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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง การรับรองพืชท่ีปลูกในประเทศไทยเป$นพืชท่ีไม%ได'รับ 

การตัดต%อสารพันธุกรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓๑ 

   
 

ด'วยในป0จจุบันมีการนําเทคนิคพันธุวิศวกรรมมาใช'ในการตัดต%อสารพันธุกรรมของ
พืช เพ่ือประโยชน4ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จนถึงขณะน้ีได'มีการผลิตพืชตัดต%อสาร
พันธุกรรมและมีผลิตภัณฑ4ของพืชตัดต%อสารพันธุกรรมในเชิงการค'า ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีใช'ใน
การเกษตรของพืชดังกล%าวได'มีการเพ่ิมข้ึนอย%างมากมาย แต%ในขณะเดียวกันป0ญหาทางด'านความ
ปลอดภัยต%อสุขอนามัยของผู'บริโภค ตลอดจนสภาพแวดล'อมต%าง ๆ ก็กําลังเป$นท่ีสนใจอย%าง
กว'างขวางควบคู%กันไป นอกจากน้ี การใช'เทคนิคพันธุวิศวกรรมในการตัดต%อสารพันธุกรรมของพืชยัง
เป$นท่ีถกเถียงทางการค'า โดยหลายประเทศ เช%น ประเทศในกลุ%มสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ@นได'
ออก กฎ ระเบียบ ข'อบังคับ การติดฉลากในผลิตภัณฑ4ท่ีมีส%วนผสมหรือได'จากวัตถุดิบท่ีเป$นพืชตัดต%อ
สารพันธุกรรม  ดังน้ัน สินค'าเกษตรและอาหารต%าง ๆ ท่ีส%งออกไปประเทศเหล%าน้ีจะต'องได'รับการ
ตรวจและรับรองว%าเป$นหรือมีส%วนประกอบจากพืชท่ีได'รับการตัดต%อสารพันธุกรรมหรือไม% 

 
ประเทศไทยเป$นประเทศท่ีทําการเกษตรเป$นหลัก และมีอุตสาหกรรมการเกษตร 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารท่ีใช'วัตถุดิบท่ีผลิตภายในประเทศ ถึงแม'แหล%งผลิตวัตถุดิบในประเทศ
ไทยจะเป$นพืชท่ีไม%ได'รับการตัดต%อสารพันธุกรรมก็ตาม และมีกฎหมายห'ามนําพืชตัดต%อสารพันธุกรรม
เข'ามาในราชอาณาจักร ยกเว'นเพ่ือการศึกษาและวิจัย ผู'ประกอบการด'านอุตสาหกรรมอาหาร
ภายในประเทศก็ยังได'รับผลกระทบโดยตรงจากป0ญหาดังกล%าวข'างต'น 

 
เพ่ือให'เกิดความเช่ือม่ันและความเข'าใจแก%สาธารณะชนท้ังภายในและภายนอก

ราชอาณาจักรว%า พันธุ4พืชท่ีปลูกในประเทศไทยเป$นพืชท่ีไม%ได'รับการตัดต%อสารพันธุกรรม กรมวิชาการ
เกษตรซึ่งเป$นหน%วยงานท่ีรับผิดชอบในการศึกษา วิจัย และการอนุรักษ4พันธุ4พืช รวมท้ังการกํากับดูแล
การนําเข'าพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก'ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอประกาศว%า พืชตามรายช่ือพืชแนบท'ายประกาศน้ี กรมวิชาการเกษตรได'ตรวจ
พิจารณาแล'วรับรองว%าเป$นพืชท่ีไม%ได'รับการตัดต%อสารพันธุกรรม 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ณรงค4ศักด์ิ  เสนาณรงค4 

รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๘๗ ง/หน'า ๑๓/๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

[เอกสารแนบท'าย] 
 

๑. รายช่ือพืชแนบท'ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การรับรองพืชท่ีปลูกใน
ประเทศเป$นพืชท่ีไม%ได'รับการตัดต%อสารพันธุกรรม พ.ศ. 2543 
 
(ดูข'อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมพิกา/แก'ไข 
๒๒/๔/๒๕๔๕ 

 
สุกัญญา/ผู'จัดทํา 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
 

ศรตม4/ปรับปรุง 
๑ กุมภาพันธ4 ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๑ กุมภาพันธ4 ๒๕๕๖ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
 


