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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  กําหนดพืช  และพาหะจากแหลงที่กําหนดเปนส่ิงตองหาม  ขอยกเวน 

และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  (ฉบับที่  ๕) 
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  (ฉบับที่  ๖)  เร่ือง  กําหนดพืช  ศัตรูพืช  หรือพาหะ  

จากแหลงที่กําหนดเปนส่ิงตองหาม  ขอยกเวน  และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๐๗ 

  ๑.๒ ประกาศกระทรวงเกษตร  (ฉบับที่  ๑๑)  เร่ือง  กําหนดพืช  ศัตรูพืช  หรือพาหะ
จากแหลงที่กําหนดเปนส่ิงตองหาม  ขอยกเวน  และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๑๔ 

  ๑.๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (ฉบับที่  ๑๔)  เร่ือง  กําหนดพืช  ศัตรูพืช  
หรือพาหะเปนส่ิงตองหามตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๒๑ 

  ๑.๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดพืช  ศัตรูพืช  หรือพาหะ 
จากแหลงที่กําหนดเปนส่ิงตองหาม  ขอยกเวน  และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
(ฉบับที่  ๑)  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๓๓ 

  ๑.๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดพืช  ศัตรูพืช  หรือพาหะ 
จากแหลงที่กําหนดเปนส่ิงตองหาม  ขอยกเวน  และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๓๘ 

  ๑.๖ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดพืช  ศัตรูพืช  หรือพาหะ 
จากแหลงที่กําหนดเปนส่ิงตองหาม  ขอยกเวน  และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ลงวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๓๙ 
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  ๑.๗ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดพืช  ศัตรูพืช  หรือพาหะ 
จากแหลงที่กําหนดเปนส่ิงตองหาม  ขอยกเวน  และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
(ฉบับที่  ๕  )  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๓๙  

ขอ ๒ ในประกาศนี้   
  ๒.๑ “อาหารสําเร็จรูป”  หมายความวา  อาหารที่ไดมาจากสวนของพืช  ซ่ึงยังคง

ลักษณะเปนพืช  และไดผานกระบวนการที่สามารถทําลายเชื้อโรคและศัตรูพืช 
  ๒.๒ “ปุยอินทรีย”  หมายความวา  ปุยที่ไดหรือทํามาจากวัสดุอินทรีย  ซ่ึงผลิตดวย

กรรมวิธีทําใหชื้น  สับ  หมัก  บด  รอน  สกัด  หรือดวยวิธีการอื่น  แตไมใชปุยเคมีและปุยชีวภาพ 
ขอ ๓ ใหพืช  และพาหะ  จากทุกแหลงตามทายประกาศนี้เปน  ส่ิงตองหาม   
ขอ ๔ ขอยกเวนหรือเง่ือนไข 
  ๔.๑ อาหารสําเร็จรูป 
  ๔.๒ ปุยอินทรียจากซากสัตว  กระดูกสัตว  และเลือดสัตว 
  ๔.๓ ผลสดของพืชที่ เปนส่ิงตองหามตามขอ  ๓  ซ่ึงแชแข็งที่  อุณหภูมิ ตํ่ากวา   

-๑๗.๘  องศาเซนติเกรด  (๐  องศาฟาเรนไฮด)  โดยระบุอุณหภูมิที่กําหนดขณะที่สงออกลงในใบรับรอง
ปลอดศัตรูพืช  และยืนยันอุณหภูมิอีกคร้ังโดยพนักงานเจาหนาที่ขณะที่ผานพิธีการกกักันพืช 

  ๔.๔ ส่ิงต องห ามตามขอ   ๓   ที่ ได ดํ า เนินการวิ เคราะหความเสี่ ยงศัตรูพืช   
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนด  และไดมีประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพิกถอนจากการเปนส่ิงตองหาม  ทั้งนี้  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนด  

  ๔.๕ พืชหรือพาหะที่ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนด
กอนการนําเขา         

   ๔.๕.๑  ปุยอินทรียจากพืช  หรือจากมูลคางคาว  
   ๔.๕.๒ ดินสําหรับใชในการอุตสาหกรรม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

๑. ส่ิงตองหามตามทายประกาศนี้  ที่เคยมีการนําเขามาในราชอาณาจักรแลวในลักษณะทาง
การคากอนที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  จะไดรับการผอนผันใหนําเขาไดตอไปจนกวาการวิเคราะห 
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ความเสี่ยงศัตรูพืชของส่ิงตองหามนั้นเสร็จส้ิน  โดยองคกรอารักขาพืชแหงชาติของประเทศผูสงออก 
ตองแจงความประสงคขออนุญาตนําเขาเปนลายลักษณอักษรและแสดงเอกสารหลักฐานที่เคยมีการนําเขา
ภายในระยะเวลา  ๕  ป  ที่ผานมา  ตออธิบดีกรมวิชาการเกษตรภายในระยะเวลา  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช   

องคกรอารักขาพืชแหงชาติของประเทศผูสงออก  ตองสงขอมูลทางวิชาการของสิ่งตองหาม 
ที่ขออนุญาตนําเขา  เพื่อประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชภายในระยะเวลา  ๑๒๐  วัน  นับจากวันครบ
กําหนดแจงความประสงคขออนุญาตนําเขา 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ในกรณีมีเหตุจําเปน  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
อาจอนุญาตใหแจงความประสงคขออนุญาตนําเขาตามวรรคหนึ่งเปนกรณี  ๆ  ไป  ทั้งนี้ตองดําเนินการ
ภายใน  ๖๐  วัน 

๒. ประกาศนี้ไมรวมถึงส่ิงตองหามที่ไดอนุญาตใหนําเขาตามขอผูกพันทางการคาซ่ึงทําโดย
ภาครัฐ  ที่เกิดข้ึนกอนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ  เวนแตมีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือไดวา  มีการ
ระบาดของศัตรูพืชชนิดใหมหรือตรวจพบศัตรูพืชชนิดใหมกับส่ิงตองหามที่ไดอนุญาตใหนําเขาซ่ึงอาจจะ
มีผลกระทบตอการเกษตรของประเทศ 

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด  ๖๐  วัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ธีระ  สูตะบุตร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



 

รายช่ือพืช และพาหะ แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดพืช  และพาหะจากแหลงท่ีกําหนดเปนส่ิงตองหาม ขอยกเวน 

และเงื่อนไขตามพระราชบัญญตัิกกัพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

--------------------------------------- 
 
๑. ผลสดของพืช ดังตอไปนี ้
 

มะตูม  Aegle marmelos (L.) Corr. 

มะมวงหิมพานต  Anacardium occidentale L. 

หมาก  Areca catechu L. 

มะเฟอง  Averrhoa carambola L. 

คาซิมิรัว  Casimiroa edulis Llave & Lex. 

อิกาโกพลัม  Chrysobalanus icaco L. 

มะไฟจีน  Clausena lansium (Lour.) Skeels 

ควินซ  Cydonia oblonga Miller 
ลําไย  Dimocarpus longan Loureiro 

ไคแอปเปล  Dovyalis caffra (Hook. f. & Harvey) Hook. f. 

โลควอท  Eriobotrya japonica  (Thunb.) Lindl. 

ฟจาวฟรุต  Feijoa sellowiana  (O. Berg) O. Berg 

ไอสครีมบีน  Inga edulis C. Martius 

ล้ินจี่  Litchi chinensis Sonn.   

อะเชอโรลา  Malpighia glabra L. 

แมมเมอแอปเปล  Mammea americana L. 

มะมวง  Mangifera indica L. 

เรด พิทายา  Myrtillocactus geometrizans   (Martius) Console 

เงาะ  Nephelium lappaceum L. 

โอลีฟ  Olea europaea L. 

อะโวกาโด  Persea americana Mill. 

อินทผลัม  Phoenix dactylifera L. 



 ๒

มะยม  Phyllanthus acidus (L.) Skeels 

เคฟกูสเบอรี่  Physalis peruviana L.  

ทับทิม  Punica granatum L. 

ซารเจนเทีย   Sargentia greggii Wats. 

เยลโลพิทายา   Selenicereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) Moran 

 
๒. ผลสดของพืชในสกุล ดังตอไปนี ้
 

พืชสกุลแอคทินิเดีย  Actinidia spp. 

พืชสกุลแอนโนนา  Annona spp.  

พืชสกุลอาโทคาพัส  Artocarpus spp. 

พืชสกุลคริสโซฟลล่ัม  Chrysophyllum spp.  

พืชสกุลไดออสไพรอส  Diospyros spp.  

พืชสกุลยูจีเนีย  Eugenia spp.  

พืชสกุลฟคัส  Ficus spp.  

พืชสกุลฟลาโคเทีย  Flacourtia spp.  

พืชสกุลฟรากาเรีย  Fragaria spp. 

พืชสกุลการซิเนีย  Garcinia spp.  

พืชสกุลจูแกลน  Juglans spp. 

พืชสกุลมาลัส   Malus spp.  

พืชสกุลมานิคารา  Manilkara spp. 

พืชสกุลมอรัส  Morus spp. 

พืชสกุลพาสสิฟลอรา  Passiflora spp.  

พืชสกุลโพทีเรีย  Pouteria spp. 

พืชสกุลพรูนัส  Prunus spp.  

พืชสกุลซิเดียม  Psidium spp. 

พืชสกุลไพรัส  Pyrus spp.  

พืชสกุลโรลลิเนีย  Rollinia spp. 

พืชสกุลรูบัส  Rubus spp. 

พืชสกุลสปอนเดียส   Spondias spp.  



 ๓

พืชสกุลซิซิเจียม  Syzygium spp.  

พืชสกุลวิตีส  Vitis spp.  

พืชสกุลซิซิฟุส  Ziziphus spp. 

 
๓. ผลสดของพืชในวงศ  ดังตอไปนี ้
 

พืชวงศแคกตาซีอ้ี Cactaceae ไดแก 
พืชสกุลอะแคนโทเซอเรียส Acanthocereus spp. 

พืชสกุลเซอเรียส Cereus spp. 

พืชสกุลอีคิโนเซอเรียส Echinocereus spp. 

พืชสกุลเอสคอนเทรีย Escontria spp. 

พืชสกุลไฮโลเซอเรียส Hylocereus spp. 

พืชสกุลสทีโนเซอเรียส Stenocereus spp. 
พืชวงศคูเคอรบิตาซีอ้ี Cucurbitaceae 

 
๔. สวนหนึ่งสวนใดของพืช ดังตอไปนี ้
 

สับปะรด  Ananas comosus (L.) Merr. 

ชา  Camellia sinensis (L.) Kuntze  (ไมรวมถึงใบชาแหง) 
มะละกอ  Carica papaya L.  
มะพราว  Cocos nucifera L. 

ปาลมน้ํามัน  Elaeis guineensis Jacq. 

มันสําปะหลัง  Manihot esculenta Crantz 

โกโก  Theobroma cacao L. 

ขาวโพด  Zea mays L. (ไมรวมถึงขาวโพดปอบคอนที่นําเขามาเพื่อบริโภคโดยตรง) 
 
๕. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในสกุล ดังตอไปนี ้
 

พืชสกุลซิตรัส Citrus spp.   
พืชสกุลคอฟเฟย Coffea spp. (ไมรวมถึงเมล็ดกาแฟดิบ) 
พืชสกุลฟอจูเนลลา Fortunella spp.  



 ๔

พืชสกุลกอซซิเปยม Gossypium spp. (ไมรวมถึงปุยฝาย) 
พืชสกุลฮีเวีย Hevea spp. และพาหะ ไดแก น้ํายางสด ยางกอน ยางเนา และขี้ยาง 

พืชสกุลจาโทรฟา  Jatropha spp. 

พืชสกุลมูซา Musa spp.  

พืชสกุลโอไรซา Oryza spp. และพาหะ ไดแก รําขาว (ไมรวมถึง ขาวสาร ปลายขาว และ      
 ขาวนึ่ง) 
พืชสกุลพอนซิรัส Poncirus spp.   

พืชสกุลซัคคารัม Saccharum spp. 

พืชสกุลซอรกัม Sorghum spp. 
 

๖. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ  ดังตอไปนี ้
   
  โซลานาซีอ้ี  Solanaceae (ไมรวมถึง บุหรี่ ยาเสน ซิการ) 
 
๗. ดิน 
 
๘. ปุยอินทรีย 
 
๙. จุลินทรียทางการเกษตร  สัตวศัตรูพืช ไสเดือน  แมลง  ไร ไสเดือนฝอย  หอยทาก  ทาก  วัชพืช  ตวัหํ้า 

และ ตัวเบียน 

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