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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เร่ือง แต�งต้ังกรรมการผู#ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกักพืช๑ 

   
 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ ได#แต�งต้ัง
กรรมการผู#ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกักพืช ไปแล#ว น้ัน 

 
เน่ืองจากกรรมการผู#ทรงคุณวุฒิดังกล�าวได#ดํารงตําแหน�งครบกําหนดวาระตามท่ี

กําหนดไว# ในมาตรา ๕ ตรี แห�งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ งแก#ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ แล#ว  ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ ทวิ 
แห�งพระราชบัญญัติดังกล�าว รัฐมนตรีว�าการประทรวงเกษตรและสหกรณ� จึงแต�งต้ังบุคคลต�อไปน้ีเป?น
กรรมการผู#ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกักพืช 

๑. นายหิรัญ หิรัญประดิษฐ� เป?นกรรมการ 
๒. นายประเทือง ศรีสุข เป?นกรรมการ 
๓. ผู#ช�วยศาสตราจารย� วิชัย โฆสิตรัตน เป?นกรรมการ 
๔. นายเกรียงศักด์ิ สุวรรณธราดล เป?นกรรมการ 
 
ท้ังน้ี ต้ังแต�บัดน้ีเป?นต#นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ชูชีพ  หาญสวัสด์ิ 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๕ ง/หน#า ๔๓/๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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พิมลกร/ผู#จัดทํา 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 


