
 หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  กําหนดพืชจากแหลงที่กําหนดเปนส่ิงตองหาม  ขอยกเวน  และเง่ือนไข 

ตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  (ฉบับที่  ๑๐)   
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
  ๑.๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดพืชจากแหลงที่กําหนด

เปนส่ิงตองหาม   ขอยกเวน  และเ ง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช   พ.ศ.   ๒๕๐๗  ลงวันที่   
๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๓ 

  ๑.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดพืชจากแหลงที่กําหนด
เปนส่ิงตองหาม  ขอยกเวน  และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๔๖ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาหารสําเร็จรูป”  หมายความวา  อาหารที่ไดมาจากสวนของพืช  ซ่ึงยังคงลักษณะเปนพืช  

และไดผานกระบวนการที่สามารถทําลายเชื้อโรคและศัตรูพืช 
ขอ ๓ ใหพืชที่ได รับการตัดตอสารพันธุกรรม  จากทุกแหลง   ตามทายประกาศนี้   

เปนส่ิงตองหาม   
ขอ ๔ ในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหนําส่ิงตองหามตามขอ  ๓  เขามาในราชอาณาจักร 

เพื่อการทดลองหรือวิจัย  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนด  
ทั้งกอนนําเขาและระหวางการทดลองวิจัย 

ขอ ๕ ขอยกเวนและเงื่อนไข 
  ๕.๑ อาหารสําเร็จรูป 
  ๕.๒ ขาวโพดที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว  หรืออาหารสําหรับมนุษย  

หรือใชเพื่อการอุตสาหกรรม  ตองมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากประเทศผูสงออกกํากับมาดวย 
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  ๕.๓ ถ่ัวเหลืองที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว  หรืออาหารสําหรับมนุษย  
หรือใชเพื่อการอุตสาหกรรม  ตองมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากประเทศผูสงออกกํากับมาดวย 

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด  ๖๐  วัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ศุภชัย  โพธิ์สุ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



 

รายชื่อพืชแนบทาย  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  กําหนดพืชจากแหลงที่กําหนดเปนสิ่งตองหาม ขอยกเวน 

และเง่ือนไขตามพระราชบญัญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่  ๑๐) พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

  
๑. สวนใดสวนหนึ่งของพืช  ดงัตอไปนี ้

 
สับปะรด  Ananas comosus (L.) Merr. 
คึ่นฉาย  Apium graveolens var. dulce (Mill.) D.C. 
เธลเครส  Arabidopsis thaliana L. 
ฮอส แรดิส  Armoracia rusticana P. Gaertner Meyer & Scherb. 
หนอไมฝร่ัง  Asparagus officinalis L. 
เบลลาดอนนา  Atropa belladonna L. 
ขาวโอต   Avena sativa L. 
ชูกา บีท  Beta vulgaris L. subsp. vulgaris 
มะละกอ  Carica  papaya L. 
ดอกคําฝอย  Carthamus  tinctorius  L. 
พีแคน  Carya  illinoinensis (Wangenh.) K. Koch 
ชิโครี่  Cichorium  intybus  L. 
แตงโม  Citrullus  lanatus  (Thunb.) Matsum. & Nakai. 
มะพราว  Cocos  nucifera  L. 
แครอท  Daucus  carota L. 
คาเนชั่น  Dianthus  caryophyllus L. 
ปาลมน้าํมัน  Elaeis  guineensis Jacq. 
ถ่ัวเหลือง  Glycine  max (L.) Merr. 
ผักกาดหอม  Lactuca  sativa L. 
เลนทิล  Lens  culinaris  Medik. 
สวีทกัม Liquidambar  styraciflua L. 
มะเขือเทศ  Lycopersicon  esculentum Miller. 
มะมวง  Mangifera indica L. 
มันสําปะหลัง Manihot  esculenta  Crantz. 
อัลฟลฟา Medicago  sativa L. 
ยาสูบ  Nicotiana  tabacum L. 
มะกอก  Olea europaea subsp. europaea L. 
ถ่ัวลันเตา  Pisum sativum L. 
แบลคเคอเรน Ribes nigrum L. 



 

- ๒ - 

 
ปวยเลง  Spinacia oleracea L.  
โกโก   Theobroma cacao L. 
ทอรเนีย  Torenia fournieri  Lind. 
ขาวโพด  Zea mays L. 

 
๒. สวนใดสวนหนึ่งของพืชในสกุลดังตอไปนี ้
 

พืชสกุลแอคทินิเดีย  Actinidia spp. 
พืชสกุลอกรอสทิส  Agrostis spp. 
พืชสกุลแอลเลี่ยม  Allium spp. 
พืชสกุลอะเมลแลนเซียร  Amelanchier spp. 
พืชสกุลอราคิส  Arachis spp. 
พืชสกุลบราสสิคา  Brassica spp. 
พืชสกุลคาเมลเลีย  Camellia spp. 
พืชสกุลแคบซคิัม  Capsicum spp. 
พืชสกุลคริสแซนธิมั่ม  Chrysanthemum spp. 
พืชสกุลซิตรัส  Citrus spp. 
พืชสกุลคอฟเฟย  Coffea spp. 
พืชสกุลคูคูมิส  Cucumis spp. 
พืชสกุลคูเคอบิตา  Cucurbita spp. 
พืชสกุลเดนแดรนทีมา  Dendranthema spp. 
พืชสกุลยูคาลิปตัส  Eucalyptus spp. 
พืชสกุลฟอรจูเนลลา  Fortunella spp. 
พืชสกุลแฟรกกาเรีย  Fragaria spp. 
พืชสกุลแกลดิโอลัส  Gladiolus spp. 
พืชสกุลกอซซิปเปยม  Gossypium spp. 
พืชสกุลฮีแลนธัส  Helianthus spp. 
พืชสกุลฮีเวีย  Hevea spp. 
พืชสกุลฮอรเดียม  Hordeum spp. 
พืชสกุลอิโปเมีย  Ipomoea spp. 
พืชสกุลจูแกลนส  Juglans spp. 
พืชสกุลลินั่ม  Linum spp. 
พืชสกุลลูพินัส  Lupinus spp. 



 

- ๓ - 

 
พืชสกุลมาลัส  Malus spp. 
พืชสกุลมูซา  Musa spp. 
พืชสกุลโอไรซา Oryza spp. 
พืชสกุลปาปาเวอร   Papaver spp. 
พืชสกุลพีลาโกเนียม  Pelargonium spp. 
พืชสกุลพิทูเนีย  Petunia spp. 
พืชสกุลฟาซิโอลัส  Phaseolus spp. 
พืชสกุลพิเซีย  Picea spp. 
พืชสกุลพอนซิรัส Poncirus spp. 
พืชสกุลพอปพูลัส  Populus spp. 
พืชสกุลพรูนัส  Prunus spp. 
พืชสกุลไพรัส  Pyrus spp. 
พืชสกุลริซินัส  Ricinus spp. 
พืชสกุลโรซา  Rosa spp. 
พืชสกุลรูบัส  Rubus spp. 
พืชสกุลซัคคารัม  Saccharum spp. 
พืชสกุลโซลานัม  Solanum spp. 
พืชสกุลซอรกัม  Sorghum spp. 
พืชสกุลสไตโลแซนเธส  Stylosanthes spp. 
พืชสกุลไตรโฟเลียม  Trifolium spp. 
พืชสกุลตริติกัม  Triticum spp. 
พืชสกุลวัคซิเนียม  Vaccinium spp. 
พืชสกุลวิกนา  Vigna spp. 
พืชสกุลวิตีส  Vitis spp. 
พืชสกุลซอยเซีย  Zoysia spp. 
 

๓.    สวนใดสวนหนึ่งของพืชในวงศดังตอไปนี ้
 

พืชวงศออรคิดาซีอ้ี  Orchidaceae 

 

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


