
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เร่ือง กําหนดพืชเป"นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ เบญจ แห2งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ซึ่งแก8ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว2าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ� โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช ออกประกาศกําหนดพืชเป"นพืชควบคุมเฉพาะ
เพ่ิมเติมไว8 ดังต2อไปน้ี 

 
ข8อ ๑  ประกาศน้ีให8เรียกว2า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนด

พืชเป"นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข8อ ๒๑  ประกาศฉบับนี้ให8ใช8บังคับเมื่อพ8นกําหนดสามสิบวันนับแต2วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป"นต8นไป 
 
ข8อ ๓  ให8หน2อไม8ฝร่ัง Asparagus officinalis L. เป"นพืชควบคุมเฉพาะ 
 
ข8อ ๔  การส2งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งพืชควบคุมเฉพาะ ตามข8อ ๓ ไปสาธารณรัฐจีน 

(ไต8หวัน) ต8องผ2านการตรวจสอบเช้ือจุลินทรีย� หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเป"นอันตรายต2อสุขภาพของมนุษย�ตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

 
ข8อ ๕  ชนิดของเช้ือจุลินทรีย� หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเป"นอันตรายต2อสุขภาพของมนุษย�ท่ีจะ

ตรวจสอบให8เป"นไปตามท8ายประกาศน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว2าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง/หน8า ๑๙/๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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[เอกสารแนบท8าย] 
 

๑. รายช่ือชนิดพืช ประเทศ และเช้ือจุลินทรีย� หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเป"นอันตรายต2อสุขภาพ
ของมนุษย� แนบท8ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดพืชเป"นพืชควบคุมเฉพาะ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(ดูข8อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ปุณิกา/ปริยานุช/จัดทํา 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


