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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เร่ือง กําหนดสถานกักพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
โดยท่ีเป2นการสมควรกําหนดสถานกักพืชเพ่ิมเติม 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห5งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

รัฐมนตรีว5าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ออกประกาศกําหนดสถานท่ีในบริเวณท่ีดินของ
สํานักงานเกษตรภาคเหนือ ในส5วนท่ีมอบให9กรมวิชาการเกษตรใช9ประโยชน� ตําบลแม5เหียะ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม5 เน้ือท่ีประมาณ ๒๐ ไร5 เป2นสถานกักพืช สําหรับกักพืชและสิ่งต9องห9าม เพ่ือ
สังเกตและวิจัย โดยมีอาณาเขต ดังน้ี 

 
ทิศเหนือ จากหลักเขต สพ.ชม. ๑ ถึงหลักเขต สพ.ชม. ๒ ความยาว ๑๒๐ 

เมตร ติดกับท่ีดินของกองเกษตรวิศวกรรม 
ทิศตะวันออก จากหลักเขต สพ.ชม. ๒ ถึงหลักเขต สพ.ชม. ๓ ความยาว ๒๑๕ 

เมตร ติดกับท่ีดินของสํานักงานเกษตรท่ีสูง 
ทิศใต9 จากหลักเขต สพ.ชม. ๓ ถึงหลักเขต สพ.ชม. ๔ ความยาว ๑๕๐ 

เมตร ติดกับท่ีดินของสํานักงานเกษตรท่ีสูง 
ทิศตะวันตก จากหลักเขต สพ.ชม. ๔ ถึงหลักเขต สพ.ชม. ๑ ความยาว ๒๕๐ 

เมตร จดแนวถนนตรงข9ามกับท่ีดินของกรมป?าไม9 
 
ประกาศฉบับน้ี ให9มีผลใช9บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป2นต9นไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๓๔ 
โฆสิต  ปCDนเปEFยมรัษฎ� 

รัฐมนตรีช5วยว5าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๐๖/หน9า ๕๖๘๔/๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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พิมลกร/ผู9จัดทํา 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


