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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  กําหนดพืชจากแหลงที่กําหนด  เปนส่ิงกํากัด  ขอยกเวน 

และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
  ๑.๑ ประกาศกระทรวงเกษตร  เร่ือง  กําหนดพืช  หรือพาหะเปนส่ิงกํากัด  ขอยกเวน

และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๐๗ 
  ๑.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดพืช  หรือพาหะเปนส่ิงกํากัด  

ขอยกเวนและเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ฉบับที่  ๒  (ส่ิงกํากัด)  พ.ศ.  ๒๕๒๙   
ลงวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๒๙   

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาหารสําเร็จรูป”  หมายความวา  อาหารที่ไดมาจากสวนของพืชที่ยังคงลักษณะเปนพืชและ 

ไดผานกระบวนการที่สามารถทําลายเชื้อโรคและศัตรูพืช    
ขอ ๓ ใหพืชจากทุกแหลง  ตามทายประกาศนี้เปน  ส่ิงกํากัด 
ขอ ๔ ขอยกเวนหรือเง่ือนไข 
  ๔.๑ อาหารสําเร็จรูป 
  ๔.๒ ส่ิงกํากัดตามขอ  ๓  บางชนิด  ที่ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กําหนดกอนการนําเขา   
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด  ๖๐  วัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ธีระ  สูตะบุตร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



 

รายช่ือพืช แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดพืช จากแหลงท่ีกําหนดเปนส่ิงกํากัด 

ขอยกเวน  และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัตกิักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

  
๑. ชา Camellia sinensis (L.) Kuntze ไดแก ใบชาแหง 
๒. พืชสกุลคอฟเฟย Coffea spp. ไดแก เมล็ดกาแฟดิบ 
๓. พืชสกุลกอซซิเปยม Gossypium spp. ไดแก ปุยฝาย 
๔. พืชสกุลโอไรซา Oryza spp.  ไดแก ขาวสาร ปลายขาว และขาวนึ่ง 
๕. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศอะการคิาซีอ้ี Agaricaceae ไดแก เห็ด 
๖. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศเอเปยซีอ้ี Apiaceae ไดแก 

 ผักชี Coriandrum sativum L.  
แครอท Daucus carota L. 
พาสนิพ Pastinaca sativa L. 
 พาสเลย Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill 
 พืชสกุลเอเปยม Apium spp. 

๗. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศอะราซีอ้ี Araceae ไดแก 
 เผือก Colocasia esculenta (L.) Schott 
พืชสกุลอะโกลนีมา Aglaonema spp. 
พืชสกุลแอนทูเรียม Anthurium spp.  
พืชสกุลคาลาเดียม Caladium spp.  
พืชสกุลดิฟเฟนบาเกีย Dieffenbachia spp.  
พืชสกุลฟโลเดนดรอน Philodendron spp.  
 พืชสกุลซานทีเดสเชีย Zantedeschia spp.  

๘. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศเอสเทอราซีอ้ี Asteraceae ไดแก 
ทานตะวนั Helianthus annuus L. 
ผักกาดหอม Lactuca sativa L. 
พืชสกุลเอสเทอร Aster spp. 



 ๒

พืชสกุลคริสแซนทีม่ัม Chrysanthemum spp. 
๙. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศบอแรคจนิาซีอ้ี  Boraginaceae ไดแก 

พืชสกุลไมโอโซทิส Myosotis spp.  
๑๐. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศบราสซิคาซีอ้ี  Brassicaceae ไดแก 

วาซาบิ Wasabia japonica (Miq.) Matsum. 
พืชสกุลบราสซิคา Brassica spp. 
พืชสกุลราฟานัส Raphanus spp. 

๑๑. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศคารโิอฟลลาซีอ้ี Caryophillaceae ไดแก 
คารเนชั่น Dianthus caryophyllus L. 
พืชสกุลจิปโซฟลลา Gypsophilia spp. 

๑๒. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศชีโนโพเดียซีอ้ี Chenopodiaceae ไดแก 
สปแนซ Spinacia  oleracea L.  

๑๓. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศคอนโวลวูลาซีอ้ี Convolvulaceae ไดแก 
พืชสกุลไอโพเมีย Ipomoea spp. 

๑๔. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศคูเคอรบิตาซีอ้ี Cucurbitaceae (ไมรวมถึง ผล) ไดแก  
แตงโม Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 
มะระ Momordica charantia L. 
พืชสกุลคูคูมิส Cucumis spp. 
พืชสกุลคูเคอรบิตา Cucurbita spp. 
พืชสกุลลุฟฟา Luffa spp. 

๑๕. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศไซเพอราซีอ้ี Cyperaceae ไดแก 
แหวจีน Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Hensch. 

๑๖. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศไดออสคอเรียซีอ้ี Dioscoreaceae ไดแก 
แยม Dioscorea batatas Decne. 

๑๗. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศยูฟอรเบียซีอ้ี Euphorbiaceaeไดแก 
ละหุง Ricinus communis L. 

๑๘. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศฟาบาซีอ้ี Fabaceae ไดแก 
ถ่ัวลิสง Arachis hypogaea L. 
ถ่ัวมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Millsp.  
ถ่ัวหัวชาง Cicer arietinum L. 



 ๓

ถ่ัวเหลือง Glycine max (L.) Merr. 
ถ่ัวแขก Phaseolus vulgaris L. 
ถ่ัวลันเตา Pisum sativum L. 
พืชสกุลวิคนา Vigna spp. 

๑๙. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศเจอราเนียซีอ้ี Geraniaceae ไดแก 
พืชสกุลเจอราเนียม Geranium spp.  

๒๐. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศอิริดาซีอ้ี Iridaceae ไดแก 
พืชสกุลแกลดิโอลัส Gladiolus spp.  

๒๑. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศลิเลียซีอ้ี Liliaceae ไดแก 
หนอไมฝรั่ง Asparagus officinalis L.  
พืชสกุลอัลเลียม Allium spp. 
พืชสกุลลิเลียม Lilium spp.  
พืชสกุลนาซิสซัส Narcissus spp.  
พืชสกุลทูลิปา Tulipa  spp.   

๒๒. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศมัลวาซีอ้ี Malvaceae ไดแก 
กระเจี๊ยบเขียว Abelmoschus esculentus (L.) Moench.  

๒๓. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศออคิดาซีอ้ี Orchidaceae 
๒๔. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศพีดาเลียซีอ้ี Pedaliaceae ไดแก 

งา Sesamum indicum L. 
๒๕. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศพัวซีอ้ี Poaceaeไดแก 

ขาวโอต Avena sativa L. 
ขาวบารเลย Hordeum vulgare L.  
มิลเล็ต Panicum miliaceum L. 
พืชสกุลแบมบูซา Bambusa spp.  
พืชสกุลทริทิคั่ม Triticum spp.  
พืชสกุลซอยเซีย Zoysia spp. 

๒๖. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศโรซาซีอ้ี  Rosaceae ไดแก 
พืชสกุลโรซา Rosa spp.   
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๒๗. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศซิงจิเบอราซีอ้ี Zingiberaceae ไดแก 
ขิง Zingiber  officinale Roscoe 

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