. 63) 

 

 
4. การน าเข้าโก้โก ้ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วน  

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า เงื่อนไขประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โกโก ้Theobroma cacao  ผล และเมล็ด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

27.7 

 
5. การน าเข้าข้าวโพด ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วน 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
เครือรัฐออสเตรเลีย ข้าวโพด Zea mays  เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

2.5 

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ข้าวโพด Zea mays  เมล็ดพันธุ์ ” 4.2 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ข้าวโพด Zea mays  เมล็ด ” 5.7 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าวโพด Zea mays  เมล็ดพันธุ์ ” 7.28 
สาธารณรัฐอินเดีย ข้าวโพด Zea mays  เมล็ดพันธุ์ ” 12.9 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ข้าวโพด Zea mays  เมล็ดพันธุ์ ” 13.14 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

ญี่ปุ่น ข้าวโพด Zea mays  เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

16.16 

สหรัฐเม็กซิโก ข้าวโพด Zea mays  เมล็ด และ 
เมล็ดพันธุ์ 

” 20.4 

สปป. ลาว ข้าวโพด Zea mays  
(ต้องน ำเข้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในกำรผลติภำคอตุสำหกรรมโดยแสดงเอกสำร
หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรแนบมำด้วย) 

เมล็ด ฝักข้าวโพด  
และซังข้าวโพด 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าข้าวโพด 
จากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 78 ง หน้า 40 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 56) 

 
 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา 

ข้าวโพด Zea mays  เมล็ด 
และ 

เมล็ดพันธุ์ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าข้าวโพดจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 78 ง หน้า 37 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 56) 

21.7 
 

นิวซีแลนด์ ข้าวโพด Zea mays  เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

23.1 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ข้าวโพด Zea mays  เมล็ดพันธุ์ ” 27.8 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ข้าวโพด Zea mays  เมล็ดพันธุ์ ” 28.3 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
ไต้หวัน ข้าวโพด Zea mays   เมล็ดพันธุ์ ” 31.4 
สหรัฐอเมริกา ข้าวโพด Zea mays  เมล็ดพนัธุ์ ” 32.15 
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

ข้าวโพด Zea mays   เมล็ด และเมล็ดพันธุ์ ” 33.2 

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ข้าวโพด Zea mays   เมล็ด และเมล็ดพันธุ์ ” 1.2 
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าวโพด Zea mays   เมล็ด และเมล็ดพันธุ์ ” 24.1 

 
6. การน าเข้าข้าวฟ่าง ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วน พืชสกุล Sorghum 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ข้าวฟ่าง Sorghum bicolor  เมล็ด และเมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

1.1 

เครือรัฐออสเตรเลีย ข้าวฟ่าง Sorghum bicolor  เมล็ดพันธุ์ ” 2.4 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าวฟ่าง Sorghum bicolor  เมล็ดพันธุ์ ” 7.27 
สาธารณรัฐอินเดีย ข้าวฟ่าง Sorghum bicolor   เมล็ดพันธุ์ และ 

เมล็ดพันธุ์กะเทาะเปลือก 
” 12.7 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ข้าวฟ่าง Sorghum bicolor  เมล็ดพันธุ์ ” 13.13 
สหรัฐอเมริกา ข้าวฟ่าง Sorghum bicolor  เมล็ดพันธุ์ ” 32.13 
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7. การน าเข้าเงาะ ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เงาะ Nephelium lappaceum  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

13.9 

 
8. การน าเข้าชา ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วน แต่ไม่รวมใบชาแห้ง ซึ่งจัดเป็น สิ่งก ากัด 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ชา Camellia sinensis  ต้นกล้า ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.2 

 

9. การน าเข้าเชอรี่ ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Prunus) 
ประเทศ พืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

เครือรัฐออสเตรเลีย เชอรี่ Prunus avium   ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเชอร่ีสดจาก
เครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 260 ง หน้า 37 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 56) 

 
 

แคนาดา เชอรี่ Prunus avium  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเชอร่ีสด 
จากแคนาดา พ.ศ. 2555 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 129 ตอนพิเศษ 95ง หน้า 14 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 55) 

 
 
 

สาธารณรัฐชิล ี
 
 
 

เชอรี่ Prunus avium  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเชอร่ีสด 
จากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 49ง หน้า 30 ลงวันที่ 19 เม.ย. 56) 
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ประเทศ พืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 

เชอรี่ Prunus avium   ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.17 

ญี่ปุ่น เชอรี่ Prunus avium  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเชอร่ีสดจาก 
ญี่ปุ่น พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 48 ง หน้า 12 ลงวันที่ 25 ก.พ.62) 

 

นิวซีแลนด์ เชอรี่ Prunus avium  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเชอร่ีสด 
จากนิวซีแลนด์ พ.ศ.2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 26 ลงวันที่ 27 ต.ค.58) 

 

ราชอาณาจักรสเปน เชอรี่ Prunus avium   ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเชอร่ีสด 
จากราชอาณาจักรสเปน พ.ศ. 2561 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 185 ง หน้า 12 ลงวันที่ 3 ส.ค.61)  

 

สหรัฐอเมริกา 
(เฉพาะแหล่งปลูกจากรัฐที่อนุญาต) 

เชอรี่ Prunus avium  
-รัฐแคลิฟอร์เนีย -รัฐไอดาโฮ  
-รัฐโอเรกอน    -รัฐวอซิงตัน 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเชอร่ีสด 
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 250 ง หน้า 66 ลงวันที่ 8 ต.ค.62) 
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10. การน าเข้าเชื้อ Pantoae ananatis  ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : จุลินทรีย์ทางการเกษตรทุกชนิด 
 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
ญี่ปุ่น เชื้อแบคทีเรีย Pantoae ananatis  

 
สายพันธุ์ PIASA 

และ 
สายพันธุ์ PIASA GK1 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าเชื้อ Pantoae ananatis 
สายพนัธุ์ PIASA สายพนัธุ ์PIASA GK1จากญี่ปุ่น พ.ศ. 2561  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง หน้า 45 ลงวันที่ 27 ก.ย.61) 

 

 
11. การน าเข้าเชื้อเห็ดกระดุม  ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : จุลินทรีย์ทางการเกษตรทุกชนิด (เชื้อเห็ด/ก้อนเชื้อ เป็นสิ่งต้องห้าม แต่ ดอกเห็ดที่น ามาบริโภค เป็น สิ่งก ากัด) 
 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สหรัฐอเมริกา เชื้อเห็ดกระดุม  

(button mushroom, Agaricus bisporus) 
เชื้อเห็ดกระดุมบริสุทธิ์ และ
เชื้อเห็ดกระดุมส าหรับเพาะ

หรือขยาย 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าจุลนิทรีย์ 
ทางการเกษตรชนดิเชื้อเห็ดกระดุมจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 131 ตอนพิเศษ 2 ง หน้า 14 ลงวนัที่ 7 ม.ค.57) 

- 

 
12. การน าเข้าดินอุตสาหกรรม  ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ดิน 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
ทุกประเทศ ดินอุตสาหกรรม   

(ผู้มีสิทธิยื่นค าขออนุญาตน าเข้าดินอุตสาหกรรมต้อง
มีเอกสารหลักฐานแสดงการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง
ซึ่งต้องใช้ดินดังกล่าวในกระบวนการผลิตแนบมาด้วย 
เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงาน) 

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าดนิอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2554 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 128 ตอนพิเศษ 125 ง หน้า 71 ลงวันที่ 19 ต.ค.54) 
 

- 
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13. การน าเข้าแตง (Cucurbitaceae) ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสดของพืชในวงศ์ แตง (Cucurbitaceae)  
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

ญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 

แตงกวา Cucumis sativus ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการน าเข้าผลแตงกวาสด 
จากญี่ปุ่น พ.ศ.2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 53 ง หน้า 45 ลงวันที่ 1 มี.ค.62) 

 

แตงโม Citrullus lanatus ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการน าเข้าผลเมลอนสด 
จากญี่ปุ่น พ.ศ.2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 53 ง หน้า 31 ลงวันที่ 1 มี.ค.62) 

 

เมลอน Cucumis melo ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการน าเข้าผลเมลอนสด 
จากญี่ปุ่น พ.ศ.2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 53 ง หน้า 31 ลงวันที่ 1 มี.ค.62) 

 

สาธารณรัฐเกาหลี เมลอน Cucumis melo   ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเมลอนสด 
จากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2561  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง หน้า 38 ลงวันที่ 27 ก.ย.61) 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน พืชสกุลคูเคอร์บิตาซีอ้ี Cucurbitaceae  
(ต้องระบุชนิดของแตงที่จะขอใบอนุญาต) 
แตง/แตงกวา/แตงโม/สคว๊อซ/แคนตาลูป/ 
ซูกินี/มะระจีน 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.5 
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14. การน าเข้าท้อ (Peach) ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Prunus) 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

เครือรัฐออสเตรเลีย ท้อ Prunus persica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลท้อสด 
จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 131 ตอนพิเศษ 9 ง หน้า 64 ลงวนัที่ 15 ม.ค.57) 

 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ท้อ Prunus persica   ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.19 

ญี่ปุ่น ท้อ Prunus persica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลท้อสด 
จากญี่ปุ่น พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 48 ง หน้า 7 ลงวนัที่ 25 ก.พ.62) 

 

สาธารณรัฐเกาหลี ท้อ Prunus persica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลท้อสด 
จากสาธารณรัฐเกาหลี.ศ. 2561 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง หน้า 11 ลงวันที่ 27 ก.ย.61) 

 

สหรัฐอเมริกา 
(เฉพาะแหล่งปลูกจากรัฐที่อนุญาต) 

ท้อ Prunus persica  
รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการนาเข้าผลท้อสด 
จากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 250 ง หน้า 47 ลงวันที่ 8 ต.ค.62) 
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15. การน าเข้าทับทิม ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด  
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ทับทิม Punica granatum  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.22 

สาธารณรัฐอินเดีย ทับทิม Punica granatum  ผลสด ” 12.5 
รัฐอิสราเอล ทับทิม Punica granatum    ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลทับทิมสด 

จากรัฐอิสราเอล พ.ศ. 2561  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง หน้า 49 ลงวันที่ 27 ก.ย.61) 

 

 
16. การน าเข้าเนคทารีน ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Prunus) 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
เครือรัฐออสเตรเลีย เนคทารีน Prunus persica var. nucipersica ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเนคทารีนสด 

จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 131 ตอนพิเศษ 9 ง หน้า 53 ลงวนัที่ 15 ม.ค.57) 

 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เนคทารีน Prunus persica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.20 

สหรัฐอเมริกา 
(เฉพาะจากแหล่งปลกูในรัฐ 
ที่อนุญาต) 

เนคทารีน Prunus persica var. nectarine 
รัฐแคลิฟอร์เนีย   

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเนคทารีนสด 
จากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 250 ง หน้า 36 ลงวันที่ 8 ต.ค.62) 
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17. การน าปาล์มน้ ามัน ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของปาล์มน้ ามัน 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สาธารณรัฐเบนิน ปาล์มน้ ามัน  
Elaeis guineensis  

เมล็ดพนัธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

3.1 

สาธารณรัฐคอสตาริกา ปาล์มน้ ามัน  
Elaeis guineensis  

เมล็ดพันธุ์ ” 8.1 

รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ปาล์มน้ ามันElaeis guineensis  เมล็ดพันธุ์ ” 25.1 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปาล์มน้ ามัน  

Elaeis guineensis  
กะลาปาล์มที่สกัดน้ ามันแล้ว  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าปาล์มน้ ามนั 

จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 131 ตอนพิเศษ 7 ง หน้า 34 ลงวนัที่ 10 ม.ค.57) 

 
 
 

มาเลเซีย ปาล์มน้ ามัน  
Elaeis guineensis  

กะลาปาล์มที่สกัดน้ ามันแล้ว ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าปาล์มน้ ามนั 
จากมาเลเซีย พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 131 ตอนพิเศษ 7 ง หน้า 34 ลงวนัที่ 10 ม.ค.57) 

20.1 

มาเลเซีย ปาล์มน้ ามัน  
Elaeis guineensis  

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
เมล็ดพันธุ์ปาลืมน้ ามันที่งอก 

และปาล์มน้ ามันเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าปาล์มน้ ามนั 
จากมาเลเซีย พ.ศ. 2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 58 ง หน้า 15 ลงวันที่ 16 มี.ค.58) 

- 

ราชอาณาจักรกัมพูชา ปาล์มน้ ามัน  
Elaeis guineensis  

เมล็ดปาล์มน้ ามัน 
เนื้อในเมล็ดปาล์มน้ ามัน 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าเมล็ดปาลน์้ ามัน
จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 41 ง หน้า 11 ลงวันที่ 1 เม.ย.56) 

- 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา 

ปาล์มน้ ามัน  
Elaeis guineensis  

เมล็ดปาล์มน้ ามัน 
เนื้อในเมล็ดปาล์มน้ ามัน 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าเมล็ดปาล์น้ ามัน
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่ พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 41 ง หน้า 13 ลงวันที่ 1 เม.ย.56) 

- 
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18. การน าเข้าฝรั่ง ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Psidium) 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝรั่ง Psidium guajava  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์
ความเสี่ยงศัตรูพืช (25 ก.พ. 52) 

7.21 

 
19. การน าเข้าพริก ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ยกเว้น บุหรี่ ยาเส้น ซิก้า 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา พริก Capsicum annuum  ผลแห้ง และผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

5.1 

สาธารณรัฐชิล ี พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์ ” 6.1 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พริก Capsicum annuum  ผลแห้ง และเมล็ดพันธุ์ ” 7.3 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์ ” 9.1 
สาธารณรัฐอินเดีย พริก Capsicum annuum  ผลแห้ง และเมล็ดพันธุ์ ” 12.1 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  พริก Capsicum annuum  ผลแห้ง และเมล็ดพันธุ์ ” 13.1 
รัฐอิสราเอล พริก Capsicum annuum   เมล็ดพันธุ์ ” 14.1 
สาธารณรัฐอิตาลี พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์ ” 15.1 
ญี่ปุ่น พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์ ” 16.2 
สาธารณรัฐเกาหลี พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์ ” 17.1 
สปป. ลาว พริก Capsicum annuum  ผลแห้ง และผลสด ” 18.1 
สหรัฐเม็กซิโก พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์  20.1 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา 

พริก Capsicum annuum  ผลแห้ง และผลสด ” 21.1 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์ ” 22.1 
นิวซีแลนด์ พริก Capsicum annuum  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลพริกสด 

จากนิวซีแลนด์ พ.ศ.2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 52 ลงวันที่ 27 ต.ค.58) 

 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

27.2 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์ ” 28.1 
ราชอาณาจักรสเปน พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์ ” 29.1 
ไต้หวัน พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์ ” 31.1 
สหรัฐอเมริกา พริก Capsicum annuum  เมล็ดพันธุ์ ” 32.1 

 
20. การน าเข้าพลับ (Persimmon) ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Diospyros) 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนทีอ่นุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
เครือรัฐออสเตรเลีย พลับ Diospyros kaki   ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลพลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย  

พ.ศ. 2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 260 ง หน้า 12 ลงวันท่ี 20 ต.ค.58) 

 
 
- 

สาธารณรัฐประชาชนจีน พลับ Diospyros kaki  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ความ 
เสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันท่ี 4 มี.ค.62) 

7.6 

ญี่ปุ่น 
 

พลับ Diospyros kaki  ผลสด ” 16.6 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐเกาหลี พลับ Diospyros kaki  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เงื่อนไขการน าเข้าผลพลบัสดจาก 

สาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2561 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง หน้า 16 ลงวันที่ 27 ก.ย.61) 

 
 

นิวซีแลนด์ พลับ Diospyros kaki  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลพลบัสดจาก 
นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 16 ลงวันที่ 27 ต.ค.58) 

 

 
21. การน าเข้าพลัม (Plum) ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Prunus) 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
เครือรัฐออสเตรเลีย พลัม Prunus domestica  ผลสด - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลพลัมสด 

จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 131 ตอนพิเศษ 9 ง หน้า 75 ลงวนัที่ 15 ม.ค.57) 

 
- 

สาธารณรัฐประชาชนจีน พลัม Prunus domestica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามท่ีผ่านการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.18 

สหรัฐอเมริกา 
(เฉพาะจากแหล่งปลกูในรัฐ 
ที่อนุญาต) 

พลัม Prunus domestica 
และ 
     Prunus salicina  
รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลพลัมสด 
จากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 250 ง หน้า 56 ลงวันที่ 8 ต.ค.62) 
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22. การน าเข้าพิทูเนีย ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ยกเว้น บุหรี่ ยาเส้น ซิก้า 

ประเทศ ชนิดพืช  ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
ญี่ปุ่น พิทูเนีย (Petunia hybrida Vilm.)  เมล็ดพันธุ์ 

 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

16.10 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พิทูเนีย (petunia, Petunia spp.) เมล็ดพันธุ์ 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าเมล็ดพนัธุพ์ิทูเนีย จาก
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2559 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 7 ลงวันที่ 21 พ.ย.59) 

- 

สหรัฐอเมริกา พิทูเนีย (petunia, Petunia spp.) เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าเมล็ดพนัธุพ์ิทูเนีย จาก
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2559 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 4 ลงวันที่ 21 พ.ย.59) 

- 

 
23. การน าเข้ามะเขือ ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ยกเว้น บุหรี่ ยาเส้น ซิก้า 
 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐชิล ี มะเขือ Solanum melongena  เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามท่ีผ่านการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

6.3 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 
 

มะเขือ Solanum melongena  เมล็ดพันธุ์ ” 7.25 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐอินเดีย มะเขือ Solanum melongena  เมล็ดพันธุ์ ” 12.6 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มะเขือ Solanum melongena  เมล็ดพันธุ์ ” 13.12 
รัฐอิสราเอล มะเขือ Solanum melongena  เมล็ดพันธุ์ ” 14.3 
ญี่ปุ่น มะเขือ Solanum melongena  ผลสด และเมล็ดพันธุ์ ” 16.14 
สาธารณรัฐเกาหลี มะเขือ Solanum melongena  เมล็ดพันธุ์ ” 17.3 
สหรัฐเม็กซิโก มะเขือ Solanum melongena  เมล็ดพันธุ์ ” 20.3 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มะเขือ Solanum melongena  เมล็ดพันธุ์ ” 22.3 
ไต้หวัน มะเขือ Solanum melongena  เมล็ดพันธุ์ ” 31.3 
สหรัฐอเมริกา มะเขือ Solanum melongena  เมล็ดพันธุ์ ” 32.12 
ฟิลิปปินส์ มะเขือ Solanum melongena  เมล็ดพันธุ์ ” 27.6 

 
24. การน าเข้ามะเขือเทศ ส่วนทีเ่ป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ยกเว้น บุหรี่ ยาเส้น ซิก้า 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
เครือรัฐออสเตรเลีย มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  

 
เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามท่ีผ่านการวิเคราะห์

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันท่ี 4 มี.ค.62) 

2.3 

ราชอาณาจักรกัมพูชา มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 5.4 
สาธารณรัฐชิล ี มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 6.2 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 7.10 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 9.3 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 10.1 
สาธารณรัฐฮังการี มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 11.1 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐอินเดีย มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห ์

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

12.2 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 13.7 
รัฐอิสราเอล มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 14.2 
สาธารณรัฐอิตาลี มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 15.2 
ญี่ปุ่น มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  

 
มะเขือเทศ Solanum lycopersicum 

เมล็ดพันธุ์ 
 

ผลสด 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะเขือเทศสด
จากญี่ปุ่น พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 53 ง หน้า 52 ลงวันที่ 1มี.ค.62) 

16.8 

สาธารณรัฐเกาหลี มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

17.2 

สปป. ลาว มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 18.5 
สหรัฐเม็กซิโก มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 20.2 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา 

มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 21.4 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 22.2 
นิวซีแลนด์ 
 
 
 
 

มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะเขือเทศสด
จากนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 41 ลงวันที่ 27 ต.ค.58) 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐเปรู มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามท่ีผ่านการวิเคราะห์

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันท่ี 4 มี.ค.62) 

26.1 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 27.4 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 28.2 
ราชอาณาจักรสเปน มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 29.2 
ไต้หวัน มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ” 31.2 
สหรัฐอเมริกา มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum  เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

32.3 

มาเลเซีย มะเขือเทศ Lycopersicon  esculentum ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้ามะเขือเทศจาก
ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2557 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 131 ตอนพิเศษ 35 ง หน้า 10 ลงวันที่ 20 ก.พ.57) 

- 
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25. การน าเข้ามะพร้าว ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของมะพร้าว 
                        ผู้ที่มีสิทธิยื่นค าขอใบอนุญาตต้องด าเนินธุรกิจโรงงานแปรรูปมะพร้าวโดยแสดงเอกสารหลักฐานการประกอบกิจการ  
    ต้องได้รับการตรวจประเมินโรงงานผ่านก่อนการออกใบอนญุาต 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มะพร้าว Cocos  nucifera  

 
 

กาบมะพร้าว 
 
 

มะพร้าวแก่ปลอกเปลือก 
เนื้อมะพร้าวแห้ง 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้ามะพรา้ว 
จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2554 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 128 ตอนพิเศษ 60 ง หน้า 56 ลงวันที่ 30 พ.ค.54) 

13.2 

มาเลเซีย มะพร้าว  Cocos  nucifera      มะพร้าวแก่ปอกเปลือก ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้ามะพร้าว 
จากมาเลเซีย พ.ศ. 2554 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 128 ตอนพิเศษ 60 ง หน้า 53 ลงวันท่ี 30 พ.ค.54) 

 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มะพร้าว  Cocos  nucifera มะพร้าวแก่ปอกเปลือก
เนื้อมะพร้าวสด 
เนื้อมะพร้าวแห้ง 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้ามะพร้าว 
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2554 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 128 ตอนพิเศษ 60 ง หน้า 50 ลงวันท่ี 30 พ.ค.54) 

- 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา 

มะพร้าว  Cocos  nucifera เส้นใยมะพร้าว ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามท่ีผ่านการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันท่ี 4 มี.ค.62) 

30.1 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มะพร้าว  Cocos  nucifera มะพร้าวแก่ปอกเปลือก 
เนื้อมะพร้าวสด 
เนื้อมะพร้าวแห้ง 
กะลามะพร้าว 
กาบมะพร้าว 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้ามะพร้าว 
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 243 ง หน้า 10 ลงวันท่ี 7 ต.ค.58) 

 - 



23 
 

 
26. การน าเข้ามะม่วง ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มะม่วง Mangifera indica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.11 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มะม่วง Mangifera indica  ผลสด ” 13.8 
สาธารณรัฐอินเดีย มะม่วง Mangifera indica  ผลสด ” 12.4 
ราชอาณาจักรกัมพูชา มะม่วง Mangifera indica ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสด 

จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2559 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 221 ง หน้า 21 ลงวันที่ 30 ก.ย.59) 

- 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

มะม่วง Mangifera indica ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสด 
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2559 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 306 ง หน้า 32 ลงวันที่ 26 ธ.ค.59) 

- 
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27. การน าเข้ามะละกอ ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของมะละกอ 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มะละกอ Carica papaya  ผลสด และ 
เมล็ดพันธุ์ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

27.3 

สปป. ลาว มะละกอ Carica papaya   ผลสด ” 18.2 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มะละกอ Carica papaya  ผลสด ” 7.4 
ไต้หวัน มะละกอ Carica papaya  เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าเมล็ดพนัธุม์ะละกอจาก 

ไต้หวัน พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 60 ง หน้า 21 ลงวันที่ 12 มี.ค.62) 

 

 
28. การน าเข้ามันฝรั่ง ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ยกเว้น บุหรี่ ยาเส้น ซิก้า 
     หัวส าหรับแปรรูป ผู้ที่มีสิทธิยื่นค าขอใบอนุญาตต้องด าเนินธรุกิจโรงงานแปรรูปมันฝร่ังโดยแสดงเอกสารหลักฐานการประกอบกิจการ  
      ต้องได้รับการตรวจประเมินโรงงานผ่านก่อนการออกใบอนุญาต 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
เครือรัฐออสเตรเลีย มันฝรั่ง Solanum tuberosum  หัวพันธุ์ 

 
 

หัวส าหรับแปรรูป 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวพันธุ์มนัฝรั่ง 
จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 48 ลงวันที่ 14 ส.ค.52) 
 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป 
จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า56 ลงวันที่ 14 ส.ค.52) 

 
 
 

ราชอาณาจักรกัมพูชา มันฝรั่ง Solanum tuberosum  หัวส าหรับแปรรูป 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป 
จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า60 ลงวันที่ 14 ส.ค.52) 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
แคนาดา มันฝรั่ง Solanum tuberosum   

 
 
 

หัวพันธุ์ 
 
 

หัวส าหรับแปรรูป 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวพันธุ์มนัฝรั่ง 
จากแคนาดา พ.ศ. 2552  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 72 ลงวันที่ 14 ส.ค.52) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป 
จากแคนาดา พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 81 ลงวันที่ 14 ส.ค.52) 

 
 
 

รัฐอิสราเอล มันฝรั่ง Solanum tuberosum    หัวพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง 
จากรัฐอิสราเอล พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 110 ง หน้า 37 ลงวันที่ 6 ส.ค.52) 

 
 

สกอตแลนด์ มันฝรั่ง Solanum tuberosum    หัวพันธุ์ 
 
 

หัวส าหรับแปรรูป 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง 
จากสกอตแลนด์ พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 110 ง หน้า 26 ลงวันที่ 6 ส.ค.52) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพ่ือการแปรรูป
จากสกอตแลนด์ พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 110 ง หน้า 33 ลงวันที่ 6 ส.ค.52) 

 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา 
 
 
 
 
 

มันฝรั่ง Solanum tuberosum  หัวส าหรับแปรรูป - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพ่ือการแปรรูป
จากสหภาพพม่า พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 66 ลงวันที่ 14 ส.ค.52) 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ 
 
 
 
 

มันฝรั่ง Solanum tuberosum  
 

หัวพันธุ์  
 
 

หัวส าหรับแปรรูป 
 
 

หัวส าหรับบริโภค 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวพันธุ์มนัฝรั่ง 
จากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 182 ง หน้า 59 ลงวันที่ 21 ธ.ค.52) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป 
จากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 182 ง หน้า 68 ลงวันที่ 21 ธ.ค.52) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภค 
จากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 182 ง หน้า 72 ลงวันที่ 21 ธ.ค.52) 

 
 
 

นิวซีแลนด์ มันฝรั่ง Solanum tuberosum  หัวพันธุ์ 
 
 

หัวส าหรับแปรรูป 
 

 
หัวบริโภค 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวพันธุ์มนัฝรั่ง 
จากนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2552  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 110 ง หน้า 11 ลงวันที่ 6 ส.ค.52) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป 
จากนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2552  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 110 ง หน้า 19 ลงวันที่ 6 ส.ค.52) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภค 
จากนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2552  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 110 ง หน้า 23 ลงวันที่ 6 ส.ค.52) 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 

 

มันฝรั่ง Solanum tuberosum  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวพันธุ์ 
 
 

หัวส าหรับแปรรูป 
 
 

หัวส าหรับบริโภค 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง 
จากสหรัฐอเมริกา  พ.ศ. 2552 
 (ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 170 ง หน้า 46 ลงวันที่ 23 พ.ย.52) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพ่ือการแปรรูป
จากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2552 
 (ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 41 ลงวันที่ 14 ส.ค.52) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพ่ือการบริโภค 
จากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 45 ลงวันที่ 14 ส.ค.52) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

มันฝรั่ง Solanum tuberosum  หัวส าหรับแปรรูป 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป 
จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 14 ง หน้า 75 ลงวันที่ 27 ม.ค.53) 
 

- 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

มันฝรั่ง Solanum tuberosum  หัวส าหรับแปรรูป 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป 
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 69 ลงวันที่ 14 ส.ค.52) 

 

สปป. ลาว มันฝรั่ง Solanum tuberosum  หัวส าหรับแปรรูป 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป 
จากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2552 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 63 ลงวันที่ 14 ส.ค.52) 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มันฝรั่ง Solanum tuberosum  หัวส าหรับบริโภค  

 
หัวส าหรับแปรรูป 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามท่ีผ่านการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันท่ี 4 มี.ค.62) 

7.26 

 
29. การน าเข้ามันส าปะหลัง ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของมันส าปะหลัง 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

มันส าปะหลัง  
Manihot esculenta  
 

หัวส าหรับบริโภค 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามท่ีผ่านการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.12 
 

 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา 

มันส าปะหลัง  
Manihot esculenta   
 

มันเส้น 
มันป่น 

มันอัดเม็ด 
หัวมันสด 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้ามันสาปะหลัง 
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 21 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 
 

 
 

ราชอาณาจักรกัมพูชา มันส าปะหลัง 
 Manihot esculenta  

มันเส้น 
มันป่น 

มันอัดเม็ด 
หัวมันสด 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้ามันส าปะหลัง 
จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 23 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 
 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

มันส าปะหลัง  
Manihot esculenta   
 

มันเส้น 
มันป่น 

มันอัดเม็ด 
หัวมันสด 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้ามันส าปะหลัง 
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 25 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 
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30. การน าเข้ามูลค้างคาว 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สปป. ลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  
หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาเท่านั้น 

ปุ๋ยอินทรีย์จากมูล
ค้างคาว 

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า
มูลค้างคาว พ.ศ. 2551 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 125 ตอนพิเศษ 117 ง หน้า 19 ลงวันที่ 14 ก.ค.51) 
 

- 

 
 
31. การน าเข้ายางพารา   ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของพืชสกุล Hevea และ พาหะ ได้แก่ น้ ายางสด ยางก้อน ยางเน่า และข้ียาง 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ยางพารา Hevea brasiliensis  

 
ไม้ยางพารา ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามท่ีผ่านการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

13.5 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา 

ยางพารา Hevea brasiliensis  
(ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอใบอนุญาต ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงการด าเนนิธุรกิจแปรรูป
ไม้ยางพาราในกระบวนการผลิต หรือ
หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
หรือหนังสือบริคณห์สนธิโดยแสดง
วัตถุประสงค์การประกอบกิจการแนบ
มาด้วย) 

ไม้ยางพารา ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้ายางพารา 
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 67 ง หน้า 16 ลงวันที่ 4 มิ.ย.56) 

- 
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32. การน าเข้ายาสูบ ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ยกเว้น บุหรี่ ยาเส้น ซิก้า 
 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล 
 
 
 
 

ยาสูบ Nicotiana tabacum  ใบบ่มแห้ง 
 

 
เมล็ดพันธุ์ 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้ายาสูบจาก 
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 131 ตอนพิเศษ 7 ง หน้า 31 ลงวนัที่ 10 ม.ค.57) 

4.1 
 
- 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ยาสูบ Nicotiana tabacum  ใบบ่มแห้ง ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.14 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ยาสูบ Nicotiana tabacum  ใบบ่มแห้ง ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

13.10 

สหรัฐอเมริกา ยาสูบ Nicotiana tabacum  ใบบ่มแห้ง ” 32.5 
สปป. ลาว ยาสูบ Nicotiana tabacum   ใบยาสูบแห้ง 

(dried tobacco leaf) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร.เร่ือง.เงื่อนไขการน าเข้ายาสบู 
จากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 184 ง หน้า 12 ลงวันที่ 19 ธ.ค.56) 

- 
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33. การน าเข้าราสเบอรี่ ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Rubus) 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ราสเบอรี่ Rubus idaeus  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.23 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราสเบอรี่ Rubus idaeus  ผลสด ” 13.11 
 
34. การน าเข้าล าไย ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ล าไย Dimocarpus longan    ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

13.3 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

ล าไย  Dimocarpus longan ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลล าไยสด 
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2559 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 108 ง หน้า 75 ลงวันที่ 12 พ.ค.59) 

- 

35. การน าเข้าลิ้นจี่ ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ลิ้นจี่ Litchi chinensis  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.9 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

ลิ้นจี่  Litchi  chinensis ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลลิน้จี่สด 
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2559 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 108 ง หน้า 71 ลงวันที่ 12 พ.ค.59) 

- 
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36. การน าเข้าสตรอเบอรี่ ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล fragaria)  
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนทีอ่นุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

เครือรัฐออสเตรเลีย สตรอเบอรี่ Fragaria ananassa  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลสตรอเบอร่ีสด
จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 73 ง หน้า 45 ลงวันที่ 20 มิ.ย.56) 

 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สะตรอเบอรี่ Fragaria vesca   ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.7 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สะตรอเบอรี่ Fragaria ananassa  ผลสด ” 13.4 
ญี่ปุ่น สตรอเบอรี่ Fragaria x ananassa ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลสตรอเบอร่ีสด

จากญี่ปุ่น พ.ศ. 2562 
 (ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 53 ง หน้า 26 ลงวันที่ 1 มี.ค.62) 

 

สาธารณรัฐเกาหลี สตรอเบอรี่ Fragaria x ananassa  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลสตรอเบอร่ีสด
จากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2561 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง หน้า 21 ลงวันที2่7 ก.ย.61) 

 

นิวซีแลนด์ สะตรอเบอรี่ Fragaria x ananassa ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลสตรอเบอร่ีสด
จากนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 47 ลงวันที่ 27 ต.ค.58) 

 

สหรัฐอเมริกา 
(เฉพาะจากแหล่งปลกูในรัฐ 
ที่อนุญาต) 

สตรอเบอรี่ Fragaria x ananassa 
รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลสตรอเบอร่ีสด
จากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 250 ง หน้า 72 ลงวันที่ 8 ต.ค.62) 
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37. การน าเข้าสบู่ด า ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของพืชสกุล Jatropha  
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สบู่ด า Jatropha curcas  
 

เมล็ด 
เมล็ดพันธุ์ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

13.6 
 
 

ราชอาณาจักรกัมพูชา  สบู่ด า Jatropha curcas  เมล็ดและเมล็ดพันธุ์ ” 5.3 
สปป. ลาว สบู่ด า Jatropha curcas  เมล็ดและเมล็ดพันธุ์ ” 18.4 
มาเลเซีย สบู่ด า Jatropha curcas  เมล็ดและเมล็ดพันธุ์ ” 19.1 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สบู่ด า Jatropha curcas  เมล็ดและเมล็ดพันธุ์ ” 21.3 

 
38. การน าเข้าพืชสกุลซิตรัส ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของพืชสกุล Citrus 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
เครือรัฐออสเตรเลีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลส้มสดจากแหล่งปลูกนอกพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
1.1 เลมอน (lemon,  Citrus limon) 
1.2 ส้มเปลือกล่อน (mandarin orange,  
                        Citrus reticulata)  
1.3 ส้มหวาน (sweet  orange,  Citrus sinensis)  
 
 
 
 
 
 

ผลสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้า 
ผลส้มสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2558 
พื้นที่ที่อนุญาต 
1.ผลส้มสดจากแปลงปลูกในพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales)  
เซาท์ออสเตรเลีย (South Australia)  
และวิกตอเรีย (Victoria) 
 
 
 
 

- 
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เครือรัฐออสเตรเลีย 2. ผลส้มสดจากแหล่งปลูกในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
2.1 เลมอน (lemon,  Citrus limon) 
2.2 ส้มโอ (pummelo,  Citrus maxima) 
2.3 เกรฟฟรุท (grapefruit,  Citrus paradisi) 
2.4 ส้มเปลือกล่อน (mandarin,  Citrus reticulata) 
2.5 ส้มหวาน (sweet orange,  Citrus sinensis) 
2.6 ผลส้มสดลูกผสม (hybrid) ทุกพันธุ์ที่ปลูกเพ่ือการค้า 

ผลสด  
2. ผลส้มสดจากแปลงปลูกนอกพื้นที่ปลอดแมลงวนัผลไม ้
ในรัฐนิวเซาท์เวลส ์ ควีนส์แลนด์ (Queensland)  
เซาท์ออสเตรเลีย วิกตอเรีย และ เวสเทิร์นออสเตรเลีย 
(Western Australia) 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 260 ง หน้า 31  
ลงวันที่ 20ต.ค.58) 
 

” พืชสกุลซิตรัส Citrus spp.  เมล็ดพันธุ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33  
ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

2.2 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

พืชสกุลซิตรัส Citrus spp. ผลสด ” 5.2 

สปป. ลาว พืชสกุลซิตรัส Citrus spp.  ผลสด ” 18.3 
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพ 
เมียนมา 

พืชสกุลซิตรัส Citrus spp.  ผลสด ” 21.2 

สาธารณรัฐเกาหลี ส้ม mandarin orange,  
Citrus reticulata พันธุ์ อุนช ู(Unshu) 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลส้มสด
จากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2561 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง หน้า 33 
 ลงวันที่ 27 ก.ย.61) 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สหรัฐอเมริกา 1.  รัฐแคลิฟอร์เนีย พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
   1.1 เลมอน (lemon , Citrus limon) 
   1.2 ส้มโอ (pummel , Citrus maxima) 
   1.3 เกรฟฟรุท (Grapefruit, Citrus paradisi) 
   1.4 ส้มเปลือกล่อน (mandarin, Citrus reticulate) 
   1.5 ส้มเกลี้ยง (Sweet orange , Citrus sinensis) 
   1.6 ผลส้มสดลูกผสม (Hybrid , Citrus spp.) 
จากพื้นที่กักกันส าหรับแมลงวนัผลไม้ ที่อนุญาตให้น าเข้า 
   1.1 เกรฟฟรุท (Grapefruit, Citrus paradisi) 
   1.2 ส้มเปลือกล่อน (mandarin, Citrus reticulate) 
   1.3 ส้มเกลี้ยง (Sweet orange , Citrus sinensis) 
2. รัฐแอริโซนา  
   1.1 เลมอน (lemon , Citrus limon) 
   1.2 ส้มโอ (pummel , Citrus maxima) 
   1.3 เกรฟฟรุท (Grapefruit, Citrus paradisi) 
   1.4 ส้มเปลือกล่อน (mandarin, Citrus reticulate) 
   1.5 ส้มเกลี้ยง (Sweet orange , Citrus sinensis) 
   1.6 ผลส้มสดลูกผสม (Hybrid , Citrus spp.) 
 

ผลสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสด 

   
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลส้มสด 
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2563 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 123 ง หน้า 12 ลงวันที่ 27 พ.ค.63) 
   
 
 
 
 
 
 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลส้มสด 
จากรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2563 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 123 ง หน้า 4 ลงวันที่ 27 พ.ค.63) 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

ญี่ปุ่น 1. Citrus unshiu Marcovitch 
ซัทซูมา ออร์เร้นจ์ (Satsuma orange) ซัทซูมา แมนดาริน 
(Satsuma mandarin) 
2. Citrus unshiu Marc. × Citrus reticulate ‘Shiranuhi’ 
ชิรานุอิ ออร์เร้นจ์ (Shiranuhi orange) 
3. Citrus unshiu Marc. × Citrus sinensis (L.) Osbeck 
คิโยมิ ออร์เรนจ์ (Kiyomi orange) 
4. Citrus natsudaidai Hayata 
นัทซึมิกัน ออร์เรนจ์ (Natsumikan orange) 
5. Citrus iyo Hort 
อิโยกัน ออร์เรนจ์ (Iyokan orange) 
6. Citrus hassaku Hort 
ฮาซซากุ ออร์เรนจ์(Hassaku orange) 
7. Citrus Hybrid (‘Kiyomi’ × ‘Encore’) × ‘Murcott’ 
ซิโตกะ ออร์เรนจ์ (Setoka orange) 
8. Citrus Hybrid (‘Kiyomi’ × (Citrus unshiu Marc. × 
Poncirus trifoliate (L.) Rafin) × ‘Page’) 
อะมากุซะ ออร์เรนจ์ (Amakusa orange) 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการน าเข้าผลส้มสดจากญีปุ่่น  
พ.ศ.2561 
 (ราชกิจจาฯ เลม่ 135 ตอนพิเศษ 206 ง หน้า 10 ลงวันท่ี 27 ส.ค.61) 
เมืองที่อนุญาต 
1. แหล่งปลูกที ่1 
เมือง ฟูจิเอดะ พ้ืนท่ีปลูกนิชิกาตะ 1 จังหวัดชิซึโอกะ 
2. แหล่งปลูกที ่2 
เมือง ฟูจิเอดะ พื้นที่ปลูกนิชิกาตะ 2 จังหวัดชิซึโอกะ 
3. แหล่งปลูกที ่3 
เมือง ฟูจิเอดะ พ้ืนท่ีปลูกนิชิกาตะ 3 จังหวัดชิซึโอกะ 
 4. แหล่งปลูกท่ี 4 
เมือง ฟูจิเอดะ พ้ืนท่ีปลูกนิชิกาตะ ๔ จังหวัดชิซึโอกะ 
5. แหล่งปลูกที ่5 
เมือง คุมาโนะ และ มฮิามะ พื้นที่ปลูก โควชิยามา 1 จังหวัดมิเอะ 
6. แหล่งปลูกที ่6 
เมือง คุมาโนะ และ มฮิามะ พื้นที่ปลูก โควชิยามา 2 จังหวัดมิเอะ 
7. แหล่งปลูกที ่7 
เมือง มิฮามะ และ คโิฮะ พ้ืนท่ีปลกู ไอดะ 1 จังหวัดมิเอะ 
8. แหล่งปลูกที ่8 
เมือง มิฮามะ พื้นที่ปลูก คามิอิชิก ิจังหวัดมิเอะ 
9. แหล่งปลูกที ่9 
เมือง มิฮามะ พื้นที่ปลูก อะตะวา จังหวัดมิเอะ 
10. แหล่งปลูกที ่10 
เมือง มิฮามะ และ คโิฮะ พ้ืนท่ีปลกู ไอดะ 2 จังหวัดมิเอะ 
11. แหล่งปลูกท่ี 11 เมือง ยาเมะ จังหวัดฟุกุโอกะ 

- 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  
 

1. ส้มหวาน (sweet orange) (Citrus sinensis)  
ได้แก่  พันธุ์นาเวล (Navel) และวาเลนเซีย (Valencia) 

2. ส้มเปลือกล่อน (mandarin) (Citrus reticulata)  
ได้แก่ พันธุ์ คลีเมนไท (Clementine) และ ซัทซูมา (Satsuma) 
3. เลมอน (lemon) (Citrus limon)  
ได้แก่ พันธุ์ ยูเรก้า (Eureka) 
4. เกรฟฟรุท (grapefruit) (Citrus paradisi) 
 ได้แก่ พันธุ์ มาซ (Marsh) โรส (Rose) และ  
  สตาร์รูบี้ (Star Ruby) 

ผลสด 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลส้มสด 
จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  พ.ศ. 2555 
 (ราชกิจจาฯ เล่ม 129 ตอนพิเศษ 87 ง หน้า 17 ลงวันที่ 30 
พ.ค.55) 

 

- 

 
 
 

39. การน าเข้าสับปะรด ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของสับปะรด 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้

น าเข้า 
ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สับปะรด Ananas comosus   ผลสด และหน่อ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

27.1 
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40. การน าเข้าสาลี่ ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Prunus) 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 

สาลี่  
1. ยาแพร์ (Ya pear, Pyrus bretschneideri) 
2. ยูโรเปียนแพร์ (European pear, Pyrus communis) 
3. นาซิแพร์ (Nashi pear, Pyrus pyrifolia) 
4. ไซบีเรียนแพร์ (Siberian pear, Pyrus ussuriensis) 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สด 
จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 48 ง หน้า 41 ลงวันท่ี 17 เม.ย.56) 

- 

แคนาดา สาลี่ Pyrus communis และ  
     Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai  

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สด 
จากแคนาดา พ.ศ. 2555 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 48 ง หน้า 41 ลงวันที่ 17 เม.ย.56) 

- 

ญี่ปุ่น 
 

สาลี่ Pyrus pyrifolia  
 
 

ผลสด 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สด 
จากญี่ปุ่น พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 48 ง หน้า 2 ลงวนัที่ 25 ก.พ.62) 

 
 

สาธารณรัฐเกาหลี สาลี่ Pyrus pyrifolia  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สด 
จากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2561  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง หน้า 6 ลงวันที่ 27 ก.ย.61) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สด 
จากสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2561  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 20 ง หน้า 17 ลงวันที่ 22 ม.ค.62) 

 

สหรัฐอเมริกา 
(เฉพาะจากแหล่ง
ปลูกในรัฐท่ีอนุญาต) 

สาลี่  Pyrus communis  
-รัฐแคลิฟอร์เนีย -รัฐไอดาโฮ 
-รัฐโอเรกอน    -รัฐวอซิงตัน 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สด 
จากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 250 ง หน้า 22 ลงวันที่ 8 ต.ค.62) 
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41. การน าเข้าเสาวรส ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Passiflora) 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

เสาวรส Passiflora edulis  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าเสาวรสสด 
จากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว พ.ศ.2561 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง หน้า 55 ลงวันที่ 27 ก.ย.61) 

 

 
42. การน าเข้าไหม ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : แมลงทุกชนิด 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 
 

ไหม (Silkworm) Bombyx mori ดักแด้แช่แข็ง ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.29 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ไหม (Silkworm) Bombyx mori ไข่ไหม ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าไข่ไหม 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2554 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 128 ตอนพิเศษ 125 ง หน้า 68 ลงวันที่ 19 ต.ค.54) 

- 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ไหม (Silkworm) Bombyx mori 
(ผู้มีสิทธิยื่นค าขออนุญาตน าเข้ารังไหมต้อง 
ด าเนินธุรกิจโรงงานสาวไหม โดยแสดง เอกสาร 
หลักฐาน เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการจาก
กรมโรงงาน) 

รังไหม ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้ารังไหม 
เพ่ือการแปรรูปจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2553 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 53 ง หน้า 43 ลงวันที่ 14 พ.ค.53) 

- 
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43. การน าเข้าองุ่น ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Vitris) 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
เครือรัฐออสเตรเลีย องุ่น Vitis vinifera  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่น 

จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 260 ง หน้า 22 ลงวันที่ 20 ต.ค.58) 

 
- 

สาธารณรัฐชิล ี องุ่น Vitis vinifera  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 49 ง หน้า 6 ลงวนัที่ 19 เม.ย.56) 

 
- 

สาธารณรัฐอินเดีย องุ่น Vitis vinifera  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

12.8 

ญี่ปุ่น องุ่น Vitis vinifera  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 48 ง หน้า 17 ลงวันที่ 25 ก.พ.62) 

 

สาธารณรัฐเกาหลี 
 

1. Vitis vinifera 
2. Vitis labrusca 
3. Vitis labruscana 

ผลสด 
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2561  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง หน้า 26 ลงวันที่ 27 ก.ย.61) 

 
 

สาธารณรัฐเปรู 
 

องุ่น Vitis vinifera   ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู พ.ศ. 2553   
(ราชกิจจาฯ เล่ม 128 ตอนพิเศษ1 ง หน้า 5 ลงวันที่ 7 ม.ค.54) 

 
 

สหรัฐอเมริกา 
(เฉพาะจากแหล่งปลูก
ในรัฐท่ีอนุญาต) 

องุ่น Vitis vinifera  
รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 250 ง หน้า 78 ลงวันที่ 8 ต.ค.62) 

 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ องุ่น Vitis vinifera 
 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจาก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. 2558  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 13 ง หน้า 6 ลงวนัที่ 18 ม.ค.59) 
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44. การน าเข้าอ้อย ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ทุกส่วนของอ้อย 
    ต้องน าเข้าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลโดยแสดงเอกสารหลักฐานการประกอบกจิการแนบมาด้วย 
    ต้องได้รับการตรวจประเมินโรงงานผ่านก่อนการออกใบอนุญาต 
 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐแห่ง 
สหภาพเมียนมา 

อ้อย 

Saccharum officinarum 
 

อ้อยสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าอ้อยจาก 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า พ.ศ. 2555 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 129 ตอนพิเศษ 87 ง หน้า 15 ลงวันที่ 30 พ.ค.55) 

- 

 
45. การน าเข้าอะโวกาโด ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
เครือรัฐออสเตรเลีย อะโวกาโด Persea americana  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลอะโวกาโดสด 

จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ.2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 73 ง หน้า 19 ลงวันที่ 20 มิ.ย.56) 

- 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน อะโวกาโด Persea americana  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.15 

นิวซีแลนด์ 
 
 

 
 
 

อะโวกาโด Persea americana  
 
 

 
 
 

ผลสด 
 
 
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลอะโวกาโดสด 
จากนิวซีแลนด์ พ.ศ.2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 21 ลงวันที่ 27 ต.ค.58) 
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ประเทศ 

 
ชนิดพืช 

 
ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า 

 
ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

 
ล าดับ 

สาธารณรัฐเปรู อะโวกาโด Persea americana  
พันธุ์แฮส (Hass) 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลอะโวกาโดสด 
จากสาธารณรัฐเปรู พ.ศ.2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 115 ง หน้า 44  ลงวันที่ 10 พ.ค.62) 

 

 
46. การน าเข้าแอปเปิล ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Malus) 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
เครือรัฐออสเตรเลีย แอปเปิล Malus domestica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 

จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 48 ง หน้า 31 ลงวันท่ี 17 เม.ย.56) 

 

แคนาดา 
 
 

แอปเปิล Malus domestica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 
จากแคนาดา พ.ศ. 2555 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 129 ตอนพิเศษ 95 ง หน้า 6 ลงวันท่ี 18 มิ.ย.55) 

 

สาธารณรัฐชิล ี
 
 

แอปเปิล Malus domestica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 
จากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ.2555 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 49 ง หน้า 22 ลงวันท่ี 19 เม.ย.56) 

 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส แอปเปิล Malus domestica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 
จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2555 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 129 ตอนพิเศษ 89 ง หน้า 28 ลงวันที่ 6 มิ.ย.55) 

 

สาธารณรัฐอินเดีย แอปเปิล Malus domestica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันท่ี 4 มี.ค.62) 
 

12.3 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
ญี่ปุ่น แอปเปิล Malus domestica  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 

จากญี่ปุ่น พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 53 ง หน้า 21 ลงวันท่ี 1 มี.ค.62) 

 

สาธารณรัฐเกาหลี แอปเปิล Malus domestica ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 
จากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2561 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง หน้า 1 ลงวันท่ี 27 ก.ย.61) 

 

นิวซีแลนด์ แอปเปิล Malus domestica ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 
จากนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 31 ลงวันท่ี 27 ต.ค.58) 

 

สหรัฐอเมริกา 
(เฉพาะจากแหล่งปลกู
ในรัฐที่อนุญาต) 

แอปเปิล Malus domestica 
- รัฐแคลิฟอร์เนีย - รัฐไอดาโฮ 
- รัฐโอเรกอน      - รัฐวอซิงตัน 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 
จากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 250 ง หน้า 15 ลงวันท่ี 8 ต.ค.62) 

 

สาธารณรัฐโปแลนด์ แอปเปิล Malus domestica ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 
จากสาธารณรัฐโปแลนด์ พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 231 ง หน้า 15 ลงวันท่ี 16 ก.ย.62) 

 

 
สาธารณรัฐตุรก ี
 

แอปเปิล Malus domestica ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 
จากสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2563 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 93 ง หน้า 23 ลงวันท่ี 22 เม.ย.63) 

 

ราชอาณาจักร
เบลเยียม 
 
 
 

แอปเปิล Malus domestica ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 
จากราชอาณาจักรเบลเยียม พ.ศ. 2563 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 93 ง หน้า 29 ลงวันท่ี 22 เม.ย.63) 
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ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

แอปเปิล Malus domestica ผลสด - ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสด 
จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2563 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 93 ง หน้า 35 ลงวันท่ี 22 เม.ย.63) 
 

 

สาธารณรัฐอิตาลี แอปเปิล Malus domestica ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 
จากสาธารณรัฐอิตาลี พ.ศ. 2563 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 93 ง หน้า 41 ลงวันที่ 22 เม.ย.63) 

 

ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ 

แอปเปิล Malus domestica ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปลิสด 
จากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์พ.ศ. 2563 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 93 ง หน้า 47 ลงวันที่ 22 เม.ย.63) 
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47. การน าเข้าแอปริคอท ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Prunus) 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 

เครือรัฐออสเตรเลีย แอปริคอท Prunus armeniaca  
 

ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปริคอทสด 
จากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 131 ตอนพิเศษ 9 ง หน้า 43 ลงวนัที่ 15 ม.ค.57) 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน แอปริคอท Prunus armeniaca   ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.16 

นิวซีแลนด์ แอปริคอท Prunus armeniaca  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปริคอทสด 
จากนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2558 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง หน้า 36 ลงวันที่ 27 ต.ค.58) 

 
 

สหรัฐอเมริกา แอปริคอท Prunus armeniaca  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

32.6 

 
48. การน าเข้าพืชสกุลไฮโลเซอเรียส (แก้วมังกร)  Hylocereus spp. ส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้าม : ผลสด (พืชสกุล Hylocereus) 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พืชสกุลไฮโลเซอเรียส Hylocereus spp.  ผลสด ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามที่ผา่นการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 33 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

7.8 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เยลโล พิทายา Selenicereus megalanthus 
 

ผลสด ” 7.24 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรด พิทายาMyrtillocactus geometrizans   ผลสด ” 7.13 
สาธารณรัฐเวียดนาม แก้วมังกร Hylocereus undatus  ผลสด ” 33.1 
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49.พืชที่น าเข้าโดยข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ไม่ต้องขอใบอนุญาตน าเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้า (พ.ก.2-1) 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนที่อนุญาตให้น าเข้า ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง  

สาธารณรัฐประชาชนจีน พืชสกุลส้ม ได้แก่ 
ส้ม Citrus sinensis 
ส้มโอ Citrus paradisi 
ส้มแทงเจอรีน Citrus reticulate 
เลมอน Citrus limon 
แอปเปิล 
Malus pumila 
สาลี่/แพร์ 
Pyrus spp. 
องุ่น 
Vitis spp. 
พุทรา 
Ziziphus jujube 
มะเขือเทศ 
Lycopersicon esculentum 
พริก  
Capsicum annuum 
มะเขือ 
Solanum melongena 
ข้าวโพดฝักอ่อน  
Zey mays 

ผลสด 
 
 
 
 

ผลสด 
 

ผลสด 
 

ผลสด 
 

ผลสด 
 

ผลสด 
 

ผลสด 
 

ผลสด 
 

ผลสด 
 

พืชพิธีสารไทย-จีน การน าเข้ามีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศจีน 
ต้องปราศจาก ก่ิง ใบ ดนิ /ปราศจากศัตรูพืช 
กล่องบรรจุผลไม้ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี ้
 -หมายเลขสวน 
-หมายเลขสถานทีบ่รรจุหีบห่อ 
-หมายเลขผู้ส่งออก 
ข้อความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยวา่ “Export to the Kingdom of 
Thailand” 
ใบรับรองสุขอนามัยพชื จะต้องระบุข้อความ 
“This fruit is in compliance with the Protocol on Inspection and 
Quarantine Conditions of fruit to be Exported from China to 
Thailand” 
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การน าผ่านสิ่งต้องห้าม    (ผู้น าผ่านต้องขอใบอนุญาตน าผ่านสิ่งต้องห้าม พ.ก.4-1) ใบอนุญาตน าผ่านต้องยื่น/ชิปเม้นท์ มีอายุ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออก ใช้แจ้งน าเข้าได้ 1 ครั้ง 
    1.พืชสกุล Musa spp. 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนของพืช ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

 กล้วย 
 Musa spp. 

ผลสด 

(fresh banana fruit) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าผา่นกล้วย 
จากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 130 ตอนพิเศษ 69 ง หน้า 26 ลงวันที่ 10 มิ.ย.56) 

    

     2.ยำสบู tobacco 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนของพืช ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

ยาสูบ 
 Nicotiana  spp. 

ใบยาสูบอบแห้ง 

dried tobacco left 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าผา่นยาสบู 
จากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2555  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 129 ตอนพิเศษ 90 ง หน้า 10 ลงวันที่ 7 มิ.ย.55) 

 
    3. ออ้ย 

ประเทศ ชนิดพืช ส่วนของพืช ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

รำชอำณำจักรกัมพูชำ  อ้อย 
 Saccharum officinarum 

ท่อนพันธุ์อ้อย 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าผา่นท่อนพันธุอ์้อย 
จากราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  
พ.ศ. 2553  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 66 ง หน้า 13 ลงวันที่ 26 พ.ค.53) 
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4. มันส าปะหลัง 
ประเทศ ชนิดพืช ส่วนของพืช ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

สำธำรณรัฐแห่ง 
สหภำพเมียนมำ 

มันส าปะหลัง 
 Manihot  esculenta 

มันเส้น (tapioca chip) 
มันอัดเม็ด (tapioca pellet) 
หัวมันสด (tapioca root) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าผา่นมนัส าปะหลัง 
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ. 2562  
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 27 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

มันส าปะหลัง 
 Manihot  esculenta 

มันเส้น (tapioca chip) 
มันอัดเม็ด (tapioca pellet) 
หัวมันสด (tapioca root) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าผา่นมนัส าปะหลัง 
จากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 29 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

รำชอำณำจักรกัมพูชำ มันส าปะหลัง 
 Manihot  esculenta 

มันเส้น (tapioca chip) 
มันอัดเม็ด (tapioca pellet) 
หัวมันสด (tapioca root) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการน าผา่นมนัส าปะหลัง 
จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2562 
(ราชกิจจาฯ เล่ม 136 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 31 ลงวันที่ 4 มี.ค.62) 

 


