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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง กําหนดแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาต 

นําเข&าหรือนําผ(านซึ่งสิ่งต&องห&าม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ท่ีแก&ไขแล&ว 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔๑ 
   

 
โดยท่ีเป;นการสมควรให&มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ในการขออนุญาตนําเข&าหรือนํา

ผ(านพืชท่ีได&รับการตัดต(อสารพันธุกรรม ท่ีเป;นสิ่งต&องห&าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก&ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกประกาศไว& 
ดังต(อไปน้ี 

 
ข&อ ๑  ให&ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับขอ

อนุญาตนําเข&าหรือนําผ(านซึ่งสิ่งต&องห&าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๗ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 

 
ข&อ ๒  ผู&ใดประสงค?จะนําเข&าพืชท่ีได&รับการตัดต(อสารพันธุกรรม ท่ีเป;นสิ่งต&องห&าม

ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก&ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาศึกษา ทดลอง ในราชอาณาจักรจะต&องย่ืนคําขออนุญาตนําสิ่งต&องห&ามเข&ามาใน
ราชอาณาจักร ตามแบบ พ.ก. ๑ ต(อกรมวิชาการเกษตร ท่ีกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร พร&อมเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๒.๑ วัตถุประสงค? และเหตุผลในการนําเข&า 
๒.๒ รายงานวิธีการและผลการทดลอง ตลอดจนระดับความปลอดภัยทางชีวภาพท่ี

เคยดําเนินการมาก(อนและท่ีมีอยู(เดิม 
๒.๓ ข&อมูลทางวิชาการเก่ียวกับ 

(๑) ชนิดพืชท่ีได&รับการตัดต(อสารพันธุกรรมรวมท้ังช่ือทางพฤกษศาสตร?และ
สายพันธุ? 

(๒) แหล(งหรือท่ีมาของสารพันธุกรรมท่ีใช&ตัดต(อ 
(๓) พาหะท่ีใช&ในการถ(ายทอดสารพันธุกรรม 
(๔) ขนาดและการเรียงลําดับเบส (sequence) หรือการปรับเปลี่ยนท่ีใส(เข&าไป 

(modification introduced) และบทบาทเฉพาะของสารพันธุกรรมท่ีใช&ตัดต(อ 
(๕) ข้ันตอนหรือวิธีการท่ีได&มาซึ่งพืชตัดต(อสารพันธุกรรม 
(๖) วิธีการตรวจสอบพืชท่ีได&รับการตัดต(อสารพันธุกรรม 

๒.๔ เอกสารวิธีการศึกษาทดลอง ตามแนวทางการปฏิบัติในการศึกษาทดลอง
ทางด&านความปลอดภัยทางชีวภาพด&านการเกษตรสาขาพืช ตามท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด และ/
หรือรายละเอียดของการศึกษาทดลองเฉพาะพืชเพ่ิมเติมตามท่ีกรมวิชาการเกษตรเห็นสมควร 

                                                 
๑  ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๔๓ ง/หน&า ๑๑/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
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๒.๕ รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีกรมวิชาการเกษตรเห็นสมควร 
 
ข&อ ๓  เง่ือนไขในการศึกษาทดลอง 
๓.๑ การศึกษาทดลองพืชท่ีได&รับการตัดต(อสารพันธุกรรม ต&องปฏิบัติตามแนว

ทางการทดลองเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชท่ีได&รับการตัดต(อสารพันธุกรรมแนบท&าย
ประกาศน้ี และเม่ือกรมวิชาการเกษตรเห็นว(ามีความปลอดภัยทางชีวภาพเพียงพอ จึงจะดําเนินการ
ทดลองตามวัตถุประสงค?อ่ืนได& 

ข&อความในวรรคแรก ไม(รวมถึงการศึกษาทดลองทางด&านประสิทธิภาพ ท่ี
ทําการศึกษาทดลองควบคู(กับการศึกษาทดลองทางด&านความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายใต&มาตรการ
ควบคุมอย(างเข&มงวด 

๓.๒ ผู&รับผิดชอบในโครงการศึกษาทดลองจะต&องเป;นบุคคลท่ีเหมาะสมและกรม
วิชาการเกษตรเช่ือถือ 

 
ข&อ ๔  ข้ันตอนการอนุญาตให&นําเข&า 
๔.๑ ผ(านการตรวจสอบหลักฐาน ตามข&อ ๒ และเง่ือนไขตามข&อ ๓ 
๔.๒ ผ(านการพิจารณาของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด&านการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร 
 
ข&อ ๕  ผู&รับใบอนุญาตให&นําเข&าจะต&องปฏิบัติ ดังน้ี 
๕.๑ ในการนําเข&าพืชซึ่งได&รับการตัดต(อสารพันธุกรรม ต&องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช 

(Phytosanitary Certificate) จากประเทศต&นทางกํากับมาด&วย 
ในกรณีท่ีพืชท่ีได&รับการตัดต(อสารพันธุกรรม ใช&จุลินทรีย?ในกระบวนการตัดต(อสาร

พันธุกรรม ใบรับรองปลอดศัตรูพืชต&องระบุในช(องคําอธิบายเพ่ิมเติม (Additional Declaration) ด&วย
ว(า จุลินทรีย?ท่ีใช&ในการตัดต(อสารพันธุกรรมได&หมดสภาพการเป;นเช้ือสาเหตุโรคพืชแล&ว หาก
หน(วยงานซึ่งรับผิดชอบในการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชไม(สามารถให&การรับรองโดยระบุข&อความ
ดังกล(าว ลงในใบรับรองปลอดศัตรูพืชได& ให&สถาบันท่ีทําการวิจัยเก่ียวกับพืชตัดต(อสารพันธุกรรมน้ัน ๆ 
เป;นผู&ออกหนังสือรับรอง 

๕.๒ ต&องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว(าด&วยการนําเข&าสิ่งต&องห&ามตามพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก&ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕.๓ ต&องแจ&งกําหนดการนําเข&าพืชท่ีได&รับการตัดต(อสารพันธุกรรมต(อกรมวิชาการ
เกษตรก(อนการนําเข&า ๖๐ วัน 

๕.๔ ต&องแจ&งช่ือด(านตรวจพืชท่ีนําเข&า ซึ่งสามารถนําเข&าได& ๓ ด(าน เท(าน้ัน คือ ด(าน
ตรวจพืชท(าเรือกรุงเทพฯ ด(านตรวจพืชท(าอากาศยานกรุงเทพฯ และด(านตรวจพืชไปรษณีย?กลาง
กรุงเทพฯ 

๕.๕ ต&องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางวิชาการท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนดอย(างเคร(งครัด 
 
ข&อ ๖  ในการศึกษาทดลอง ต&องดําเนินการ ดังน้ี 
๖.๑ ต&องดําเนินการภายใต&การดูแลของคณะทํางานตรวจสอบความปลอดภัยทาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ชีวภาพภาคสนาม ของกรมวิชาการเกษตร และต&องรายงานความก&าวหน&าให&คณะทํางานดังกล(าว
ทราบในระยะเวลาท่ีกําหนด 

๖.๒ ต&องดําเนินการในสถานท่ีท่ีได&รับอนุญาต ซึ่งสถานท่ีดังกล(าวจะต&องผ(านการ
ตรวจสอบจากคณะทํางานตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพภาคสนามตามมาตรฐานท่ีกรม
วิชาการเกษตรกําหนดในเอกสารแนบท&ายประกาศ 

๖.๓ เม่ือสิ้นสุดการทดลอง จะต&องเสนอรายงานผลการศึกษาทดลองให&กรมวิชาการ
เกษตรทราบ และดําเนินการทําลายพืช รวมท้ังซากของพืชดังกล(าวตามวิธีการท่ีคณะทํางาน
ตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพภาคสนามกําหนด 

 
ข&อ ๗  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจะอนุญาตให&นําเข&าเฉพาะเพ่ือการศึกษาทดลอง

และวิจัยเท(าน้ัน 
 
ท้ังน้ี ต้ังแต(บัดน้ีเป;นต&นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ณรงค?ศักด์ิ  เสนาณรงค? 

รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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[เอกสารแนบท&าย] 
 

๑. แนวทางการทดลองเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชท่ีได&รับการตัดต(อสาร
พันธุกรรม 
 
(ดูข&อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมพิกา/แก&ไข 
๓/๙/๔๔ 

 
สุกัญญา/ผู&จัดทํา 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
 

พิมลกร/ปรับปรุง 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 


