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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  จึงออกประกาศกําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็น  
พืชควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ข้อ ๔ ให้พืชตามท้ายประกาศนี้เป็นพืชควบคุมเฉพาะ 
ข้อ ๕ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงพืชควบคุมเฉพาะตามข้อ  ๔  ไปยังประเทศ   

ตามท้ายประกาศนี้  ต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๖ ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่จะตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ยุคล  ล้ิมแหลมทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 
รายช่ือชนิดพืช ประเทศ และเช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 

แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชนิดพืช ประเทศ เช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของมนุษย์ 

ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี ่มังคุด สม้โอ มะม่วง 
ขิง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง พริก 
หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย กระเจี๊ยบเขียว 
มะเขือ 
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 

สหภาพยุโรป 
นอร์เวย์ 
สมาพันธรัฐสวิส 

กลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟต(Organophosphates) :  
ไดคลอร์วอส (dichlorvos,DDVP),  
เมทามิโดฟอส  (methamidophos),  
ไดอะซินนอน   (diazinon),                         
คอร์ไพริฟอส   (chlorpyrifos),                         
พิริมิฟอสเอทิล (pirimiphos ethyl),                 
พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl),          
พาราไทออน  (parathion),                         
พาราไทออนเมทิล (parathion methyl),            
เมวินฟอส  (mevinphos),                          
มาลาไทออน (malathion), 
โพรฟีโนฟอส (profenofos),                         
โพรไทโอฟอส (prothiophos),                       
โมโนโครโทฟอส (monocrotophos),               
ไดเมโทเอต  (dimethoate),                          
โอเมโทเอต  (omethoate),                            
ไดโครโทฟอส (dicrotophos),                         
โฟซาโลน  (phosalone),                           
ไตรอะโซฟอส (triazophos),                           
เฟนิโทรไทออน (fenitrothion), 
เมทิดาไทออน (methidathion),                      
อีไทออน (ethion),                                         
อีพีเอ็น (EPN) และ อะซินฟอส- เอทิล ( azinphos-ethyl) 
 

กลุ่มไพเรทรอยด์ (Pyrethroids) : 
เพอร์เมทริน (permethrin),                             
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin),                      
ไซฮาโลทริน  (cyhalothrin), 
เฟนวาเลอเรต (fenvalerate),                            
ไซฟลูทริน(cyfluthrin) และ เดลทาเมทริน (deltamethrin)   
   

กลุ่มอ่ืนๆ : 
เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) 
คาร์บาเมต (Carbamate) 
โพรพิโคนาโซล (Propiconazole ) เฉพาะมะม่วงที่
ส่งออกประเทศญี่ปุ่น 

ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี ่มังคุด สม้โอ มะม่วง 
ขิง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง พริก 
หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย กระเจี๊ยบเขียว  
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 

สิงคโปร์ 
 

ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี ่มังคุด สม้โอ มะม่วง 
ขิง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง พริก 
หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย กระเจี๊ยบเขียว
ขึ้นฉ่าย ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว โหระพา 
กะเพรา ผักคะแยง ย่ีหร่า แมงลัก 
สะระแหน่ ผักแพรว ใบบัวบก ถั่วลันเตา 
กะหล่ําปลี ส้มป่อย ชะอม ใบมะกรูด    
ผักกระเฉด ตะไคร้ ผักเป็ด 
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 
 

ญี่ปุ่น 



ชนิดพืช ประเทศ เช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของมนุษย์ 

พริก ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย  
ผักชีฝรั่ง กะเพรา โหระพา สะระแหน่ 
ขึ้นฉ่าย ผักคะแยง ผักแพรว ต้นหอม 
กุยช่าย ชะอม ตะไคร้ ผักบุ้ง ผักแว่น  
ผักกระเฉด ใบบัวบก  ใบชะพลู ผักโขม 
ผักปลัง 
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 

สหภาพยุโรป 
นอร์เวย์ 
ไอซ์แลนด์ 
 

เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) 
ซัลโมเนลลา สปีชีส์ (Salmonella spp.) 
 
 
 
 

ลําไยสด สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO๒) 

เมล็ดแมงลัก ลูกเดือย พริกแห้ง  
 

ญี่ปุ่น อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) 

 
 

 

 


