
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที ่ 431)  พ.ศ.  2565 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
เรื่อง  อาหารที่ได้จากสิ่งมีชวีิตดัดแปรพันธกุรรม 

 
 

ด้วยปัจจุบันมีการน าพืช  สัตว์  จุลินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมาใช้เป็นอาหาร
หรือส่วนประกอบของอาหาร  จึงสมควรมีมาตรการควบคุมและก ากับดูแลเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย
ของผู้บริโภค 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๒)  (๓)  (4)  (๕)  (๘)   
และ  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม”  หมายความว่า 
(๑) พืช  สัตว์  จุลินทรีย์  ที่มีการตัดต่อ  ตัดแต่ง  ดัดแปร  หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม

หรือผสมผสานสารพันธุกรรมใหม่จากวิธีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่  (modern  biotechnology)  
และใช้บริโภคเป็นอาหาร 

(๒) ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้  (๑)  เป็นส่วนประกอบของอาหาร  หรือผลิตจาก  (๑) 
(๓) ผลิตผลจาก  (๑)  ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร  หรือที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร   

หรือที่ใช้เป็นสารอาหาร 
“สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  (Genetically  Modified  Organism;  GMO)”  หมายความว่า  

สิ่งมีชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรมซึ่งได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
“สิ่งมีชีวิต”  หมายความว่า  หน่วยทางชีวภาพใด ๆ  ที่สามารถโอนย้ายหรือถอดรูปแบบสาร

พันธุกรรมหรือขยายจ านวนได้ด้วยตัวเอง  รวมถึงหน่วยทางชีวภาพที่เป็นหมัน  ไวรัส  และไวรอยด์ 
“เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่  (modern  biotechnology)”  หมายความว่า 
(๑) กระบวนการใช้เทคนิคกรดนิวคลีอิกในหลอดทดลอง  (in  vitro)  หรือในสภาพของ

ห้องปฏิบัติการ  รวมถึงการตัดต่อสารพันธุกรรม  หรือการใช้สารพันธุกรรมลูกผสม  หรือการใส่กรด
นิวคลีอิกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต   ซึ่งข้ามขอบเขตของการผสมพันธุ์ 
ตามธรรมชาติ  และไม่ได้ใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์แบบดั้งเดิม  (ธรรมชาติ)  หรือ 

(๒) การรวมตัวกันของเซลล์  (fusion  of  cells)  นอกวงศ์  (family)  ทางอนุกรมวิธาน 
ซึ่งข้ามขอบเขตของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ  และไม่ได้ใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์
แบบดั้งเดิม  (ธรรมชาติ) 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



“พืชดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน  (stacked  event)”  หมายความว่า  พืชดัดแปรพันธุกรรม
ที่เกิดการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ  (conventional  breeding)  ระหว่างพันธุ์พ่อ 
และพันธุ์แม่ที่เป็นพืชดัดแปรพันธุกรรม   

ข้อ ๒ ให้อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  เป็นอาหารที่ห้ามผลิต  น าเข้า   
หรือจ าหน่าย  เว้นแต่ 

(๑) อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมตามรายชื่อในบัญชีหมายเลข  ๑  แนบท้าย
ประกาศนี้   

(๒) อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ
ด้านอาหาร 

ข้อ ๓ อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน  ดังนี้ 
(1) ไม่มีสารพิษ  วัตถุ  หรือองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ  มากไปกว่า 

คู่เปรียบเทียบ  (conventional  counterpart) 
(2) มีคุณค่ าทางโภชนาการ   หรือคุณสมบัติที่ ต้ องการไม่น้อยกว่ าคู่ เปรียบเทีย บ  

(conventional  counterpart)   
(3) คุณภาพหรือมาตรฐานส าหรับอาหารชนิดนั้น   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี  (ถ้ามี) 
(4) คุณภาพหรือมาตรฐานอื่น  (ถ้ามี)  ตามรายงานผลการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ

ด้านอาหาร  เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ  5  แล้วแต่กรณี   
ข้อ 4 การใช้อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเป็นส่วนประกอบในอาหาร  ให้ใช ้

ตามชื่อ  ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะของอาหาร  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร   
หรือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง   

การใช้อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเป็นส่วนประกอบในอาหาร  นอกเหนือจาก
วรรคหนึ่ง  ให้ใช้ตามรายงานผลการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร  เอกสารหรือหลักฐาน
ตามข้อ  5  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่จะผลิต  น าเข้า  หรือจ าหน่าย  ต้องผ่าน
การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  หรือหน่วยประเมินความปลอดภัยที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด  โดยต้องยื่นรายงานผลการประเมินความปลอดภัย 
ทางชีวภาพด้านอาหารจากหน่วยงานดังกล่าวพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาพิจารณาอนุญาตแล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(1) กรณีอาหารที่ได้จากพืชดัดแปรพันธุกรรม  ได้แก่  หลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข  ๒  แนบท้ายประกาศนี้ 

(2) กรณีอาหารที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม  ได้แก่  หลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข  ๓  แนบท้ายประกาศนี้   

(3) กรณีอาหารที่ได้จากสัตว์ดัดแปรพันธุกรรม  ได้แก่  หลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข  ๔  แนบท้ายประกาศนี้   

ในกรณีอาหารที่ได้จากสิ่งมีชิวิตดัดแปรพันธุกรรมได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ
ด้านอาหาร  โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของโครงการร่วม  เอฟ  เอ  โอ/ดับบลิว  เอช  โอ  
(The  Joint  FAO/WHO  scientific  advisory  bodies)  หรือคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามยัโลก  
(WHO  Expert  Advisory  Panels  and  Committees)  และเอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร   ไม่ต้องส่งมอบ
รายงานผลการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารและเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 6 อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ผลิต  น าเข้า  หรือจ าหน่าย  จะต้องได้รับ
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนดตรวจวิเคราะห์ได้   เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้อ ๗ อาหารที่ ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ผ่านการประเมินความปลอดภัย 
ทางชีวภาพด้านอาหารตามประกาศนี้แล้ว  หากปรากฏข้อมูลใหม่ซึ่งเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร  ต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาทราบ  พร้อมส่งข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ   
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  หรือหน่วยประเมินความปลอดภัยที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด  เพื่อด าเนินการทบทวนประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ
ด้านอาหารโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 8 วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม   
ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข  ๕  แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 9 อาหารที่ได้จากถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมหรือข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม  ตามบัญชี
หมายเลข  ๖  แนบท้ายประกาศนี้   ได้รับการผ่อนผันให้ผลิต  น าเข้า  หรือจ าหน่าย  ในระหว่าง 
การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินห้าปีนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

ในกรณีที่การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารไม่ผ่าน   ให้ห้ามผลิต  น าเข้า 
หรือจ าหน่ายอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมดังกล่าว 

เมื่อครบก าหนดห้าปีตามวรรคหนึ่ง  ให้บัญชีหมายเลข  ๖  แนบท้ายประกาศนี้  เป็นอันยกเลิก 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตริาชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕








































































