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รายชื่อชนิดของผลไม้สดท่ีจีนอนุญาตให้น าเข้าจากไทย 
 (ฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม 2563)  

ล าดับ ชื่อภาษาไทย/ภาษาจีน ชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่อภาษาอังกฤษ 

1 มะขาม/罗望子 Tamarindus indica Tamarind 

2 น้อยหน่า/番荔枝 Annona squamosa Sugar apple 

3 มะละกอ/番木瓜 Carica papaya Papaya 

4 มะเฟือง/杨桃 Averrhoa carambola Carambola 

5 ฝรัง่/番石榴 Psidium guajava Guava 

6 เงาะ/红毛丹 Nephelium lappaceum Rambutan 

7 ลองกอง/椰色果 Lansium parasiticum Long kong 

8 ละมุด/人心果 Manilkara zapota Sapodilla 

9 เสาวรส/西番莲 Passiflora caerulea Passion fruit 

10 ส้มเปลอืกล่อน/柑橘 Citrus reticulata Mandarin 

11 ส้ม/橙 Citrus sinensis Orange 

12 ส้มโอ/柚 Citrus maxima Pomelo 

13* สับปะรด/菠萝 Ananas comosus Pineapple 

14* กล้วย/香蕉 Musa sp. Banana 

15* มะพร้าว/椰子 Cocos nucifera Coconut 

16* ขนุน/菠萝蜜 Artocarpus heterophyllus Jackfruit 

17* ล าไย/龙眼 Dimocarpus longan Longan 

18* ทุเรียน/榴莲 Durio zibethinus Durian 

19* มะม่วง/芒果 Mangifera indica Mango 

20* ลิ้นจี่/荔枝 Litchi chinensis Litchi 

21* มังคุด/山竹 Garcinia mangostana Mangosteen 

22* ชมพู่/莲雾 Syzygium samarangense Rose apple 

หมายเหตุ : * หมายถึง ผลไม้ชนิดที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูการข้ึนทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุกบั
ส านักงานศุลกากรของจีน (GACC) แล้ว 

ท่ีมา : เว็บไซต์ของ GACC http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2746776/3062131/index.html

 สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 

http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=62972029&ss_c=ssc.citiao.link
http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=64532140&ss_c=ssc.citiao.link
http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2746776/3062131/index.html
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รายชื่อผลไมส้ดท่ีไทยอนุญาตให้น าเข้าจากจีน 

 

ล าดับ ช่ือภาษาไทย ช่ือวิทยาศาสตร์  

1* แอปเปลิ  Malus pumila 

2* สาลี่/แพร ์  Pyrus spp. 

3* องุ่น   Vitis spp. 

4* พุทรา  Ziziphus jujube 

5* สกุลส้ม ได้แก่ ส้ม ส้มเปลอืกล่อน 
ส้มโอ และเลมอน 

Citrus sinensis, C. reticulate,      
C. paradise, C. limon 

6* พลับ      Diospyros kaki  

7* พืชวงศ์คูเคอร์บิตาซอีี้  

(แลกเปลี่ยนแล้วเฉพาะเมลอน)  

Cucurbitaceae 

8* พลัม  Prunus domestica  

9* ท้อ  Prunus persica  

10* เนคทารีน  Prunus persica var. nectarina  

11 มะละกอ  Carica papaya  

12 กีวี  Actinidia chinensis และ A. deliciosa  

13 สะตรอเบอรี่  Fragaria vesca  

14 พืชสกุลไฮโลเซอเรียส  Hylocereus spp. 

15 ลิ้นจี่  Litchi chinensis  

16 มะม่วง  Mangifera indica  

17 เรด พิทายา  Myrtillocactus geometrizans  

18 อะโวกาโด  Persea americana  

19 ทับทิม  Punica granatum  
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ล าดับ ช่ือภาษาไทย ช่ือวิทยาศาสตร์  

20 แอปริคอท  Prunus armeniaca  

21 เชอรี่  Prunus avium  

22 ฝรัง่  Psidium guajava 

23 ราสเบอรี ่ Rubus idaeus  

24 เยลโลพิทายา  Selenicereus megalanthus  

หมายเหตุ : * หมายถึง ผลไม้ชนิดที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูการข้ึนทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุกบั
กรมวิชาการเกษตรแล้ว 
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รูปแบบฉลากติดบรรจุภัณฑ์ของผลไม้ส่งออกไปจีน 

1. ผลไม้จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ล าไย ลิ้นจี่ มังคุด ชมพู่ กล้วย สับปะรด ขนุน 
และมะพร้าว (มีการแลกเปลีย่นข้อมูลการข้ึนทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุกับส านักงานศุลกากร 
(GACC) ของจีน และได้รับการประกาศรายช่ือในเว็บไซต์ของ GACC แล้ว) 

 

 

 

 

 

2. ผลไม้อ่ืนท่ีเหลือ จ านวน 12 ชนิด (ยังไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข้ึนทะเบียนสวนและ       

โรงคัดบรรจุกบั GACC) 

 

 

 

 

 

Name of the exporting company : ………………………………………….… 

Fruit name : …………………………….…………..……………………………………..… 

Orchard register number : AC xx – xxxx – xxxxxxxxxxx (ทัง้ 10 ชนดิ) 

                                      หรอื   TG /xxx/xxx/xxxx (เฉพาะทเุรยีน) 

Packing house register number : DOA xxxxx – xx – xxxxxx  

Packing date : ………………………………………………………………………...……. 

Product of Thailand 

Export to the People’s Republic of China 

Name of the exporting company : ………………………………………….… 

Fruit name : …………………………….…………..……………………………………..… 

Orchard register number :      ควรเวน้ไวจ้นกวา่จะมกีารแลกเปลีย่นข้อมลูฯ กบัจนี 

Packing house register number :    ควรเวน้ไวจ้นกวา่จะมกีารแลกเปลีย่นข้อมลูฯ กบัจนี 

Packing date : ………………………………………………………………………...……. 

Product of Thailand 

Export to the People’s Republic of China 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 


