
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง การรับรองพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 
   

 
โดยท่ีเป1นการสมควรปรับปรุงแบบคําขอหนังสือรับรองท�ายประกาศกรมวิชาการ

เกษตร เร่ือง การรับรองพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๔๔ และแบบหนังสือรับรองท�ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การรับรองพืชหรือ
สินค�าท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให�เหมาะสมกับภาวการณ9ป:จจุบัน 
กรมวิชาการเกษตร จึงออกประกาศไว� ดังต#อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว#า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การรับรองพืชหรือ

สินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
ข�อ ๒  ประกาศน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต#วันประกาศเป1นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การรับรองพืชหรือสินค�าท่ีมิได�

รับการตัดต#อสารพันธุกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
ข�อ ๔  ให�ยกเลิกแบบคําขอหนังสือรับรองท�ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง 

การรับรองพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๔๔ และให�ใช�แบบคําขอหนังสือรับรองท�ายประกาศฉบับน้ีแทน 

 
ข�อ ๕  แบบหนังสือรับรองพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม ให�ใช�

แบบหนังสือรับรองท�ายประกาศฉบับน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อนันต9  สุวรรณรัตน9 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล#ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๔๔ ง/หน�า ๕๘/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. คําขอหนังสือรับรองพืชหรือสินค�าพืชที่มิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม 
(แบบ สทช. ๑-๑) 

๒. หนังสือรับรองพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม (Certificate 
for non-genetically modified organism) 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
ปุณิกา/ผู�ตรวจ 

๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
 
 


