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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง อัตราค�าตรวจสอบวิเคราะห พืชท่ีไม�ได%รับการตัดต�อสารพันธุกรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕๑ 
   

 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอัตราค�าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห ในการประชุม

คร้ังท่ี ๑/๒๕๔๕ ได%มีมติให%กําหนดค�าบริการตรวจสอบวิเคราะห พืชท่ีไม�ได%รับการตัดต�อสารพันธุกรรม 
เพ่ือเป1นค�าใช%จ�ายในการบริการดังกล�าว กรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศกําหนดอัตราค�าตรวจสอบ
วิเคราะห พืชท่ีไม�ได%รับการตัดต�อสารพันธุกรรม ดังต�อไปน้ี 

 
๑. การตรวจสอบวิเคราะห ตัวอย�างสินค%าพืชหรือผลิตภัณฑ พืช พร%อมใบรายงานผลตามรายการ ดังน้ี 
 ๑.๑ การวิเคราะห ตัวอย�างสินค%าพืชคงรูปเชิงคุณภาพแบบ 

Screening Test 
ตัวอย�างละ ๑,๖๐๐ บาท 

 ๑.๒ การวิเคราะห ตัวอย�างอาหารสําเร็จรูปเชิงคุณภาพแบบ 
Screening Test 

ตัวอย�างละ ๑,๘๐๐ บาท 

 ๑.๓ การวิเคราะห ตัวอย�างสินค%าพืชคงรูปเชิงปริมาณ ตัวอย�างละ ๒,๒๐๐ บาท 
 ๑.๔ การวิเคราะห ตัวอย�างอาหารสําเร็จรูปเชิงปริมาณ ตัวอย�างละ ๒,๔๐๐ บาท 
๒. การออกหนังสือรับรองพืชท่ีปลูกในประเทศไทยเป1นพืชท่ีไม�ได%รับ

การตัดต�อสารพันธุกรรม 
ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

 
ท้ังน้ี ต้ังแต�บัดน้ีเป1นต%นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สมศักด์ิ  สิงหลกะ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๓๖ ง/หน%า ๑๘/๒๔ เมษายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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พิมลกร/ผู%จัดทํา 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 


