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ล ำดบั ชือ่ไทย ชือ่สำมญั ชือ่วิทยำศำสตร์

1 ปลามา้ลายเรืองแสง Transgenic Fluorescent 

zebra fish

ศูนย์พันธุวิศวกรรมขอน าเข้าปลามา้ลายGMOs เพื่อจัดนทิรรศการ 23-30 ก.ย. 46 ให้
ใช้ พรบ.กรมปศุสัตว์ ออกในอนญุาตน าเข้าโดยมเีง่ือนไข สอป.น าเสนอ คกก.+เลขาฯ
ไปศึกษาและยกร่างระเบยีบ และน าเสนอการประชุมคร้ังต่อไป

2 เต็ทตร้า รูบี้ Rubi tetra Axelrodia riesei อนุญำตน ำเขำ้
3 ปลาอนิซิเนต็ Red tail prochilodus Semaprochilodus taeniurus อนุญำตน ำเขำ้
4 ปลาเต็ทตร้าดินสอสีแดง Coral red pencilfish Nannostomus trifasciatus อนุญำตน ำเขำ้
5 ปลาเตตร้า Auratus red Nannostomus unifasciatus อนุญำตน ำเขำ้
6 ปลาเตตร้าคลาซิลลิส Hemiodus Hemiodus semitaeniatus อนุญำตน ำเขำ้
7 ปลาฟ้าบู่ Cetopsis blue Cetopsis coecutensis อนุญำตน ำเขำ้
8 ปลาหนวดตัวด า Novia zapato Trachycorystes trachycorystes ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้
9 ปลาเตตร้า Bamjo Bunocephalus sp. อนุญำตน ำเขำ้
10 ปลาเตตร้า Copeina red Copella sp. อนุญำตน ำเขำ้
11 ปลาดินสอ Trifasciatus red Nannosthomus trifasciatus อนุญำตน ำเขำ้
12 Black borid Polycera atra ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้
13 ปลาออโต Black oto Otocinclus affinis อนุญำตน ำเขำ้ syn Macrotocinclus affinis
14 ปลาวูฟฟิช Wolf fish /Common trahira Hoplias malabaricus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้
15 ปลาแพะ Ambiacus cory Corydoras ambiacus อนุญำตน ำเขำ้
16 ปลาแพะ Elegans cory Corydoras elegans อนุญำตน ำเขำ้
17 ปลาแพะ Leopardos cory Corydoras leopardos อนุญำตน ำเขำ้
18 ปลาแพะ Napoensis cory Corydoras napoensis อนุญำตน ำเขำ้
19 ปลาแพะ Nijsseni cory Corydoras nijsseni อนุญำตน ำเขำ้
20 ปลาแพะ Pastazensis cory Corydoras pastazensis อนุญำตน ำเขำ้
21 ปลาแพะ Weitzmani cory Corydoras weitzmani อนุญำตน ำเขำ้
22 ปลาพิกเทอร์ Picture cat Corydoras spp. อนุญำตน ำเขำ้
23 ปลาแพะเผือก Albino aeneus catfish Corydoras aeneus อนุญำตน ำเขำ้
24 ปลาแพะเกล็ดใหญ่ Porhol Dianema longibardis อนุญำตน ำเขำ้
25 ปลาคราวเตตร้า Clown tetra Distechodus sexfasciatus อนุญำตน ำเขำ้
26 ปลาเอม็เพอเรอร์ Emperrior tetra Namatobrycon palmeri อนุญำตน ำเขำ้

                              หมำยเหตุ

รำยชือ่ชนิดพันธุ์สัตว์น  ำต่ำงถ่ินที่ผ่ำนกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร IBC
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27 ปลาจระเข้ปากส้ัน Spotted gar Lepisosteus oculatus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ มไิด้น าเข้าโดยตรงจากจุดก าเนดิ อากาศเย็น(อเมริกา แคนาดา) แต่น าเข้าจากจีนซ่ึง
นา่จะปรับตัวเข้ากบัอากาศอุน่ได้แล้ว และปลามศัีกยภาพการแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ า (มติ
 3/2547 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2547)

28 ปลาจระเข้ปากยาว Long nose gar Lepisosteus osseus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 27 )
29 ปลาจระเข้อะลิเกเตอร์ Aligator gar Lepisosteus spatula ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 27 )
30 ปลาปอดออสเตรเลีย Australian lungfish Neoceratodus forsteri อนุญำตน ำเขำ้ 1)ระบจุุดก าเนดิ (origin) โดนระบสุถานที่เล้ียงหากได้จากการเพาะเล้ียง และระบุ

แหล่งที่จับหากได้จากธรรมชาติ 2) ระบวุัตถุประสงค์การน าเข้าใหช้ัดเจน และสถานที่
น าไปเล้ียง พร้อมอนญุาตใหก้รมประมงเข้าตรวจสอบได้เมือ่ต้องการ และระบกุาร
ควบคุมและปอ้งกนัการหลุดลอดลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 3) ระบปุริมาณ และขนาดที่
น าเข้า พร้อม Health Certificate จากองค์กรของรัฐที่มอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน

31 ปลาอะราไพมา Arapaima Arapaima gigas อนุญำตน ำเขำ้ ( เหตผุลเดยีวกับรำยกำรที ่30 )
32 กุ้งแคระ Bee shrimp Caridina sp. ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ รายละเอยีดไม่เพียงพอ ไม่ระบุ specie
33 ปลาหมูไฟฟ้า Electric catfish Malapterrus electricus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้
34 ปลาซัคเกอร์ลาย  Panaque nigrolineatus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้
35 ปลาซัคเกอร์ลายเหลือง Truo glid nuggot Parancustrus aurantiacus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้
36 ปลาซัคเกอร์ม้าลาย Imperial zebra Pleckoltia sp. ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้
37 ปลาซัคเกอร์ผีเส้ือ China plecostomus Beaufortia levetti ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้
38 ปลาฟ็อกเทล Forktail Popondichthys furcata ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ข้อมลูไมเ่พียงพอ
39 ปลาลูโชโช่ Lusosso    Distichodus lusosso อนุญำตน ำเขำ้
40 ปลาไทเกอร์แคท Tiger catfish Pseudoplatystoma tigrinum ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ หากหลุดสู่แหล่งน้ าอาจท าความเสียหายแกป่ลาท้องถิน่
41 ปลาอโรวานา่เงิน Silver arowana Osteoglossum bicirrhosum อนุญำตน ำเขำ้
42 ปลามาร์เบอร์ไพร์ Marble pike Boulengerella maculata ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ข้อมลูไมเ่พียงพอ
43 ปลาจิง้จกลายเสือ Chinese flying tiger Vanmanenia pingchochowensis ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ข้อมลูไมเ่พียงพอ
44 ปลาจิง้จกหนิออ่น Marble flying tiger Linparhomaloptera disparis ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ข้อมลูไมเ่พียงพอ
45 ปลาหลดจีนแถบด า Chinese spiny eel Sinobdella sinensis ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ข้อมลูไมเ่พียงพอ
46 กุง้แคระขาว White bee shrimp Caridina sp. ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ข้อมลูไมเ่พียงพอ
47 กุง้แคระหวัทับทิม V mark bee shrimp Caridina huananensis ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ข้อมลูไมเ่พียงพอ
48 กุง้แคระสายรุ้ง Blue shrimp Caridina sp. ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ข้อมลูไมเ่พียงพอ
49 ปลาอโรวานา่เงิน Osteoglossum bicirrhosum อนุญำตน ำเขำ้
50 กบตาแดง Red eyed tree frog Agalychnis callidryas ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ อาจเปน็พาหะเชือ้ไวรัสสู่อตุสาหกรรมเล้ียงกบของไทย
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51 กบหนาม Horn frog Ceratophrys decorative ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ อาจเปน็พาหะเชือ้ไวรัสสู่อตุสาหกรรมเล้ียงกบของไทย
52 เครย์ฟิช Cray fish พิจารณาการควบคุมเคยฟ์ิชในไทย จากการประชุมหารือ 25 ม.ค.2548 มติไมส่มควรใหน้ าเข้า โดยใช้ พรบ.ประมง มาตรา

 53 และ 54 ควบคุมการน าเข้า
53 ปลาตะเพียน Filament barb Puntius filamentosus อนุญำตน ำเขำ้ ปลาสวยงามขนาดเล็ก ไมดุ่ร้าย
54 กุง้กา้ม Rednose shrimp Palaemon scarletti ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ รายละเอยีดไม่เพียงพอ ไม่ระบุ specie
55 ลูกหอยนางรม

ออสเตรเลีย (3n)
Pacific oyster Crassostrea gigas อนุญำตน ำเขำ้ (บจ.เอเชียน อบาโลนี) Health+ หนงัสือรับรองว่าเปน็โครโมโซม 3 ชุด (3n)พร้อมแนบ

รายละเอยีดแหล่งและวิธีการเล้ียงมติ 5/2548 ควรตรวจโรค Haplosporidium 
nelsoni ด้วย

56 ปลาซัคเกอร์ Spotted albino pleco Chaetostoma pearsei ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ขนาดใหญ่เมือ่โตเต็มวัย ดูดกนิตามพื้น รวมทั้งไข่ปลา ท าลายระบบนเิวศน์
57 ปลาพื้นเมอืงได้ มเีกราะหนา ท าลายยาก
58 ปลาซัคเกอร์ Ancistrinae sp. ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 1 )
59 ปลาซัคเกอร์ Reddish pleco Chaetostoma nudirostre ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 1 )
60 ปลาซัคเกอร์ Whiptail catfish Lorcaria parva ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 1 )
61 ปลาซัคเกอร์ Royal pleco Panaque nigrolineatus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 1 )
62 ปลาซัคเกอร์ Banded pleco Pecotia sp. ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 1 )
63 Catfish pictus Pimelodella pictus อนุญำตน ำเขำ้ ไมดุ่ร้าย ไมท่ าอนัตรายปลาชนดิอืน่ในแหล่งน้ าธรรมชาติ
64 ปลาซัคเกอร์ Xenocara Chaetostoma pearsei ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 1 )
65 Trumpet knife fish Ramphichthys rostratus อนุญำตน ำเขำ้ ไมดุ่ร้าย ไมท่ าอนัตรายปลาชนดิอืน่ในแหล่งน้ าธรรมชาติ
66 เต่าญี่ปุน่ Red-eared turtle Trachemys scripta elegans ***งดกำรน ำเขำ้ชัว่ครำว*** กอ่นจัดต้ัง IBC จ ากดัปริมาณปลีะ 4000 ตัว มติเหน็ว่ารุกรานและกนิไข่เต่าพื้นเมอืง 

ปจัจุบนัมแีพร่พันธุ์มากในไทย
67 กบ Bull frog Rana macrodon อนุญำตน ำเขำ้ ใหม้ ีHealth certificate ตามข้อก าหนดของ OIE
68 Barcoo Grunter/ Jade perch Scortum baroo ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ CP ขอน าเข้า- เพราะมนีสัิยกนิลูกปลา& Zooplankton
69 ปลานลิ Nile tilapia Oreochromis niloticus อนุญำตน ำเขำ้ ขอหนงัสือจากรัฐยืนยันว่าไมเ่ปน็ปลา GMOS+ ผู้น าเข้าแจ้งข้อมลู DNA 

Fingerprinting ของ stock ปลาที่น าเข้า
70 Green dwarf shrimp Caridina sp. ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ตามมติ 1/2548 วันที่ 28 ก.พ.2548
71 Red spotted shrimp Macrobrachium tiwaril อนุญำตน ำเขำ้ ต้องมใีบรับรองปลอดโรคไวรัส 2 ชนดิ (MrNV)และ (XSV)
72 Pearl shrimp Macrobrachium tbanjarae อนุญำตน ำเขำ้ ต้องมใีบรับรองปลอดโรคไวรัส 2 ชนดิ (MrNV)และ (XSV)
73 Rainbow shrimp Caridina sp. ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ตามมติ 1/2548 วันที่ 28 ก.พ.2548
74 หอยกาบน้ าจืด Anodonta cygnea มอบ ศ.ดร.อทุัยรัตน ์ประสาน IBC ของ มก. ใหรั้บรองการน าเข้า+ก ากบัดูแล ควบคุม

การด าเนนิการใน lab ไมใ่หห้ลุดสู่ภายนอก
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75 ปลาดุก Clarias gariepinus อนุญำตน ำเขำ้ CP ขอน าเข้า กปม.ขอเกบ็ ตย.ครีบ+แจ้งผลการวิจัย+ท าลายหากผลไมดี่ หรือไมว่ิจัย
ต่อไปพร้อมเกบ็ซากให ้กปม.ตรวจ

76 ปลาตระกลูเดียวกบั
ปลานลิ

Sarotherodon melanothero อนุญำตน ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 1 )

77 เทวดาปา่ Altum angle fish Pterophyllum altum อนุญำตน ำเขำ้
78 เตทตร้าขวานบนิลาย

หนิออ่น
Marbled hatchetfish Camegiella stellatus อนุญำตน ำเขำ้

79 เต็ทตร้าจดุแดงเหลือง Exodon tetra Exodon paradoxus อนุญำตน ำเขำ้
80 เต็ทตร้าเรนโบว์ Rainbow tetra Namatobrycon lacortei อนุญำตน ำเขำ้
81 ปลาดินสอหลายด า Eques pencilfish Namatobrycon eques อนุญำตน ำเขำ้
82 ปลาหนวดหางลาย Flag fish Dianema urostriarumn อนุญำตน ำเขำ้
83 Schomburgki fish Myleus schomburgki อนุญำตน ำเขำ้
84 กระเบนลายดอก Flower stingray Potamotrygon schroedeni อนุญำตน ำเขำ้
85 ปลาหมอสเตรทกาต้า Strigata pike cichild Crenicichla strigata อนุญำตน ำเขำ้
86 Batrachus fish Asterophysus batrachus อนุญำตน ำเขำ้
87 Netted cory Crydora agassiz อนุญำตน ำเขำ้
88 Bandit cory Crydora arcuatus อนุญำตน ำเขำ้
89 Axelrodi  cory Crydora axelrodi อนุญำตน ำเขำ้
90 Cory wotroi Crydora delphax อนุญำตน ำเขำ้
91 Slant-bar cory Corydoras deckeri อนุญำตน ำเขำ้
92 Cory pygmaeusi Corydoras hastatus อนุญำตน ำเขำ้
93 Cory metabasin Corydoras leucomelax อนุญำตน ำเขำ้
94 Slant-bar cory Corydoras loxozonus อนุญำตน ำเขำ้
95 Diagonal striped cory Corydoras mellini อนุญำตน ำเขำ้
96 Blacksail cory Corydoras melanistius อนุญำตน ำเขำ้
97 ปลาแค้ Orange micro bumble bee 

catfish
Akysis vespa อนุญำตน ำเขำ้

98 ปลาหมอแคระ Red badis Badis rubber อนุญำตน ำเขำ้
99 ฉลามทอง 3-line belly catf Glytothorax lampris อนุญำตน ำเขำ้
100 ปลาค้อม้าลายหางแดง Redtail zebra sand loach Schistura mahnerti อนุญำตน ำเขำ้
101 Red planktom Megalomphodus sweglesi อนุญำตน ำเขำ้
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102 pseudomugil oculatus อนุญำตน ำเขำ้
103 ปลาบูน่อก Sicyopterus macrostetholevis อนุญำตน ำเขำ้
104 Penguin tetra longfin Thayeria boehlkei อนุญำตน ำเขำ้
105 Coliloach Acanthophthalmus semicineus อนุญำตน ำเขำ้
106 ปลาบูล่ายแดง Red stipodon Stipondon sp อนุญำตน ำเขำ้
107 Feather fin synodontis Synodontis auropterus อนุญำตน ำเขำ้
108 Synodontis polcadot Synodontis nigromaculata อนุญำตน ำเขำ้
109 Serpae minor longfin Hyphessobricon callistus อนุญำตน ำเขำ้
110 Cuvier bichir albino Polypterus senegalus อนุญำตน ำเขำ้
111 Cuvier bichir Polypterus senegalus อนุญำตน ำเขำ้
112 Pseudomugil tenelus อนุญำตน ำเขำ้
113 ปลาดุกจุด Spotted clarias Clarias batrachus อนุญำตน ำเขำ้
114 ปลาหนา้หมา Buck tooth Fish Hydrolycus armatus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ Predator
115 ปลาในการ์, ปลาจระเข้ Gars (Lepisosteidae) Lepisosteus oculatus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ นสัิยดุร้าย มรีายงานว่าเคยกดัคนที่จันทบรีุ
116 เครย์ฟิช Cherax / crayfish Cherax quadricariatus - เล้ียงที่โครงการหลวงเชียงใหม ่ไมไ่ด้กดัท าลายต้นข้าว อาจเปน็สัตว์เศรษฐกจิตัวใหม ่

อาจเปน็พาหะโรค เช่น MrNV,  XSV กระทบอตุฯกุง้ไทย กปม.ยังควบคุมการน าเข้า 
มอบ สพจ. และ สอป.หารือก าหนดแนวทางปฏบิติัใหค้รอบคลุมปญัหาที่จะเกดิขึน้ และ
เสนอที่ประชุมคร้ังถัดไป

117 ปลาซัคเกอร์ Loricaria whiptail Loricaria sp colombia ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ กลุ่มปลาซัคเกอร์
118 ปลาซัคเกอร์ Rineloricaria parva Hemiloricaria parva ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ กลุ่มปลาซัคเกอร์ขนาดเล็ก ภายหลังน าเข้าได้ตามมติ 4/2550
119 ปลาซัคเกอร์ Sturisoma aureum Sturiomatichthys leigthony ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ กลุ่มปลาซัคเกอร์ขนาดเล็ก ภายหลังน าเข้าได้ตามมติ 4/2550
120 ปลาซัคเกอร์ Royal twigcatfish Sturisoma panamense ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ กลุ่มปลาซัคเกอร์ขนาดเล็ก ภายหลังน าเข้าได้ตามมติ 4/2550
121 เครย์ฟิช Cherax Cherax quadricariatus - สอป. ยกร่างการขอน าเข้าภายใต้ระบบกกักนั พิจารณาคร้ังถัดไป
122 ปลาซัคเกอร์ Ancistrus sp. อนุญำตน ำเขำ้เพ่ือสง่ออก หากตาย เกบ็ซากไว้ เอกสาร ใหร้ายงานเมือ่จบกระบวนการ หากไมต่รง ขึน้บญัชีด า
123 Silver dollar Metynnis hypsauchen อนุญำตน ำเขำ้เพ่ือสง่ออก หากตาย เกบ็ซากไว้ เอกสาร ใหร้ายงานเมือ่จบกระบวนการ หากไมต่รง ขึน้บญัชีด า
124 ลูกกุง้กลุาด า Black tiger shrimp Penaeus monodon อนุญำตน ำเขำ้ น าเข้าได้พร้อมม ีHealth certificate (ภายหลังอนญุาตใหน้ าเข้าตามประกาศกรมฯ 28

 ส.ค.2551)
125 เครย์ฟิช Cherax Cherax quadricariatus - เลขาฯไมไ่ด้น าเข้าที่ประชุม เนือ่งจาก คกก . หลายท่านไมไ่ด้เข้าประชุม
126 ปลาซัคเกอร์ Rineloricaria parva Hemiloricaria parva อนุญำตน ำเขำ้ เปน็ปลาซัคเกอร์ขนาดเล็ก ไมเ่ปน็อนัตราย
127 ปลาซัคเกอร์ Sturiomatichthys leigthony อนุญำตน ำเขำ้ เปน็ปลาซัคเกอร์ขนาดเล็ก ไมเ่ปน็อนัตราย
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128 ปลาซัคเกอร์ Royal twigcatfish Sturisoma panamense อนุญำตน ำเขำ้ เปน็ปลาซัคเกอร์ขนาดเล็ก ไมเ่ปน็อนัตราย
129 ปลาซัคเกอร์ Sturisoma aureum อนุญำตน ำเขำ้ เปน็ปลาซัคเกอร์ขนาดเล็ก ไมเ่ปน็อนัตราย
130 Crenicichla geayi อนุญำตน ำเขำ้
131 Mantella pulchra อนุญำตน ำเขำ้ ผู้น าเข้า หจก.ออนาเมนท์ทอล โนเวลทิ โทร.0817465545  0811640186
132 Mantella expectata อนุญำตน ำเขำ้ ผู้น าเข้า หจก.ออนาเมนท์ทอล โนเวลทิ โทร.0817465545  0811640186
133 Mantella viridis อนุญำตน ำเขำ้ ผู้น าเข้า หจก.ออนาเมนท์ทอล โนเวลทิ โทร.0817465545  0811640186
134 Mantella madagascariensis อนุญำตน ำเขำ้ ผู้น าเข้า หจก.ออนาเมนท์ทอล โนเวลทิ โทร.0817465545  0811640186
135 Mantella crocea อนุญำตน ำเขำ้ ผู้น าเข้า หจก.ออนาเมนท์ทอล โนเวลทิ โทร.0817465545  0811640186
136 Crenicichla sp. ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เนือ่งจากไมร่ะบ ุspecie
137 เครย์ฟิช Cherax Cherax quadricariatus - สอป.ด าเนนิการ ส่งขัน้ตอนใหน้ติิกรตรวจสอบ และเสนอกรมฯเพื่อออกประกาศกรม
138 Garra rufa ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ นสัิยดุร้าย กนิไข่พวกเดียวกนัเอง หากหลุดรอดจากที่เล้ียงจะเปน็อนัตรายต่อปลา

พื้นเมอืงและระบบนเิวศ ใหใ้ช้ปลาเลียหนิแทน
139 Ctenopoma acutirostre อนุญำตน ำเขำ้ ไมเ่คยพบในธรรมชาติ (ดร.ชวลิต)
140 Redhump eartheater Geophagus steindachneri อนุญำตน ำเขำ้ ขนาดเล็ก ความเส่ียงทางชีวภาพต่ า ไมพ่บว่าหลุดสู่ธรรมชาติ
141 Redstriped eartheater Geophagus surnamensis อนุญำตน ำเขำ้ ขนาดเล็ก ความเส่ียงทางชีวภาพต่ า ไมพ่บว่าหลุดสู่ธรรมชาติ
142 Barred loach Nemacheilus fasciatus อนุญำตน ำเขำ้ ขนาดเล็ก ความเส่ียงทางชีวภาพต่ า ไมพ่บว่าหลุดสู่ธรรมชาติ
143 Sewellia lineolata อนุญำตน ำเขำ้ ตระกลูปลาผีเส้ือถิน่ก าเนดิแมน่้ าโขง ลาว เส่ียงต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่ า
144 Tanichthys micagemmae อนุญำตน ำเขำ้ ปลาซิวของจีน ความเส่ียงทางชีวภาพต่ า ไมพ่บว่าหลุดสู่ธรรมชาติ
145 เต่า Snapping turtle Chelydra serpentine อนุญำตน ำเขำ้ CITES บญัชี 3 ฟาร์มอทุัยรัชฯ ใหค้วามรู้ประชาชน+ health OIE อนญุาต จนท.

ตรวจสอบ เกบ็ซากเมือ่ตาย
146 เต่า Aligator snapping turtle Macrochelys temminckii อนุญำตน ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 8 )
147 ปลาสเตอร์เจียน Russian sturgeons Acipenser gueldenstaedtii ชลอกำรน ำเขำ้ จนกว่ากรมประมงจะได้ข้อมลูทางวิชาการเพื่อใช้เปน็บรรทัดฐานอา้งองิประกอบ

พิจารณาการขออนญุาตน าเข้า เนือ่งจากเส่ียงกระทบต่อระบบนเิวศในธรรมชาติ
148 ปลาสเตอร์เจียน Slerlet Acipenser ruthenus ชลอกำรน ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 10 )
149 ปลาสเตอร์เจียน Beluga Huso huso ชลอกำรน ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 10 )
150 หอยทาก (ไข)่ Gros-gris Helix aspersa maxima ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เปน็สัตว์บก ปรับตัว+อตัราการแพร่กระจายสูง และมวีิวัฒนาการเปน็สายพันธุ์ใหม ่

แพร่กระจายได้เองตามธรรมชาติ เปน็ศัตรูพืช, intermediate host ของกลุ่มพยาธิใบไม้

151 ปลาแพะมา้ลาย Zebra pleco Hypancistrus zebra ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ไมม่ัน่ใจความเส่ียงทางชีวภาพ อยูส่ภาพแวดล้อมในไทยได้ที่ 25-30C pH 6.5-7.4
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152 Cyprinion macrostomus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ไมอ่นญุาตน าเข้าจนกว่าจะมขี้อมลูทางวิชาการสนบัสนนุว่าไมรุ่กรานสัตว์น้ าพื้นเมอืง มี
วิธีควบคุมการหลุดสธรรมชาติ

153 Garra rufa ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ( เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 2 )
154 ปอูลาสกา้ Alaska king crab Paralithodes camtschaticus อนุญำตน ำเขำ้ มใีบรับรองการปลอดโรคตาม OIE
155 กุง้มงักร American marine lobster Homarus americanus อนุญำตน ำเขำ้ มใีบรับรองการปลอดโรคตาม OIE
156 ปลาปสีูออสเตรเลีย Empire gudgeon Hypseleotris compressa อนุญำตน ำเขำ้
157 ปลาเสือปาปวันวิกนิี Tiger fish Datnioides campbelli อนุญำตน ำเขำ้
158 ปลากะพงแคระ Brown Shapper Giossamia aprion อนุญำตน ำเขำ้
159 ปลากะพงเหลือง Coal gruntery/yellow 

snapper
Hephaestus carbo ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ต้องการข้อมลูเพิ่มเร่ืองความเส่ียงอนัตรายในนเิวศแหล่งน้ าเพื่อประกอบการพิจารณา

160 ปลาหมอสี Stripefin cartheater Gymnogeophagus rhabdotus อนุญำตน ำเขำ้
161 ปลามนิเนาว์ Eurasian minnow Phoxinus phoxinus อนุญำตน ำเขำ้
162 ปลาหมอสี Clchlid Labidochromis chisumulae อนุญำตน ำเขำ้
163 ปลาคิลล่ี Killifish Rivulus igneus อนุญำตน ำเขำ้
164 ปลาแค้ Catfish Sisor rabdophorus อนุญำตน ำเขำ้
165 ปลาหมอแคระ Dwarf cichild Dicrossus maculates อนุญำตน ำเขำ้
166 ปลาปู Butterfly goby Amblygobius albimaculatus อนุญำตน ำเขำ้
167 ปลาไชนา่ซีโก้ Hillstream loach Beaufortia kweichowensis อนุญำตน ำเขำ้
168 ปลาหมอสี Uaru fernandezyepezl อนุญำตน ำเขำ้
169 ปลาอนิซีเนต็ Silver prochillodus Semaprochilodus taeniurus อนุญำตน ำเขำ้
170 Mantella baloni อนุญำตน ำเขำ้ มใีบรับรองปลอดโรค ranairidovirus +ไมม่โีรคตาม OIE
171 Mantella laevigata อนุญำตน ำเขำ้ มใีบรับรองปลอดโรค ranairidovirus +ไมม่โีรคตาม OIE
172 Mantella nigricans อนุญำตน ำเขำ้ มใีบรับรองปลอดโรค ranairidovirus +ไมม่โีรคตาม OIE
173 Mantella pulchra อนุญำตน ำเขำ้ มใีบรับรองปลอดโรค ranairidovirus +ไมม่โีรคตาม OIE
174 กุง้ Halocridina rubra อนุญำตน ำเขำ้ ใบรับรองปลอดโรคตาม OIE
175 Giraffe nosed catfish Auchenoglanis occidentalis อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
176 Erpetoichthys calabaricus อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
177 Heterotis niloticus อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
178 Protopterus dolloi อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
179 Malapterurus electricus อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
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180 Distichodus sexfasciatus อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
181 Distichodus lusosso อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
182 Megalops atlanticus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้  Predator 
183 Mormyrops angrillioides อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
184 Nile perch Lates niloticus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้  Predator 
185 Hydrocynus vittatus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้  Predator 
186 Polypterus bichir bichir อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
187 Channa bleheri อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
188 Channa orientalis อนุญำตน ำเขำ้
189 Erethistes jerdoni อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
190 Gagata gagata อนุญำตน ำเขำ้ พร้อมใบรับรองไมม่โีรคตาม OIE
191 Triops อนุญำตน ำเขำ้ ไมน่า่จะมชีีวิตยืนยาวหากหลุดสู่ธรรมชาติ
192 African Clawed Frog Xenopus laevis อนุญำตน ำเขำ้ Health ปลอดโรคเชือ้รา Batrachochytrium dendrobatidis ใน Rana iridovirus

 และไมม่โีรคตาม OIE+โครงร่างงานวิจัย +แนวทางก าจัดไข่เมือ่ส้ินสุดการทดลอง

193 Lemon shark Negaprion brevirostris อนุญำตน ำเขำ้ ไมม่โีรคตาม OIE
194 ปลาดุกอฟัริกนั Sharptooth catfish Clarias gariepinus อนุญำตน ำเขำ้ ใบรับรองสุขอนามยัเพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภค+ไมม่โีรคตาม OIE
195 Red seabream Pagrus major อนุญำตน ำเขำ้ ใบรับรองสุขอนามยัเพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภค+ไมม่โีรคตาม OIE
196 ปลิงยา Hirudo medicinalis ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ตามอนสัุญญา CITES และประกาศกระทรวทรัพยฯ
197 African Clawed Frog Xenopus laevis อนุญำตน ำเขำ้ เหตุผลตามมติคร้ัง ที่ 1/2552 + ขอพิจารณาโครงร่างงานวิจัยกอ่นการน าเข้า
198 Spotted headstander Chilodus punctatus อนุญำตน ำเขำ้
199 Swordtail characin Corynopoma riisei อนุญำตน ำเขำ้
200 Gold pristilla Pristella maxillaris อนุญำตน ำเขำ้
201 White cloud Tanichtys albonubes อนุญำตน ำเขำ้
202 Red rainbow Glossolepis incisus อนุญำตน ำเขำ้
203 Celebes rainbow Marosatherina ladigesi อนุญำตน ำเขำ้
204 Desert gobie Chlamydogobius eremius อนุญำตน ำเขำ้
205 Rainbow gudgeon Tateurndina ocellicauda อนุญำตน ำเขำ้
206 Silver dollar Metynnis hypsauchen อนุญำตน ำเขำ้
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207 กบ Black-eared 

mantella

Black-eared mantella Mantella milotympanum อนุญำตน ำเขำ้ 1) ม ีHealth รับรองว่าปลอดโรค Ranavirus และเชือ้รา Bactrachochytrium 
dendrobatidis ตามข้อก าหนดของ OIE 2) มใีบส่งออกจากประเทศต้นทาง 3) 
เนือ่งจากน าเข้ามาเพาะเล้ียง จึงใหผู้้อนญุาตจัดท าสถานกกักนั (Quarantine area) 
เพื่อใหแ้นใ่จว่าปลอดโรคตามข้อ 1) และปอ้งกนัเชือ้ดังกล่าวรวมถึงสัตว์หลุดรอดสู่
ธรรมชาติ โดตยสถานกกักนัต้องได้รับการรับรองจากกรมประมง

208 อึง่ฝนสีแดง Malagasy rainbow frog Scaphiophryne gottlebei อนุญำตน ำเขำ้ เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 1
209 เต่าคอเล้ียวมาดากสัการ์ Madagascar big-headed 

turtle
Erymnochelys madagascariensis อนุญำตน ำเขำ้ ต้องมใีบอนญุาตส่งออกจากประเทศต้นทาง และใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ า

210 ปลาซิวข้าวสาร Japanese rice fish Oryzias latipes อนุญำตน ำเขำ้ มหีนงัสือรับรองว่าไมเ่ปน็ GMOs+ สพก.ขอสุ่ม ตัวอย่าง 10-20 ตัว
211 ปลาซัคเกอร์ม้าลาย Zebra peckoltia Hypancistrus zebra อนุญำตน ำเขำ้
212 ปลาตะเพียนแคระ Odessa barb Puntius spp. อนุญำตน ำเขำ้ ถ้าไมเ่ปน็ชนดิที่เส่ียงต่อการแพร่โรค SVC (ตรวจสอบข้อมลูกบั สพจ.)
213 Panaw Channa panaw อนุญำตน ำเขำ้ Health ระบวุ่าปลอดโรคตามมาตรฐาน OIE (ถ้าไมม่ ีไมอ่นญุาตน าเข้า)
214 Inlay snakehead Channa harcourtbutteri อนุญำตน ำเขำ้ Health ระบวุ่าปลอดโรคตามมาตรฐาน OIE (ถ้าไมม่ ีไมอ่นญุาตน าเข้า)
215 Barmese pink loach Microrasbora sp. อนุญำตน ำเขำ้
216 Emera dwarf rasbora Microrasbora erythromicron อนุญำตน ำเขำ้
217 Glowlight danio Danio choprae อนุญำตน ำเขำ้
218 Garra Garra flavatra อนุญำตน ำเขำ้
219 ปลาซิวกาแล็คซ่ี Galaxy rasbora Microrasbora galaxy อนุญำตน ำเขำ้
220 Pink microrasbora Microrasbora rubescens อนุญำตน ำเขำ้
221 Japanese weatherfish Misgurnus anguillicaudatus อนุญำตน ำเขำ้ 3/2553 ไมอ่นุญำตใหน้  ำเขำ้ (syn) Misgurnus anguillicaudatus
222 Torrent loach Homaloptera bilineata อนุญำตน ำเขำ้
223 Striped raphael Platydoras costatus อนุญำตน ำเขำ้
224 กุง้ฟ้า (พ่อแมพ่ันธุ์) Pacific blue shrimp Penaeus stylirostris อนุญำตน ำเขำ้ น าเข้าภายใต้ระเบยีบซ่ึงปรับปรุงจากระเบยีบการน าเข้ากุง้ขาว
225 Yellow spotted river 

turtle
Podocnemis unifilis อนุญำตน ำเขำ้เพ่ือสง่ออก ก าหนดเง่ือนไขในการส่งออกทั้งหมดภายใน 60 วัน ปอ้งกนัเพิ่มจ านวนจากการ

ขยายพันธุ์

226 Matamata turtle Chelus fimbriatus อนุญำตน ำเขำ้เพ่ือสง่ออก ก าหนดเง่ือนไขในการส่งออกทั้งหมดภายใน 60 วัน ปอ้งกนัเพิ่มจ านวนจากการ
ขยายพันธุ์

227 ปลากระทุงเหว Gar rocket Ctenolucius hujeta อนุญำตน ำเขำ้เพ่ือสง่ออก ก าหนดเง่ือนไขในการส่งออกทั้งหมดภายใน 60 วัน ปอ้งกนัเพิ่มจ านวนจากการ
ขยายพันธุ์

228 Snakehead fish Ophicephalus argus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ชนดิพันธุ์ต่างถิน่ที่รุกรานในอเมริกา (invasive alien species)
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229 Golden mandarin fish Siniperca scherzeri ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ชนดิพันธุ์ต่างถิน่ที่รุกรานในญี่ปุน่ ปลาสองน้ า, Predator, อาจเปน็ Compititor ปลา
ในบา้นเรา

230 Korean bullhead Pseudobagrus fulvidraco ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป
231 Raising korean Misgurnus mizolepis ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป
232 Chinese perch Siniperca chutsi ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ชนดิพันธุ์ต่างถิน่ที่รุกรานในญี่ปุน่ ปลาสองน้ า, Predator, อาจเปน็ Compititor ปลา

ในบา้นเรา
233 ปมูะพร้าว Coconut crab Birgus latro อนุญำตน ำเขำ้เพ่ือศึกษำวิจยั จ ากดัเขตพื้นที่การวิจัย/หา้มปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติ /ศึกษาวิจัยภายใต้การก ากบั

ของกรมประมง โดยรายงานเปน็ระยะและแจ้งผลการวิจัยเมือ่แล้วเสร็จ (ผช.เรณู 
ติดต่อประสานงานเร่ืองท าวิจัยร่วม)

234 ลูกปลาหมอเทศข้างลาย Sarotherodon melanothero อนุญำตน ำเขำ้เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ ขอใช้สิทธิ์จากการได้รับอนญุาตน าเข้าต้ังแต่ป ี2551 แต่ยังไมไ่ด้น าเข้า
235 Korean bullhead Pseudobagrus fulvidraco มอบ สจป.ศึกษาการก ากบัดูแลการน าเข้ามาเล้ียงเพื่อส่งออก ถ้ามบีางส่วนสูญหายไป

จะตรวจสอบอย่างไร/ สพจ.ศึกษาผลกระทบและความเส่ียงต่อธรรมชาติของไทย/ ส่วน
เศรษฐกจิ ความเปน็ไปได้ในการเล้ียง

236 Raising korean Misgurnus mizolepis (เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 3)
237 Korean bullhead Pseudobagrus fulvidraco ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ กลุ่มปลากนิเนือ้ หากหลุดสู่แหล่งน้ าธรรมชาติอาจแพร่ขยายพันธุ์ แกง่แย่งอาหาร 

เกดิผลกระทบกบัชนดิพันธุ์พื้นเมอืง เปน็พาหะปรสิต 4 ชนดิ เส่ียงเกดิผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย

238 Raising korean Misgurnus mizolepis (Syn. 
Misgurnus anguillicaudatus 
5/2552 4 พ.ย. 2552)

ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ 100 of the World's worst Invasive Alien Species เปน็พาหะของปรสิต 
monogean ชนดิ Gyrodactylus macracanthus ในออสเตรเลีย

239 ปลาซัคเกอร์ Ancistrus  sp. ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ปลามพีฤติกรรมกา้วร้าว ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศน์
240 ปลาซัคเกอร์ Hypostomus luteus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ปลามพีฤติกรรมกา้วร้าว ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศน์
241 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus furunculus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ปลามพีฤติกรรมกา้วร้าว ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศน์
242 ปลาซัคเกอร์ Pseudohemiodon apithanos อนุญำตน ำเขำ้
243 Homaloptera thamicola ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ สัตว์น้ าตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
244 Homaloptera parclitella อนุญำตน ำเขำ้
245 Anotomus anotomus อนุญำตน ำเขำ้
246 เต่าหางมงักร Common snapping turtle Chelydra serpentine ชลอกำรน ำเขำ้ สัตว์ชนดินีค่้อนข้างอนัตราย คณะกรรมการฯ กงัวลเร่ืองผลกระทบต่อความ

หลากหลายทางธรรมชาติหากมกีารเล็ดรอดลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ จึงขอใหผู้้ขอ
อนญุาตน าเข้าท าโครงการในการปอ้งกนัการเล็ดรอดลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติมาให้
คณะกรรมการฯพิจารณา และขอใหม้ใีบรับรองโรคประกอบด้วย
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247 ปลาซัคเกอร์ (36 ชนดิ) Hypancistrus spp. มตเิดมิ อนญุาตใหน้ าเข้าส่วนของชนดิที่เคยได้รับอนญุาตใหน้ าเข้าโดยไมม่เีง่ือนไข ส าหรับ
ชนดิที่ยังไมเ่คยได้รับอนญุาต มอบใหก้ลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ าจืด 
ศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมและเสนอเข้ามาใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป

248 เต่าหางมงักร Common snapping turtle Chelydra serpentine ชลอกำรน ำเขำ้ กปม.ด าเนนิการหาข้อมลูเพิ่มเติมในด้านการตลาด และข้อมลูด้านผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาในการประชุมคร้ังถัดไป

249 ปลาซัคเกอร์ (36 ชนดิ) Hypancistrus spp. มตเิดมิ ขอรายชือ่ปลาซัคเกอร์สกลุ Hypancistrus ทั้ง 10 ชนดิ ที่ผู้ประกอบการแจ้งว่า
ประเทศอนิโดนเีซียสามารถเพาะพันธุ์ส าเร็จ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาในกา่ร
ประชุมคร้ังถัดไป

250 เต่าหางมงักร Common snapping turtle Chelydra serpentine ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้ว เหน็ว่าสัตว์ชนดินีม้คีวามดุร้าย และถ้าหลุดรอดออก
ไปสู่รรมชาติสามารถแพร่พันธุ์ได้ไมย่าก ซ่ึงมผีลกระทบต่อสัตว์น้ าพื้นเมอืงของประเทศ

251 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus contradens อนุญำตน ำเขำ้
252 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus debilittera  (L129) อนุญำตน ำเขำ้
253 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus furunculus  (L199) ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เปน็ปลาที่มพีฤติกรรมกา้วร้าว ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

น้ าพื้นเมอืงในประเทศ และเคยมมีติการประชุมไมอ่นญุาตใหน้ าเข้า (การประชุมคร้ังที่ 
3/2553 เมือ่วันที่ 31 ส.ค. 2553)

254 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus inspector  (L102) อนุญำตน ำเขำ้
255 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus lunaorum  (L339) อนุญำตน ำเขำ้
256 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L004) อนุญำตน ำเขำ้
257 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L066) อนุญำตน ำเขำ้
258 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L070) อนุญำตน ำเขำ้
259 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L136) อนุญำตน ำเขำ้
260 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L136C) อนุญำตน ำเขำ้
261 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L158) อนุญำตน ำเขำ้
262 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L173) อนุญำตน ำเขำ้
263 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L174) อนุญำตน ำเขำ้
264 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L201) อนุญำตน ำเขำ้
265 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L236) อนุญำตน ำเขำ้
266 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L250) อนุญำตน ำเขำ้
267 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L260) อนุญำตน ำเขำ้
268 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L262) อนุญำตน ำเขำ้
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269 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L270) อนุญำตน ำเขำ้
270 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L287) อนุญำตน ำเขำ้
271 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L297) อนุญำตน ำเขำ้
272 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L316) อนุญำตน ำเขำ้
273 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L318) อนุญำตน ำเขำ้
274 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L333) อนุญำตน ำเขำ้
275 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L340) อนุญำตน ำเขำ้
276 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L345) อนุญำตน ำเขำ้
277 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L399) อนุญำตน ำเขำ้
278 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L400) อนุญำตน ำเขำ้
279 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L401) อนุญำตน ำเขำ้
280 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L404) อนุญำตน ำเขำ้
281 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L410) อนุญำตน ำเขำ้
282 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L411) อนุญำตน ำเขำ้
283 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L429) อนุญำตน ำเขำ้
284 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (L450) อนุญำตน ำเขำ้
285 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus sp. (LDA069) อนุญำตน ำเขำ้
286 ปลาซัคเกอร์ Hypancistrus zebra (L046, L098) อนุญำตน ำเขำ้
287 ปลาหมูจีน  Cobitis sinensis  อนุญำตน ำเขำ้
288

ปลาหมูทอง Bold Chinese loach
Sinibotia superciliaris (ชือ่เดิม 
Botia superciliaris)

อนุญำตน ำเขำ้

289 ปลาหมูพารา Dabry Parabotia fasciata อนุญำตน ำเขำ้
290 ปลาบูจ่ีน Rhinogobius brunneus อนุญำตน ำเขำ้
291

ปลาคาร์พจีน Hook Snout Carp
Opsariichys bidens ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เปน็ปลาที่มรีายงานว่าสร้างผลกระทบในต่างประเทศ แพร่พันธุ์ได้เร็ว เกรงว่าจะมี

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ าพื้นเมอืงของไทย
292 ปลาโรซ่ีจีน Rosy Bitterling Rhodeus ocellatus ocellatus  ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 42
293

ปลาแมวเหลือง Yellowhead Catfish
Tachysurus fulvidraco (ชือ่เดิม 
Pelteobagrus fulvidraco)

ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 42

294 ปลาบูเ่รเกน Glyptothorax sinensis อนุญำตน ำเขำ้
295 ปลาสร้อยจีน Minnow Zacco platypus อนุญำตน ำเขำ้
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296 ปลาบูจ่ีน  Rhinogobius cliffordpopei อนุญำตน ำเขำ้
297 ปลาช่อนเอเชียติค Chinese Snake Head Channa asiatics ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 42
298 ปลาหมูบัง้ใหญ่ Royal Clown Loach Leptobotia elongate อนุญำตน ำเขำ้
299 ปลากะพงดอกไม้ Chinese Perch Siniperca chuatsi ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 42
300

ปลาหมูโรบสัตา
Sinibotia robusta (ชือ่เดิม Botia 
robusia)

อนุญำตน ำเขำ้

301

ปลาคาร์พสกาเรท Scarlet carp

Sarcochclichthys sinensis sinensis 
(ชือ่เดิม Sarcochclichthys sinensis)

ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 42

302 ปลาไหล Anguilla japonica อนุญำตน ำเขำ้
303 ปลาหมอสี Altolamprologus calvus ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ ปรับตัวได้ดีในส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท าใหแ้พร่ขยายจ านวนได้รวดเร็วกว่าชนดิอืน่ที่อยูใ่น

สภาวะแวดล้อมเดียวกนั เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์
น้ าพื้นเมอืงของไทย

304 ปลาหมอสี Benthochromis tricoti ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 54
305 ปลาหมอสี Cyathopharynx foai ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 54
306 ปลาหมอสี Cyprichromis leptosoma อนุญำตน ำเขำ้
307 ปลาหมอสี Xenotilapia melanogenys (ชือ่เดิม

 Enantiopus melanogenys )
ไมอ่นุญำตใหน้ ำเขำ้ เหตุผลเดียวกบัรายการที่ 54

308 ปลาหมอสี Neolamprologus sexfasciatus อนุญำตน ำเขำ้
309 ปลาหมอสี Neolamprologus pulcher (ชือ่เดิม

 Neolamprologus daffodil)
อนุญำตน ำเขำ้

310 ปลาหมอสี Ophthalmotilapia boops อนุญำตน ำเขำ้
311 ปลาหมอสี Cyprichromis microlepidotus อนุญำตน ำเขำ้
312 ปลาหมอสี Xenotilapia papilio อนุญำตน ำเขำ้
313 ปลาหมอสี Xenotilapia caudafasciata อนุญำตน ำเขำ้
314 ปลาหมอสี Otopharynx lithobates อนุญำตน ำเขำ้
315 ปลาหมอสี Xenotilapia nigrolabiata อนุญำตน ำเขำ้
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316 ตัวออ่นปลาม้าลาย Zebra fish Danio rerio อนุญำตน ำเขำ้เพ่ือท ำกำรวิจยั การขอน าเข้าในคร้ังนีเ้ปน็การน ามาเพื่อท าการทดลองในโครงการวิจัย เร่ือง การวิจัย
พัฒนาเพื่อผลิตปลาซีบร้าฟิช “นอ๊กอนิ” ซ่ึงเปน็การท า GMOs จะต้องได้รับการ
อนญุาตจากคณะกรรมการ IBC ของหนว่ยงานที่ผู้ขอน าเข้าสังกดัอยูเ่สียกอ่น โดยใหท้ า
เอกสารมาแสดงที่ส่วนอนญุาตฯ

317 ไข/่ลูกปลาเรนโบว์เทราท์ Rainbow trout Oncorhynchus mykiss - ไมม่อี านาจหนา้ที่พิจารณาการขอน าเข้าปลาเรนโบว์เทราท์ จึงมมีติใหส่้วนอนญุาตและ
ก าหนดมาตรการประมง ติดต่อใหค้ าแนะน าผู้ขอน าเข้าฯ ใหท้ าหนงัสือขอน าเข้าถึง
คณะกรรมการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งใหข้้อมลูด้านมาตรการปอ้งกนัโรคและ
ปอ้งกนัการหลุดรอดลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ

318 ฉลามวัว Bull shark Cacharias leucas อนุญำตน ำเขำ้ ไมอ่ยูใ่นบญัชีรายชือ่ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เม.ย. 2552 เร่ือง มาตรการปอ้งกนั
ควบคุมชนดิพันธุ์สัตว์ต่างถิน่ เล้ียงไว้ในอะควาเร่ียมระบบปดิและมกีารดูแลอย่างใกล้ชิด
 (บงึฉวาก)

319 ลูกปขูน Chinese mitten crab Erocheir sinensis - ได้น าเข้ามาแล้ว คณะกรรมการฯ จึงมมีติรับทราบ และควรหาแนวทางควบคุมสัตว์น้ า
ต่างถิน่ประเภทมแีนวโนม้รุกรานสูง

320 ปลาหมอแคระ Apistogramma spp. อนุญำตน ำเขำ้ ต้องมีใบปลอดโรคทุกคร้ังที่น าเขา้ตามระเบียบ
321 ปลาล้ินหมา Tonguefish Achirus lineatus อนุญำตน ำเขำ้
322 Black Ghost Apteronotus albifrons อนุญำตน ำเขำ้
323 ปลาผีด า Black Knife Parapteronotus hasemani อนุญำตน ำเขำ้ ชื่อที่ขอน าเขา้เดิมคือ Apteronotus hasemani
324 ปลาผีเส้ือ Horse Face Loach Acantopsis choirorhynchos อนุญำตน ำเขำ้
325 ปลาปอด Lungfish Lepidosiren paradoxa  อนุญำตน ำเขำ้ ชื่อที่ขอน าเขา้เดิมคือ Lepidosiren paradoxus
326 ปลาอโรวาน่าด า Black Arowana Osteoglossum ferreirai อนุญำตน ำเขำ้
327 กระเบนด าจดุขาว Leopoldi Stingray Potamotrygon leopoldi อนุญำตน ำเขำ้
328 กระเบนด าจดุขาว Leopoldi Stingray Alestopetersius caudalis อนุญำตน ำเขำ้ ชื่อที่ขอน าเขา้เดิมคือ Hemmigrammopetersius caudalis
329 ปลาดินสอ Abramites Abramites hypselonotus อนุญำตน ำเขำ้
330 ปลาหมอสีแคระ Badis badis อนุญำตน ำเขำ้
331 ปลานีออนด า Albino black neon Hyphessobrycon axelrodi อนุญำตน ำเขำ้
332 ปลาเตตร้า Rainbow Tetra Nematobrycon lacortei อนุญำตน ำเขำ้
333 ปลานอีอนไดมอน, ปลา

นอีอนเผือก
Brilliant Diamond Head 
Tetra,  Albino Neon Tetra

Paracheirodon innesi อนุญำตน ำเขำ้

334 ปลาหมอสี Compress Red Altolamprologus compressiceps อนุญำตน ำเขำ้
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335 ปลาหมอสี Cupido cichlid Biotodoma cupido อนุญำตน ำเขำ้
336 ปลาหมอสี Blue Neon, 

Dull Slender cichlid
Paracyprichromis nigripinnis อนุญำตน ำเขำ้

337 ปลาหมอสี Marlier's julie Julidochromis marlieri อนุญำตน ำเขำ้
338 ปลาหมอสี Checkerboard-tail Neolamprologus caudopunctatus อนุญำตน ำเขำ้
339 ปลาหมอสี Terete lamprologus Neolamprologus cylindricus อนุญำตน ำเขำ้
340 ปลาหมอสี Similis Neolamprologus similis อนุญำตน ำเขำ้
341 ปลาเทวดาปา่ Wild Angelfish, Spotted 

Angel Fish
Pterophyllum leopoldi อนุญำตน ำเขำ้

342 ปลาเทวดา Columbian altum Pterophyllum scalare อนุญำตน ำเขำ้
343 ปลาหมู Giant Kuhli Loach Pangio kuhlii อนุญำตน ำเขำ้
344 ปลาเตตร้า Weitzman tetra Poecilocharax weitzmani อนุญำตน ำเขำ้
345 ปลาซิว Boraras brigittae อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Rasbora brigittae
346 ปลาซิว Phoenix Rasbora Boraras merah อนุญำตน ำเขำ้
347 ปลาช่อน Devario auropurpureus อนุญำตน ำเขำ้  ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Inlecypris  auropureus
348 ปลาใบไผ่แดง Sondhi Devario Devario sondhii อนุญำตน ำเขำ้
349 ปลาซิว Laubuca dadiburjori อนุญำตน ำเขำ้  ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Chela dadyburjory
350 ปลาซิว Rasbora ennealepis  อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Boraras enealepis
351 ปลาซิว Rasbora kalochroma อนุญำตน ำเขำ้
352 ปลาซิว Spotted Pygmy Rasbora maculate  อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Boboras maculatus
353 ปลาซิว Sundadanio axelrodi อนุญำตน ำเขำ้
354 ปลาผีเส้ือ Marble Hatchet Carnegiella strigata อนุญำตน ำเขำ้
355 ปลาผีเส้ือ Bumble Bee Goby Brachygobius doriae อนุญำตน ำเขำ้
356 ปลาเตตร้า Tetra Red Blue Peru Bryconops melanurus อนุญำตน ำเขำ้
357 ปลาเตตร้า Auratus tetra Copella nigrofasciata อนุญำตน ำเขำ้
358 ปลาเตตร้า Single line Pencil Nannobrycon eques อนุญำตน ำเขำ้
359 ปลาดินสอ Golden Pencilfish Nannostomus beckfirdi อนุญำตน ำเขำ้
360 ปลาดินสอ Pencilfish type I Nannostomus mortenthaleri อนุญำตน ำเขำ้
361 ปลาเตตร้า Pyrrhulina vittata อนุญำตน ำเขำ้
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362 ปลาคิลล่ี  Gardneri Killifish Fundulopanchax gardneri  อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Aphyosemion gardneri
363 ปลากระด่ี Chocolate Gourami Sphaerichthys osphromenoides อนุญำตน ำเขำ้
364 ปลากระด่ี  Vaillianti Gourami Sphaerichthys vaillanti อนุญำตน ำเขำ้
365 ปลาแลมอาย Norman's Lampeye Poropanchax normani อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Aplochelius norrnani
366 ปลาใบไม้ Leaffish Monocirrhus polyacanthus อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Monochirrhus polyacanthus
367 ปลาเรนโบว์ Gertrudae Pseudomugil gertrudae อนุญำตน ำเขำ้
368 ปลาแขยงจุด potted Catfish Pimelodus pictus อนุญำตน ำเขำ้
369 ปลาดินสอ Anostomus anostomus อนุญำตน ำเขำ้
370 ปลาหมอสี Threadfin acara Acarichthys heckelii อนุญำตน ำเขำ้
371 ปลาหมอสี Bream Chilotilapia rhoadesii อนุญำตน ำเขำ้
372 ปลาหมอสี Nasuta gold Ophthalmotilapia nasuta อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ  Ophthalmotilapia nasuta Mukosa
373 ปลาเรนโบว์ Rainbow splendid Melanotaenia splendida 

splendida
อนุญำตน ำเขำ้

374 ปลาอนิทรีเนต Red Fin Prochilodus Semaprochilodus laticeps อนุญำตน ำเขำ้
375 ปลาซิว Japanese rice fish Oryzias woworae อนุญำตน ำเขำ้
376 ปลาหมอสี Aspidoras pauciradiatus อนุญำตน ำเขำ้
377 ปลาเตตร้า Red Belly Tetra Aphyocharax rathbuni อนุญำตน ำเขำ้
378 ปลาซิลเวอร์ทิฟ Tetra Silver Tip Hasemania nana อนุญำตน ำเขำ้
379 ปลารัมมีโนต๊, Golden Rummynose, 

Rummy Nose Tetra
Hemigrammus rhodostomus อนุญำตน ำเขำ้

380 ปลาเตตร้า Buenos Aries Tetra Hyphessobrycon anisitsi อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Hemigramus caudovittatus
381 ปลาหมอแคระจุด Checkerboard Cichlid Dicrossus filamentosus อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Crenicara filamentosa
382 ปลาหมอสี Spotted Cichlid Dicrossus maculatus อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Crenicara maculata
383 ปลาหมอสี Marlier's julie Julidochromis marlieri อนุญำตน ำเขำ้
384 ปลาหมอสี Neon Blue ram Mikrogeophagus ramirezi อนุญำตน ำเขำ้
385 ปลาหมอสี Tropheus Red Tropheus moorii อนุญำตน ำเขำ้
386 ปลาหมออรูู Uaru Cichlid Uaru fernandezyepezi   อนุญำตน ำเขำ้
387 ปลาเตตร้า Tetra colibri Odontocharacidium aphanes อนุญำตน ำเขำ้
388 ปลาหมอสี Ophthalmotilapia  heterodonta อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Ophtalmotilapia ventral Kitumba
389 ปลาซิว Danio erythromicron อนุญำตน ำเขำ้
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390 ปลาซิวดาว Galaxy Danio 
Galaxy Rasbora

Danio margaritatus อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Celestichthys margarinatus

391 ปลาชับวา Naked Micro Rasbora Sawbwa resplendens อนุญำตน ำเขำ้
392 ปลาเซเป้ Serpae Tetra Veiltail Hyphessobrycon eque อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Hyphessobrycon serape
393 ปลาออตโต้ Otocin Macrotocinclus  affinis อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Otocinclus affinis
394 ปลาเรนโบว์ Red Rainbow Glossolepis incisus อนุญำตน ำเขำ้
395 ปลาเรนโบว์ Threadfin Rainbow Iriatherina werneri อนุญำตน ำเขำ้
396 ปลาเรนโบว์ Threadfin Rainbow Melanotaenia herbrt axelrodi อนุญำตน ำเขำ้
397 ปลาเรนโบว์  Rainbow rubrostriata Melanotaenia splendida 

rubrostriata
อนุญำตน ำเขำ้

398 ปลาเรนโบว์ Three line Rainbow Melanotaenia trifasciata อนุญำตน ำเขำ้
399 ปลาหางนกยูง Endler guppies Poecilia wingei อนุญำตน ำเขำ้
400 ปลาเรนโบว์ Forktail Rainbow Popondichthys fercata อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Popondetta furcata
401 ปลาเรนโบว์ Southern Blue Eye Rainbow Pseudomugil signifer อนุญำตน ำเขำ้

402 ปลาเรนโบว์ Celebes Rainbow Marosatherina ladigesi อนุญำตน ำเขำ้ ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Telmatherina ladigesi
403 ปลาผีเส้ือ Loach ret.Hillstream Beaufortia leveretti อนุญำตน ำเขำ้
404 ปลาหมอสี Petro trewavasae Petrochromis trewavasae อนุญำตน ำเขำ้
405 ปลาซิลเวอไพค์ Silver Pike Characin Acestrorhynchus falcatus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) และมฟีันแหลมคม
406 ปลาโกไลแอด Giant tiger fish Hydrocynus goliath   ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) และมฟีันแหลมคม
407 ปลากดทะเล Sea Catfish Ariopsis seemanni ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ (ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Arius seemanni) เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) ตัวใหญ่ 

แกง่แย่งอาหาร

408 ปลากดโลมา Dolphin Catfish Ageneiosus marmoratus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) กนิปลาขนาดใหญ่กว่าปากของมนัได้
409 ปลาดุกปากกว้าง Orgre Catfish Asterophysus batrachus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) กนิปลาขนาดใหญ่กว่าปากของมนัได้
410 ปลาสวายลายไม้ Driftwood Novia Catfish Tetranematichthys wallacei ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
411 ปลาจาระเม็ดเผือก Pacu Colossoma macropomum ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็อนัตรายต่อคน แย่งและท าลายถิน่อาศัยปลาพื้นเมอืง
412 ปลาหมอนกยูง Peacock Cichlid Cichla orinocensis ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ มผีลกระทบในสหรัฐท าใหป้ลาพื้นเมอืงลดลง 25 %
413 ปลาอมาทัช Aramatus Hydrolycus armatus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) และมฟีันแหลมคม
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414 ปลาสคอมบริอยด์, ปลา
อโีต้เงิน

Largemouth  Characin Hydrolycus  scomberoides ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) และมฟีันแหลมคม

415 ปลาซิว Rasboroides vaterifloris ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ปลาบางสายพันธุ์ในสกลุนีจ้ะแข่งขันกบัปลาพื้นเมอืงหรือท าลายสภาพแวดล้อม 
สามารถกวนตะกอน ลดความใสของน้ าและยากที่พืชจะเจริญเติบโต

416 ปลาไหลไฟฟ้า Electric Eel Electrophorus electricus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ปล่อยไฟฟ้าแรงขนาด 800 โวลต์ มรีายงานผู้เสียชีวิตเนือ่งจากถูกปลาชนดินีป้ล่อย
กระแสไฟฟ้าใส่

417 ปลาผีลาย Banded Knife Gymnotus carapo ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ นสัิยค่อนข้างดุร้าย มอีวัยวะสร้างกระแสไฟฟ้า
418 ปลากดจุดเล็ก Bolt Catfish Aguarunichthys torosus  ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) เปน็อนัตรายต่อส่ิงมชีีวิตอืน่ในแหล่งน้ า โดยเฉพาะแหล่ง

น้ าที่มอีาหารจ ากดั เกดิการแกง่แย่งอาหารกบัปลาพื้นเมอืงได้
419 ปลากดเงิน Silver Catfish Brachyplatystoma filamentosum ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ มรีายงานว่าเคยพบลิงในกระเพาะอาหาร
420 ปลากดลายบัง้ Blotch Catfish Brachyplatystoma juruense ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) เปน็อนัตรายต่อส่ิงมชีีวิตอืน่ในแหล่งน้ า โดยเฉพาะแหล่ง

น้ าที่มอีาหารจ ากดั เกดิการแกง่แย่งอาหารกบัปลาพื้นเมอืงได้
421 ปลากดหวัแบน Flathead Catfish Brachyplatystoma platyne ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) เปน็อนัตรายต่อส่ิงมชีีวิตอืน่ในแหล่งน้ า โดยเฉพาะแหล่ง

น้ าที่มอีาหารจ ากดั เกดิการแกง่แย่งอาหารกบัปลาพื้นเมอืงได้
422 ปลากดสีฟ้า Blue Catfish Brachyplatystoma vaillantii ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) เปน็อนัตรายต่อส่ิงมชีีวิตอืน่ในแหล่งน้ า โดยเฉพาะแหล่ง

น้ าที่มอีาหารจ ากดั เกดิการแกง่แย่งอาหารกบัปลาพื้นเมอืงได้
423 ปลากดจุดใหญ่ Vulture Catfish Calophysus macropterus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) เปน็อนัตรายต่อส่ิงมชีีวิตอืน่ในแหล่งน้ า โดยเฉพาะแหล่ง

น้ าที่มอีาหารจ ากดั เกดิการแกง่แย่งอาหารกบัปลาพื้นเมอืงได้
424 ปลากดมาเบิล้ Marble Catfish Leiarius marmoratus   ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ (ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Sciades marmoratus) เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) เปน็

อนัตรายต่อส่ิงมชีีวิตอืน่ในแหล่งน้ า โดยเฉพาะแหล่งน้ าที่มอีาหารจ ากดั เกดิการ
แกง่แย่งอาหารกบัปลาพื้นเมอืงได้ รบกวนที่อยูอ่าศัยของปลาเล็ก

425 ปลากดหางแดง Red Tail Catfish Phractocephalus hemiliopterus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ กนิปลาขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าได้ ด้วยการกลืนเข้าไปทั้งตัวโดยไมเ่ค้ียว
426 ปลากดอเมซอน Amazon Catfish Zungaro zungaro ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ (ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Paulicea lutkeni) เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
427 ปลากดปากเปด็ Shovelnose Catfish Sorubim lima ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) มฟีันแข็งแรง
428 ปลากดพลานเิซป Driftwood Catfish Sorubimichthys planiceps ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
429 ปลากดซีบร้า Zebra Catfish Brachyplatystoma tigrinum ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ (ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Merodontotus tigrinus) เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) เปน็

อนัตรายต่อส่ิงมชีีวิตอืน่ในแหล่งน้ า โดยเฉพาะแหล่งน้ าที่มอีาหารจ ากดั เกดิการ
แกง่แย่งอาหารกบัปลาพื้นเมอืงได้ รบกวนที่อยูอ่าศัยของปลาเล็ก

430 ปลาสอด Hi-Fin Hawaii Variatus Platy Xiphophorus variatus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ปลาสกลุนีเ้ปน็อนัตรายต่อตัวออ่นของสัตว์พื้นเมอืง กนิตัวออ่นกบ ลูกปลา และตัวออ่น
แมลง
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431 ปลาช่อน Channa  pulchra ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
432 ปลาช่อน Channa bleheri ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
433 Channa gachua ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
434 ปลาช่อน Inle lake snakehead Channa harcourbutleri ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
435 ปลาช่อนส้ม Channa ornatipinnis ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
436 ปลาหมอสี Tanganyika Giant cichlid Boulengerochromis microlepis ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
437 ปลาหมอสี Geophagus proximus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
438 ปลาช่อนเข็ม Spotted Pike Characin Boulengerella maculata ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
439 ปลาดุกหนามขาว Sturgeon Catfish Leptodoras juruensis ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ (ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Leptodoras juruense) เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
440 ปลาดุกหนามลาย Marble Rip-Saw Megalodoras uranoscopus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ (ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Megalodoras irwini) เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)

441 ปลาปกัเปา้ Puffer Fish Colomessus psittacus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)
442 ปลาดุกหนามด า Black Rip-Saw Oxydoras niger ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ (ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Pseudodoras niger) เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) มลี าตัวใหญ่

443 ปลาดุกหนามน้ าตาล Brown Rip-Saw Pterodoras granulosus ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) มลี าตัวใหญ่
444 ปลากดทองค า Golden Catfish Zungaro zungaro ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ (ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Brachyplatystoma flavicans) เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator)

 มลี าตัวใหญ่
445 ปลากดคางคก Toad Catfish Zungaro zungaro ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ (ชือ่ที่ขอน าเข้าเดิมคือ Pseudopimelodus zungaro) เปน็สัตว์น้ าผู้ล่า (predator) 

มลี าตัวใหญ่
446 ปลาหมอสี Geophagus sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
447 ปลาบู่  Goby Gobioides sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
448 ปลากระเบนมกุ Pearl Stingray Potamotrygon sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
449 ปลาหมอแคระ Apistogramma sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
450 ปลาขวานบนิ Hatchetfish Carnegiella spp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
451 ปลาบลูชาค Blue Whale Catfish Trichomycterus sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
452 ปลาหมอกนิดิน Earth Eater Cichlid Satanoperca sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
453 ปลาดินสอ Pencilfish type II Nannostomus sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
454 9 ปลาคิลล่ีฟิช Killifish Rivulus sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
455 ปลาเฮ็มมิโอดัส Hemiodus sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
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456 ปลาหมอไพค์ Pike Cichlid Crenicichla sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
457 ปลาหมอไพค์เหลือง Yellow Pike Cichlid Crenicichla sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
458 ปลากดหวัเสียม Shovel nose Sperata sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
459 ปลาหมาปา่แดง Red Wolffish Erythrinus sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
460 ปลาช่อนหบูัง้ Black striped Channa sp. ไมอ่นุญำตน ำเขำ้ ชือ่ชนดิมคีวามคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
461 Jade Perch Scortum baroo อนุญำตน ำเขำ้ ใหบ้ริษทัปฏบิติัตามเง่ือนไขของ คกก. ในการประชุมคร้ังที่ 1/2556 คือ 1) ปรับปรุง

แกไ้ขระบบการเล้ียง 2) บ.ท าโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมนิความเส่ียงเสนอ คกก. 
โดยใหส้ถานศึกษาซ่ึงเปน็หนว่ยงานกลางเปน็ผู้ศึกษาวิจัย 3) ให ้บ. ผู้ขอน าเข้าเปน็ผู้
ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมนิความเส่ียงคร้ังนี ้และใหถ้ือเปน็แนวทางใน
การศึกษาการประเมนิความเส่ียงของสัตว์น้ าชนดิอืน่ ที่จะขอน าเข้าต่อไป

462 ไข่ตะพาบไต้หวัน Chinese softshelled turtle Pelodiscus sinensis อนุญำตน ำเขำ้ ให ้บ.เทียนฟู ไฮ-เทค อะกริคัลเจอร์ (ประเทศไทย) และ บ.ชิโนไทยฯ น าเข้า บ. ละ 1 
คร้ังๆ ละไมเ่กนิ 100,000 ฟอง (สพจ. ดูเร่ืองโรค และทดลองเล้ียง)

463 ปลาเรนโบว์ Rainbow shiner Notropis chrosoma อนุญำตน ำเขำ้
464 ปลาเฉาฮ้ือ หรือปลา

คาร์พเผือก
Albino grass carp Ctenopharyngodon idella อนุญำตน ำเขำ้ แนบใบรับรองปลอดโรคฯ


