
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย 

สําหรับการส(งออกหน(อไม)ฝร่ังไปสาธารณรัฐจีน (ไต)หวัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ฉ แห(งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ง
แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศไว) ดังต(อไปน้ี 

 
ข)อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว(า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการ 

และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส(งออกหน(อไม)ฝร่ังไปสาธารณรัฐจีน 
(ไต)หวัน) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 
ข)อ ๒๑  ประกาศน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต(เม่ือพ)นกําหนดสามสิบวันนับแต(วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปBนต)นไป 
 
ข)อ ๓  บุคคลใดประสงค�จะขอใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส(งออกหน(อไม)ฝร่ัง 

Asparagus Officinalis L. ไปสาธารณรัฐจีน (ไต)หวัน) ให)ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
ข)อ ๔  ค(าใช)จ(ายในการตรวจสอบเช้ือจุลินทรีย�หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเปBนอันตรายต(อ

สุขภาพของมนุษย� ให)เปBนไปตามอัตราแนบท)ายประกาศน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สุวิทย�  ชัยเกียรติยศ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๓๐๙ ง/หน)า ๑๖/๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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[เอกสารแนบท)าย] 
 

๑. ค(าใช)จ(ายในการตรวจสอบเช้ือจุลินทรีย�หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเปBนอันตรายต(อสุขภาพ
ของมนุษย� แนบท)ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการ
ออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการส(งออกหน(อไม)ฝร่ังไปสาธารณรัฐจีน (ไต)หวัน) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(ดูข)อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ชนิกา/ปริยานุช/จัดทํา 
๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
ปริญสินีย�/ตรวจ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


