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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง การรับรองพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๔๑ 
   

 
ด�วยในป-จจุบันการส#งออกสินค�าพืชสู#ตลาดต#างประเทศกําลังประสบป-ญหา 

เน่ืองจากประเทศผู�นําเข�าท่ีสําคัญบางประเทศได�นําเร่ืองพืชท่ีได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม กําหนด
เป4นเง่ือนไขการนําเข�า ดังเช#นตลาดในกลุ#มประเทศสหภาพยุโรป ผู�ส#งออกไม#สามารถส#งสินค�าพืชไป
จําหน#ายได� หากไม#ได�มีการรับรองว#าสินค�าพืชน้ันมิใช#พืชท่ีได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม ซึ่ง
ข�อกําหนดดังกล#าวมีผลกระทบต#อการส#งออกสินค�าพืชของประเทศไทยเป4นอย#างมาก  ดังน้ัน เพ่ือ
แก�ป-ญหาการส#งออกสินค�าพืชและเพ่ือเป4นการสนับสนุนการส#งออกตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดท้ัง
เป4นการให�บริการแก#ภาคเอกชนผู�ส#งออก รวมถึงบุคคลท่ัวไป กรมวิชาการเกษตร จึงออกประกาศ 
เร่ือง การรับรองพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรมไว�ดังน้ี 

 
ข�อ ๑  ผู�ใดประสงค=จะให�กรมวิชาการเกษตร รับรองว#าพืชหรือสินค�าพืชน้ันมิใช#พืชท่ี

ได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม ให�ย่ืนคําขอตามแบบ สทช. ๑-๑ ท�ายประกาศ พร�อมแจ�งช่ือบริษัทฯ 
หรือหน#วยงานท่ีกรมวิชาการเกษตรประกาศรายช่ือเป4นผู�สุ#มเก็บตัวอย#างสินค�าพืช ณ สํานักวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 

 
ข�อ ๒  ให� บริษัท หรือหน#วยงานท่ีกรมวิชาการเกษตรประกาศรายช่ือเป4นผู�สุ#มเก็บ

ตัวอย#างสินค�าพืช ทําการสุ#มเก็บตัวอย#างสินค�าพืชโดยอยู#ภายใต�การกํากับดูแลของเจ�าหน�าท่ีจากกรม
วิชาการเกษตร ตามมาตรฐานสากลท่ีกําหนด ดังน้ี 

๒.๑ สินค�าพืชลักษณะเป4นเมล็ดพันธุ= (Seed) สุ#มเก็บตัวอย#างโดยใช�มาตรฐานสากล 
ISTA 

๒.๒ สินค�าพืชลักษณะเป4นเมล็ด (Grain) สุ#มเก็บตัวอย#างโดยใช�มาตรฐานสากล 
Gafta หรือ ISO R 950 

๒.๓ สินค�าพืชลักษณะเป4นผลิตภัณฑ= (Product) คงรูปในรูปแบบต#าง ๆ สุ#มเก็บ
ตัวอย#างโดยใช�มาตรฐานสากล FAO/WHO Codex ซึ่งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ=อุตสาหกรรมได�
นํามาปรับใช�เป4นมาตรฐานผลิตภัณฑ=อุตสาหกรรมในการสุ#มตัวอย#าง มอก. ๔๖๕-๒๐๒๗  ท้ังน้ี จะใช�
วิธีการสุ#มเก็บตัวอย#างมาตรฐาน Codex โดยวิธีปลีกย#อยใด กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาจาก
แหล#งท่ีมาของวัตถุดิบท่ีใช�ผลิตอาหารสําเร็จรูป 

 
ข�อ ๓  บริษัท หรือหน#วยงานผู�สุ#มเก็บตัวอย#างสินค�าพืช ต�องออกหนังสือรับรองการ

สุ#มเก็บตัวอย#างสินค�าพืช ตามแบบ สทช. ๑-๒ ท�ายประกาศ 
 
ข�อ ๔  ตัวอย#างสินค�าพืชให�แบ#งเป4น ๓ ส#วน โดยให�จัดการแต#ละส#วน ดังน้ี 
ส#วนท่ี ๑ เก็บไว�ที่ผู�ประกอบการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล#ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๔๑ ง/หน�า ๑๔/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
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ส#วนท่ี ๒ ใช�ตรวจวิเคราะห=ทางวิทยาศาสตร= 
ส#วนท่ี ๓ เก็บไว�ท่ีห�องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห=ทางวิทยาศาสตร= เพ่ือใช�วิเคราะห=ซ้ํา

ในกรณีเกิดป-ญหาเก่ียวกับผลการวิเคราะห= 
 
ข�อ ๕  การตรวจวิเคราะห=ทางวิทยาศาสตร=ใช�เวลาในการตรวจวิเคราะห=ไม#เกิน ๑๕ 

วันทําการ นับจากวันท่ีห�องปฏิบัติการได�รับตัวอย#างพืชหรือสินค�าพืช น้ัน 
 
ข�อ ๖  กรมวิชาการเกษตรจะออกหนังสือรับรองพืชหรือสินค�าพืช ตามแบบหนังสือ

รับรองท�ายประกาศ โดยจะรับรองให�เฉพาะกรณีว#าเป4นพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสาร
พันธุกรรม เท#าน้ัน 

 
ข�อ ๗  ตัวอย#างสินค�าพืชส#วนท่ี ๓ ผู�ประกอบการสามารถจะขอรับคืนได�โดยแสดง

ความประสงค=ต#อเจ�าหน�าท่ีพร�อมกับรับรองเป4นเอกสารว#า ประเทศคู#ค�าปลายทางได�ยอมรับสินค�าพืช
น้ันไว�โดยไม#มีป-ญหา กรณีท่ีผู�ประกอบการไม#ขอรับคืนหรือขอรับคืนแล�วไม#มารับคืนซึ่งตัวอย#างสินค�า
ส#วนท่ี ๓ ภายในเวลา ๖ เดือน นับจากวันท่ีออกหนังสือรับรอง ให�กรมวิชาการเกษตรดําเนินการกับ
ตัวอย#างสินค�าดังกล#าว ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข�อ ๘  ค#าตรวจวิเคราะห=ทางวิทยาศาสตร=ของพืชหรือตัวอย#างพืช ผู�ย่ืนคําขอเป4น

ผู�รับผิดชอบตามอัตราท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด 
 
ข�อ ๙  ค#าพาหนะและค#าล#วงเวลาในการกํากับดูแลการสุ#มเก็บตัวอย#างสินค�าพืชของ

เจ�าหน�าท่ีจากกรมวิชาการเกษตร ผู�ย่ืนคําขอเป4นผู�รับผิดชอบ  ท้ังน้ี ตามอัตราท่ีระเบียบของทาง
ราชการกําหนด 

 
ท้ังน้ี ต้ังแต#บัดน้ีเป4นต�นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
อนันต=  ดาโลดม 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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เอกสารแนบท�าย 
 

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

๒. หนังสือรับรองการสุ#มเก็บตัวอย#างสินค�าพืช (แบบ สทช. ๑-๒) 
๓.๓ หนังสือรับรองพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม (Certificate 

for non-genetically modified organism) 
 

(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๒ คําขอหนังสือรับรองพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม (แบบ 

สทช. ๑-๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การรับรองพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับ
การตัดต#อสารพันธุกรรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓ หนังสือรับรองพืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม (Certificate for 
non-genetically modified organism) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การรับรอง
พืชหรือสินค�าพืชท่ีมิได�รับการตัดต#อสารพันธุกรรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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