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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้พืชตามท้ายประกาศนี้ที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ปลูกเลี้ยงเป็นพืชควบคุม   

ข้อ ๒ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงพืชควบคุมตามข้อ  ๑  ต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืช
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนด  ๖๐  วัน  นับตั้ งแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ศุภชัย  โพธิ์สุ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

๑ Araceae                  

(วงศบุก)

เชน Aglaonema spp., Alocasia spp., Amorphophallus spp.,

 Anubias spp., Anthurium spp., Arisaema spp., Caladium 

spp., Colocasia spp., Cryptocoryne spp., Dieffenbachia spp.,

 Epipremnum spp., Monstera spp., Philodendron spp., 

Pistia spp., Pseudodracontium spp., Spathiphyllum spp., 

Syngonium spp., Typhonium spp., Xanthosoma spp., 

Zamioculcas spp. เปนตน

๒ Marantaceae             

(วงศคลา)

เชน Calathea spp. เปนตน

๓ Musaceae                  

(วงศกลวย)

เชน Ensete spp., Musa spp., Musella spp. เปนตน

๔ Strelitziaceae             

(วงศปกษาสวรรค)

เชน Ravenala spp., Strelitzia spp. เปนตน

๕ Lauraceae                

(วงศอบเชย)

ไดแก Persea spp.

๖ Acanthaceae             

(วงศเหงือกปลาหมอ)

เชน Acanthus spp., Andrographis spp., Asystasia spp., 

Barleria spp., Fittonia spp., Graptophyllum spp., 

Hemigraphis spp., Hygrophila spp., Justicia spp., 

Nomaphila spp., Pseuderanthemum spp., Thunbergia spp. 

เปนตน

๗ Acoraceae                 

(วงศวานน้ํา)

เชน Acorus spp. เปนตน

๘ Agavaceae             

(วงศศรนารายณ)

เชน Agave spp., Cordyline spp., Polianthes spp., Yucca 

spp. เปนตน

๙ Alismataceae            

(วงศขาเขียด)

เชน Echinodorus spp., Sagittaria spp. เปนตน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๑๐ Aloaceae 

(วงศอะโลเอซีอี)

เชน Gasteria spp., Haworthia spp. เปนตน

๑๑ Amaranthaceae     

(วงศบานไมรูโรย)

เชน Alternanthera spp. เปนตน

๑๒ Amaryllidaceae       

(วงศพลับพลึง)

เชน Crinum spp., Eucrosia spp., Haemanthus spp., 

Hippeastrum spp., Hymenocallis spp., Pancratium spp., 

Proiphys spp., Zephyranthes spp. เปนตน

๑๓ Anacardiaceae         

(วงศมะมวง)

เชน Anacardium spp., Spondias spp. เปนตน

๑๔ Annonaceae             

(วงศกระดังงา)

เชน Annona spp., Cananga spp., Desmos spp. เปนตน

๑๕ Anthericaceae 

(วงศ แอนทีริเคซีอี)

เชน Chlorophytum spp. เปนตน

๑๖ Apiaceae 

(วงศผักชี)

เชน Hydrocotyle spp., Lilaeopsis spp. เปนตน

๑๗ Aponogetonaceae  

(วงศอะโพโนจีโตเนซีอี)

เชน Aponogeton spp. เปนตน

๑๘ Apocynaceae            

(วงศตีนเปด)

เชน Adenium spp., Allamanda spp., Alstonia spp., 

Beaumontia spp., Carissa spp., Cerbera spp., Ervatamia 

spp., Holarrhena spp., Kopsia spp., Mandevilla spp., 

Plumeria spp., Stemmadenia spp., Strophanthus spp., 

Vallaris spp., Wrightia spp. เปนตน

๑๙ Araliaceae   

(วงศเล็บครุฑ)

เชน Polyscias spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๒๐ Arecaceae 

(วงศปาลม)

เชน Acoelorrhaphe spp., Archontophoenix spp., Arenga 

spp., Bismarckia spp., Caryota spp., Chamaedorea spp., 

Chrysalidocarpus spp., Coccothrinax spp., Copernicia spp.,

 Corypha spp., Cyrtostachys spp., Euterpe spp., Hyophorbe

 spp., Hyphaene spp., Johannesteijsmannia spp., Licuala 

spp., Livistona spp., Metroxylon spp., Phoenix spp., 

Pholidocarpus spp., Pinanga spp., Pritchardia spp., 

Ptychosperma spp., Rhapis spp., Sabal spp., Syagrus spp.,

 Wodyetia spp. เปนตน

๒๑ Ascleppiadaceae     

(วงศนมตําเลีย)

เชน Asclepias  spp., Cryptostegia spp., Dischidia spp., 

Hoya spp.,  Pseudolithos spp., Stephanotis spp., 

Stathmostelma spp. เปนตน

๒๒ Asteraceae           

(วงศทานตะวัน)

เชน Blumea spp., Gymnocoronis spp., Gynura spp., 

Trichocoronis spp. เปนตน

๒๓ Balsaminaceae        

(วงศเทียนน้ํา)

เชน Impatiens spp. เปนตน

๒๔ Begoniaceae          

(วงศดาดตะกั่ว)

เชน Begonia spp. เปนตน

๒๕ Bignoniaceae             

(วงศแคหางคาง)

เชน Crescentia spp., Jacaranda spp., Millingtonia spp., 

Pyrostegia spp., Radermachera spp., Saritaea spp., 

Spathodea spp., Tabebuia spp. เปนตน

๒๖ Blechnaceae             

(วงศกูดดอย)

เชน Blechnum spp. เปนตน

๒๗ Bombacaceae          

(วงศนุน)

เชน Bombax spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๒๘ Brassicaceae            

(วงศผักกาด)

เชน Cardamine spp., Rorippa spp. เปนตน

๒๙ Bromeliaceae           

(วงศสับปะรด)

เชน Bromelia spp., Cryptanthus spp., Neoregelia spp. 

เปนตน

๓๐ Cabombaceae

(วงศคาบอมเบซีอี)

เชน Cabomba spp. เปนตน

๓๑ Cannaceae                

(วงศพุทธรักษา)

เชน Canna spp. เปนตน

๓๒ Ceratophyllaceae   

(วงศซีราโตฟลเลซีอี)

เชน Ceratophyllum spp. เปนตน

๓๓ Clusiaceae 

(วงศมังคุด)

เชน Calophyllum spp., Mammea spp. เปนตน

๓๔ Colchicaceae           

(วงศดองดึง)

เชน Gloriosa spp. เปนตน

๓๕ Combretaceae         

(วงศสมอ)

เชน Quisqualis spp., Terminalia spp. เปนตน

๓๖ Commelinaceae    

(วงศผักปลาบ)

เชน Dichorisandra sp. เปนตน

๓๗ Convallariaceae 

(วงศ คอนวาลลาริเอซีอี)

เชน Aspidistra spp., Ophiopogon spp. เปนตน

๓๘ Convolvulaceae       

(วงศผักบุง)

เชน Argyreia spp., Ipomoea spp. เปนตน

๓๙ Costaceae                

(วงศเอ้ืองหมายนา)

เชน Costus spp. เปนตน

๔๐ Crassulaceae          

(วงศกุหลาบหิน)

เชน Kalanchoe spp., Sedum spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๔๑ Cucurbitaceae            

(วงศฟกแฟง)

เชน Coccinia spp. เปนตน

๔๒ Cycadaceae         

(วงศปรง)

เชน Cycas spp. เปนตน

๔๓ Cyperaceae        

(วงศกก)

เชน Cyperus spp., Eleocharis spp. เปนตน

๔๔ Davalliaceae             

(วงศเฟนนาคราช)

เชน Davallia spp. เปนตน

๔๕ Dilleniaceae

(วงศดิลลีนิเอซีอี)

เชน Dillenia spp., Tetracera spp. เปนตน

๔๖ Dioscoreaceae     

(วงศกลอย)

เชน Dioscorea spp. เปนตน

๔๗ Dracaenaceae 

(วงศ ดราซีเนซีอี)

เชน Dracaena spp., Nolina spp., Sansevieria spp. เปนตน

๔๘ Dryopteridaceae  

(วงศไดออพทีริเดซีอี)

เชน Rumohra spp. เปนตน

๔๙ Ehretiaceae

(วงศอีรีทิเอซีอี)

เชน Ehretia spp. เปนตน

๕๐ Equisetaceae       

(วงศหญาถอดปลอง)

เชน Equisetum spp. เปนตน

๕๑ Eriocaulaceae       

(วงศกระดุมเงิน)

เชน Eriocaulon spp. เปนตน

๕๒ Euphorbiaceae      

(วงศโปยเซียน)

เชน Acalypha spp., Codiaeum spp., Croton spp., Euphorbia

 spp., Jatropha spp., Phyllanthus spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๕๓ Fabaceae         

(วงศฟาเบซีอี)

เชน Afgekia spp., Albizia spp., Amherstia spp., Bauhinia 

spp., Brownea spp., Caesalpinia spp., Calliandra spp., 

Cassia spp., Clitoria spp., Derris spp., Delonix spp., 

Erythrina spp., Mucuna spp., Phyllocarpus spp., Saraca 

spp., Samanea spp., Strongylodon spp., Millettia spp. เปนตน

๕๔ Gesneriaceae          

(วงศวานไกแดง)

เชน Aeschynanthus spp. เปนตน

๕๕ Haloragaceae 

(วงศฮาโลราเกซีอี)

เชน Myriophyllum spp., Proserpinaca spp. เปนตน

๕๖ Heliconiaceae      

(วงศธรรมรักษา)

เชน Heliconia spp. เปนตน

๕๗ Hemerocallidaceae    

(วงศหญาหนูตน)

เชน Dianella spp.  เปนตน

๕๘ Hymenophyllaceae

(วงศไฮมีโนฟลเลซีอี )

เชน Trichomanes spp. เปนตน

๕๙ Hydrocharitaceae

(วงศไฮโดรชาริเทซีอี)

เชน Blyxa spp., Elodea spp., Vallisneria spp. เปนตน

๖๐ Iridaceae                

(วงศวานแมยับ)

เชน Gladiolus spp. เปนตน

๖๑ Isoetaceae            

(วงศกระเทียมน้ํา)

เชน Isoetes spp. เปนตน

๖๒ Lamiaceae                

(วงศกะเพรา)

เชน Amethystea spp., Pogostemon spp., Solenostemon spp. 

เปนตน

๖๓ Lauraceae          

(วงศอบเชย)

เชน Cinnamomum spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๖๔ Lecythidaceae         

(วงศจิก)

เชน Couroupita spp., Gustavia spp. เปนตน

๖๕ Limnocharitaceae 

(วงศบอนจีน)

เชน Hydrocleys spp. เปนตน

๖๖ Lobeliaceae 

(วงศโลบีลิเอซีอี)

เชน Lobelia spp. เปนตน

๖๗ Loganiaceae

(วงศโลกานิเอซีอี)

เชน Strychnos spp. เปนตน

๖๘ Lomariopsidaceae

(วงศโลมาริออพสิเดซีอี)

เชน Bolbitis spp., Nephrolepis spp. เปนตน

๖๙ Lythraceae            

(วงศตะแบก)

เชน Cuphea spp., Didiplis spp., Lagerstroemia spp., 

Lawsonia spp., Rotala spp. เปนตน

๗๐ Magnoliaceae        

(วงศมณฑา)

เชน Magnolia spp., Michelia spp. เปนตน

๗๑ Malpighiaceae       

(วงศโนรา)

เชน Hiptage spp., Malpighia spp. เปนตน

๗๒ Malvaceae               

(วงศชบา)

เชน Gossypium spp., Hibiscus spp., Thespesia spp. 

เปนตน

๗๓ Marsileaceae           

(วงศผักแวน)

เชน Marsilea spp. เปนตน

๗๔ Mayacaceae

(วงศเมเยเคซีอี)

เชน Mayaca spp. เปนตน

๗๕ Meliaceae                 

(วงศเลี่ยน)

เชน Aglaia spp., Azadirachta spp., Swietenia spp. เปนตน

๗๖ Menispermaceae    

(วงศบอระเพ็ด)

เชน Stephania spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๗๗ Menyanthaceae    

(วงศบัวบา)

เชน Nymphoides spp. เปนตน

๗๘ Moraceae              

(วงศมะเดื่อ)

เชน Dorstenia spp., Ficus spp., Streblus spp. เปนตน

๗๙ Moringaceae        

(วงศมะรุม)

เชน Moringa spp. เปนตน

๘๐ Myristicaceae       

(วงศจันทรเทศ)

เชน Myristica spp. เปนตน

๘๑ Myrtaceae           

(วงศหวา)

เชน Syzygium spp., Xanthostemon spp. เปนตน

๘๒ Nelumbonaceae    

(วงศบัวหลวง)

เชน Nelumbo spp. เปนตน

๘๓ Nepenthaceae      

(วงศหมอขาวหมอแกงลิง)

เชน Nepenthes spp. เปนตน

๘๔ Nyctaginaceae      

(วงศบานเย็น)

เชน Bougainvillea spp. เปนตน

๘๕ Nymphaeaceae     

(วงศบัว)

เชน Barclaya spp., Nuphar spp., Nymphaea spp., Victoria 

spp. เปนตน

๘๖ Ochnaceae             

(วงศกระแจะ)

เชน Ochna spp. เปนตน

๘๗ Oleaceae                  

(วงศมะลิ)

เชน Jasminum spp., Osmanthus spp. เปนตน

๘๘ Onagraceae         

(วงศพญารากดํา)

เชน Ludwigia spp. เปนตน

๘๙ Pandanaceae              

(วงศเตย)

เชน Pandanus spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๙๐ Passifloraceae      

(วงศกะทกรก)

เชน Adenia spp., Passiflora spp. เปนตน

๙๑ Piperaceae               

(วงศพริกไทย)

เชน Piper spp. เปนตน

๙๒ Plagiotheciaceae 

(วงศ พลากิโอทีซิเอซีอี)

เชน Vesicularia spp. เปนตน

๙๓ Plumbaginaceae  

(วงศพยับหมอก)

เชน Plumbago spp. เปนตน

๙๔ Poaceae                   

(วงศโพเอซีอี)

เชน Arundinaria spp., Bambusa spp., Phyllostachys spp. 

เปนตน

๙๕ Polygalaceae  

(วงศโพลีกาเลซีอี)

เชน Xanthophyllum spp. เปนตน

๙๖ Podocarpaceae    

(วงศพญาไม)

เชน Podocarpus spp. เปนตน

๙๗ Polygonaceae       

(วงศผักไผ)

เชน Polygonum spp. เปนตน

๙๘ Polypodiaceae      

(วงศกระแตไตไม)

เชน Microsorum spp., Platycerium spp. เปนตน

๙๙ Pontederiaceae     

(วงศผักตบ)

เชน Eichhornia spp., Heteranthera spp., Monochoria spp.,

 Pontederia spp. เปนตน

๑๐๐ Portulacaceae       

(วงศผักเบี้ย)

เชน Anacampseros spp. เปนตน

๑๐๑ Primulaceae

(วงศพริมูเลซีอี)

เชน Lysimachia spp. เปนตน

๑๐๒ Pteridaceae 

(วงศ เทริเดซีอี)

เชน Ceratopteris spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๑๐๓ Rhizophoraceae     

(วงศโกงกาง)

เชน Rhizophora spp. เปนตน

๑๐๔ Ricciaceae

(วงศริคซิเอซีอี)

เชน Riccia spp. เปนตน

๑๐๕ Rubiaceae                 

(วงศเข็ม)

เชน Euclinia spp., Gardenia spp., Hydnophytum spp., Ixora

 spp., Mitragyna spp., Morinda spp., Mussaenda spp. เปนตน

๑๐๖ Rutaceae              

(วงศสม)

เชน Murraya spp. เปนตน

๑๐๗ Salicaceae              

(วงศสนุน)

เชน Salix spp. เปนตน

๑๐๘ Salviniaceae          

(วงศจอกหูหนู)

เชน Salvinia spp. เปนตน

๑๐๙ Sapotaceae           

(วงศละมุด)

เชน Chrysophyllum spp., Mimusops spp., Synsepalum spp. 

เปนตน

๑๑๐ Saururaceae              

(วงศซอรูเรซีอี)

เชน Saururus spp. เปนตน

๑๑๑ Scrophulariaceae

(วงศมณเฑียรทอง)

เชน Bacopa spp., Glossostigma spp., Gratiola spp., 

Limnophila spp., Lindernia spp., Micranthemum spp., 

เปนตน

๑๑๒ Solanaceae            

(วงศมะเขือ)

เชน Brunfelsia spp., Cestrum spp., Solandra spp. เปนตน

๑๑๓ Sterculiaceae             

(วงศสะเตอคูริเอซีอี)

เชน Dombeya spp., Firmiana spp. เปนตน

๑๑๔ Taccaceae                 

(วงศเนระพูสีไทย)

เชน Tacca spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๑๑๕ Theaceae                    

(วงศเมี่ยง)

เชน Camellia spp., Schima spp. เปนตน

๑๑๖ Trapaceae             

(วงศกระจับ)

เชน Trapa spp. เปนตน

๑๑๗ Typhaceae            

(วงศธูปฤาษี)

เชน Typha spp. เปนตน

๑๑๘ Verbenaceae              

(วงศเวอบีเนซีอี)

เชน Citharexylum spp., Clerodendrum spp., Congea spp., 

Duranta spp., Lantana spp., Petrea spp., Faradaya spp. 

เปนตน

๑๑๙ Vitaceae                 

(วงศองุน)

เชน Cyphostemma spp. เปนตน

๑๒๐ Zingiberaceae       

(วงศขิงขา)

เชน Alpinia spp., Curcuma spp., Etlingera spp., Globba 

spp., Hedychium spp., Kaempferia spp., Smithatris spp. 

เปนตน

๑๒๑ Zygophyllaceae      

(วงศโคกกระสุน)

เชน Guaiacum spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)


