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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร 

(Executive  Summary) 
 
 อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity 
– CBD)  ไดมีการรับรองเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2535  และไดมีการเสนอเพื่อการลงนามใน
การประชุม Earth  Summit  ณ นครริโอเดอจาไนโร  ประเทศบราซิล  เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  
2535  มีผลบังคับใช 90 วัน หลังจากที่มีการใหสัตยาบัน (Ratification)  โดยประเทศภาคีครบ 
30 ประเทศ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 
 

 วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ คือ การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน    
การแบงปนผลประโยชนที่ยุติธรรม และทัดเทียมกันจากการใชทรัพยากรทางพันธุกรรมตางๆ  
รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรทางพันธุกรรม และการถายทอดเทคโนโลยีที่เก่ียวของและเหมาะสม  
โดยพิจารณาถึงสิทธิเหนือทรัพยากรและเทคโนโลยีเหลานั้นและการใหทุนสนับสนนุที่เหมาะสม 
 

 มาตรา  19   วรรค  3   ของอนุสัญญาระบุวาประเทศภาคีจะพิจารณาใหรูปแบบของ
พิธีสาร (Protocol) ที่มีวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งขอตกลงในการแจงลวงหนา 
(Advance Informed Agreement – AIA)  ในการเคลื่อนยาย การดูแล และการใชสิ่งมีชีวิตที่
ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม (Living Modified Organisms – LMOs)  ที่เปนผลมาจาก
เทคโนโลยีชีวภาพที่อาจมีผลในทางลบตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน   นอกจากนั้น มาตรา 8 ของอนุสัญญาฯ กลาวถึงการอนุรักษในพ้ืนที่ (In-
situ Conservation)  ใหมีการสถาปนาระบบพื้นที่คุมครองที่มีมาตรการในการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และในมาตรายอย 8(g)  ใหมีการสถาปนาและรักษาไว  วิธีดูแล  
จัดการ  และควบคุมความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการใช และการปลอดปลอยชีวินทรีย  หรือ 
LMOs  ที่ไดมาจากเทคโนโลยีชีวภาพ  ที่อาจมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่อาจมีผลไม
อํานวยตอการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
พิจารณาถึงความเสี่ยงตางๆ  ตอสุขอนามัยของมนุษยดวย 
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ตอจากนั้นในการประชุมสมัชชาภาคี ครั้งที่ 1 (First  Meeting of the Conference of 

the Parties – COP1)  ณ เมืองนัสซอ  ประเทศบาฮามาส  ระหวางวันที่ 28  พฤศจิกายน – 9 
ตุลาคม  2537  ไดมีการตั้งคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจดานความปลอดภัยทางชีวภาพ  (Open-
ended  Ad  Hoc  Group  of  Experts   on   Biosafety)   ใหพิจารณาแนวทางในการจัดทําพิธี
สารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ  และไดมีการประชุมคณะผูเชี่ยวชาญนี้ เพ่ือดําเนินการ ณ 
กรุงมาดริด  ประเทศสเปน  ระหวางวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม  2538  กับมีรายงานออกมา
เรียกวา “Madrid  Report”  ตอมาในการประชุมสมัชชาภาคี ครั้งที่ 2 (Second Meeting of the 
Conference of the Parties – COP2)  ณ  กรุงจาการตา  ประเทศอินโดนีเซีย  ระหวางวันที่ 6 
– 17 พฤศจิกายน 2538  ที่ประชุมไดรับและพิจารณา Madrid Report  แลวมีมติที่ II/5  ใหมี
การจัดทําพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Protocol)  และไดตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Open-ended Ad Hoc Working  
Group on Biosafety – BSWG)  ใหดําเนินการเพิ่มเติมจาก Madrid Report  โดยมติดังกลาว
ระบุให จัดทําพิธีสารดานความปลอดภัยทางชีวภาพใหเดนชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เก่ียวกับการ
เคลื่อนยายขามเขตแดน  ซ่ึง LMOs จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม (Modern Biotechnology) 
ที่อาจมีผลกระทบในทางลบตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน  โดยการพิจารณาเปนการเฉพาะขบวนการของขอตกลงในการแจงลวงหนา 
 

 คณะทํางาน  BSWG   มีการประชุมกันทั้งหมด 6 ครั้ง เพ่ือเสนอ  เจรจา แกไข  และ
ตกลงรางพิธีสาร   โดยครั้งแรกประชุม  ณ  เมืองอารฮุส   ประเทศเดนมารก   ระหวางวันที่ 
22 – 26 กรกฎาคม  2539   ประชุมครั้งที่ 2 ถึง ครั้งที่ 5   ณ  นครมอนทรีออล   ประเทศ
แคนาดา   ระหวางวันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2540   วันที่ 13 – 17  ตุลาคม 2540   วันที่ 5 – 
13 กุมภาพันธ 2541  และวันที่ 17 – 28 สิงหาคม  2541 ตามลําดับ  สวนการประชุมครั้งที่ 6 มี
ขึ้น ณ เมืองคารตาเฮนาเดออินเดียส (Catagena  de  Indias)  ประเทศโคลัมเบีย  ระหวาง
วันที่ 14 – 22  กุมภาพันธ  2542  ซ่ึงไดจัดทําพิธีสารเสร็จเรียบรอย  และเสนอขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสมัชชาภาคีวาระพิเศษ (Extraordinary Meeting of the Conference of 
the Parties – ExCOP)  ระหวางวันที่ 14 – 22  กุมภาพันธ  2542  ณ  เมืองคารตาเฮนา 
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ประเทศโคลัมเบีย   แตยังไมสามารถรับรองพิธีสารได  จําเปนจะตองมีการประชุม ExCOP ตอ 
ณ นครมอนทรีออล   ประเทศแคนาดา  ระหวางวันที่ 24 – 29 มกราคม  2541  จึงมีการ
รับรองพิธีสารโดยเรียกพิธีสารฉบับนี้เปน “พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ” (Cartagena Protocol on 
Biosafety to the Convention on Biological Diversity)  และใหมีการตั้งคณะกรรมการ
ระหวางรัฐบาลเฉพาะกิจเกี่ยวกับพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Open-
ended Ad Hoc Intergovernmental Committee for the Cartagena Protocol on Biosafety 
– ICCP)  ซ่ึงมีหนาที่หลักคือการเตรียมการประชุมภาคีพิธีสารคารตาเฮนา ครั้งที่ 1  (First  
Meeting of the Parties – MOP1)  ซ่ึงตรงกับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 7 
(Seventh  Meeting of the Conference of the Parties – COP7)  ซ่ึงมีกําหนดจะประชุมใน
เดือนกุมภาพันธ 2547  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
 

 ในการประชุมสมัชชาภาคี ครั้งที่ 5  (Fifth  Meeting of the Conference of the 
Parties – COP5)  ณ  กรุงไนโรบี  ประเทศเคนยา  ระหวางวันที่ 15 – 26 พฤษภาคม 2543   
ไดมีพิธีเปดใหภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ลงนามและใหสัตยาบันพิธี
สารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ จนกระทั่งวันที่ 13 มิถุนายน 2546 ประเทศ
สาธารณรัฐปาเลา (Republic of Palau) เปนประเทศที่ 50 ที่ใหสัตยาบันพิธีสารฯ สงผลให  
พิธีสารฯ มีผลบังคับใช (มาตรา 37) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546 ขณะน้ีไดมีการลงนามแลว 
103 ประเทศ และใหสัตยาบัน 84 ประเทศ ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 สงผลใหประเทศไทยมีสิทธ์ิที่จะลง
นามและใหสัตยาบันพิธีสารคารตาเฮนา ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานภายใตกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

 พิธีสารคารตาเฮนาจะเกี่ยวของกับมาตรา 19 (การดูแลเทคโนโลยีชีวภาพและการ
แจกจายผลประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพ)   วรรค 3  (การมีพิธีสารใหมีวิธีการถายโอน ดูแล 
และการใช LMOs)   วรรค 4  (การใหขอมูล  การใช และระเบียบควบคุมความปลอดภัยหรือ
ผลกระทบของ LMOs) มาตรา 8(g) (การใหมีมาตรการควบคุม ดูแล จัดการความเสี่ยง
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เก่ียวกับการใช และการปลอดปลอย LMOs สูสิ่งแวดลอม)  และมาตรา 17 (การแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร) 
 

 โดยแนวทางการระมัดระวัง (Precautionary Approach)  ของหลักการที่ 15 ของ
ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา  วัตถุประสงคของพิธีสารฉบับนี้ คือ  สนับสนุน
ใหมีความแนใจในการปองกัน  ในระดับที่เพียงพอ  ในดานความปลอดภัยทาง ชีวภาพในการ
เคลื่อนยาย  การดูแล  และการใชสิ่งมีชีวิตตางๆ  ที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ซ่ึงเปน
ผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมที่อาจมีผลกระทบซึ่งไมอํานวยตอ การอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยของ
มนุษยดวย กับเนนในเรื่องการเคลื่อนยายขามแดน  (Transboundary Movement) เปนพิเศษ 
 

 เนื้อหาสาระของพิธีสารทั้ง 40 มาตรา อาจแบงเปนสวนหลักๆ ได 9 สวน คือ 
1. วัตถุประสงค  (Objective) (มาตรา 1) 
2. ขอบเขต (Scope)  (มาตรา 4 และ 5) 
3. วิธีดําเนินการ 

3.1 ขบวนการของขอตกลงในการแจงลวงหนา (Advance Informed 
Agreement – AIA) (มาตรา 6 มาตรา 7 – 10, และภาคผนวก I, IV  และ
มาตรา 12 – 14) 

3.2 ขบวนการสําหรับสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมที่มี
เจตนาในการนําไปใชโดยตรงเปนอาหาร  หรือ อาหารสัตว หรือ เพ่ือการ
ผลิต (LMOs  Intended for Direct Use As Food or Feed, or for 
Processing – LMOs-FFPs) (มาตรา 11 และภาคผนวก II และมาตรา 
14) 

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  และการจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) (มาตรา 15 ภาคผนวก III และมาตรา 16) 

5. ขอมูลและสิ่งพึงปฏิบัติตางๆ (มาตรา 17 – 21 และมาตรา 23) 
6. การเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity-building)  (มาตรา 11(9) และ 22)   
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7. เร่ืองทั่วๆ ไป (ประเทศที่มิใชภาคี การเคลื่อนยายที่ผิดกฎหมาย ขอพิจารณา
ดานสังคมและเศรษฐกิจ  การรับผิดชอบและการชดใชคาเสียหาย  กลไกทาง
การเงิน  การศึกษาตามตรวจสอบ  การปฏิบัติตามพิธีสาร และการพิจารณา
ทบทวน (มาตรา 24 – 28 และ มาตรา 33 – 35) 

8. การกําหนดการบริหารตางๆ เชน การประชุมสมัชชาภาคี (Meeting of the 
Parties – MOP)  องคกรภายใตสังกัด (Subsidiary Bodies) และสํานักงาน
เลขาธิการ (Secretariat) (มาตรา 29 – 32) 

9. มาตราขมวดทาย (Final Clauses)  (มาตรา 36 – 40) 
 

เนื้อหาสาระหลักๆ ของพิธีสารเปนเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมตามคํานิยาม ในมาตรา 3(g) และเก่ียวของเฉพาะ 
LMOs ที่มีชีวิตเทานั้น ไมรวมผลผลิตตางๆ  

 

1. วัตถุประสงคของพิธีสารตามมาตรา 1 คือ 
 ใหมีระดับการปองกันกําจัดที่เพียงพออยางแนนอน 
 การเคลื่อนยาย การดูแล  และการใช LMOs อยางปลอดภัย 
 ผลกระทบที่ไมอํานวยตอการอนุรักษ และการใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
 การพิจารณาถึงสุขอนามัยของมนุษย และ 
 เนนการเคลื่อนยายขามแดน (Transboundary Movement)  

 

2. ขอบเขตของพิธีสาร (มาตรา 4) ครอบคลุมถึง 
 การเคลื่อนยายขามแดน  การเคลื่อนยายผาน (Transmit) การดูแล และการใช 

LMOs 
 ไมคลุมไปถึงการเคลื่อนยายขามแดนของ LMOs ที่เปนเภสัชภัณฑสําหรับมนุษย 

(มาตรา 5) 
 

3. ขบวนการตางๆ  
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3.1 ขบวนการของขอตกลงในการแจงลวงหนา (AIA Procedure) (มาตรา 7) 
3.1.1  ขอบเขตของกระบวนการขอตกลงในการแจงลวงหนาจะใชกับ 

 การเคลื่อนยาย LMOs ขามแดนนานาประเทศครั้งแรก 
 LMOs ที่มีเจตนานําไปปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมของภาคีผูนําเขา 
เชน เมล็ดพันธุสําหรับการเพาะปลูก  ปลาที่จะนําไปปลดปลอย
หรือจุลินทรียที่จะนําไปใชในการบําบัดทางชีววิธี 

สิ่งยกเวนจากขบวนการของขอตกลงในการแจงลวงหนา คือ 
 LMOs ที่อยูในการเคลื่อนยาย 
 LMOs สําหรับการใชที่ไดรับการควบคุม (Contained Use)  
 LMOs ที่จะมีการจําแนกและแยกแยะวาไมนาจะมีผลกระทบที่ไม
เอ้ืออํานวย โดยที่ประชุมสมัชชาภาคี (MOP)  

 LMOs ที่ไดรับการยกเวนโดยขอตกลงทวิภาคี แตเปนไปตาม
วัตถุประสงคของพิธีสาร 

3.1.2 ขบวนการ AIA นี้มุงใชเพ่ือควบคุมการเคลื่อนยายกอนมีการสงออก 
โดยมีขั้นตอนหลกัๆ ดังนี้ 
 ภาคีผูสงออก หรือผูสงออกตองแจงขอมูลที่กําหนดในภาคผนวก I  

ใหภาคีผูนําเขา  ตลอดจนการประเมินความเสี่ยง และรายงานการ
ประเมินตามภาคผนวก III 

 ภาคีผูนําเขาตอบรับการแจงภายใน 90 วัน โดยระบุวาจะตอง
ดําเนินการตอไปตามกรอบของกฎระเบียบภายในประเทศ หรือไม 
(มาตรา 9 และ 10) 

 ภาคีผูนําเขาแจงผูแจงภายใน 90 วัน วาจะนําเขาจะดําเนินการ
ตอไปได 
♦ เมื่อไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร หรือ 
♦ ไมจําเปนตองมีการยินนอมเปนลายลักษณอักษร (มาตรา 10 

(2)) 
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 ตอจากนั้น ขบวนการจะขึ้นอยูวาเปนไปตามกรอบของกฎระเบียบ
ภายในประเทศหรือไม 

 ถาไม มาตรา 10 จะถูกนํามาใชวา ภาคีผูนําเขาจะตองแจงภาคี
หรือผูสงออกภายใน 270 วัน เมื่อไดรับแจง ดังนี้ 
♦ อนุมัติการนําเขาโดยมีหรือไมมีเง่ือนไข ซ่ึงจะคลุมถึงการ

นําเขาครั้งตอๆ ไปดวย 
♦ หรือ หามการนาํเขา 
♦ หรือ ขอขอมูลเอกสารเพ่ิมเติม 
♦ หรือ ขยายกําหนดเวลาการตัดสินใจที่มีกําหนดเวลาเดนชัด 

3.1.3 การตัดใจอนุมัติ หรือหามการนําเขาจะอยูที่พ้ืนฐานการประเมินความ
เสี่ยงตามมาตรา 15 (1) และภาคผนวก III  มาตรา 10 (1) และมาตรา 
15 (2) ภาคีผูนําเขาอาจใหผูสงออกดําเนินการประเมินความเสี่ยงและ
รับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ (มาตรา 15 (3)) และอาจใหมี
การประเมินความเสี่ยงการนําเขาครั้งตอๆ ไปดวย (มาตรา 12 (1)) 

3.1.4 ภาคีผูนําเขาจะประเมินหรือเปลี่ยนการตัดสินใจเมื่อไรก็ได และภาคีผู
สงออกอาจขอขอมูลและผลของการประเมินเชนนั้นได 

3.1.5 หากภาคีมิไดตอบรับการแจง หรือมีการติดตอแตอยางใดเกี่ยวกบัการ
ตัดสินใจภายในระะยะเวลาที่กําหนดไว จะไมถือวาเปนการยินยอมใหมี
การนําเขานั้นได 

 

3.2 ขบวนการสําหรับ LMOs-FFPs 
3.2.1 ขอบเขตของขบวนการการนํามาใช 

 กอนการเคลื่อนยาย LMOs-FFPs  ขามแขตแดนนานาประเทศ
ครั้งแรก 

 มีเจตนานําไปใชโดยตรงเปนอาหาร อาหารสัตว หรือเพ่ือการผลิต 
เชน ขาวโพด  ถ่ัวเหลือง  ขาวสาลี  มะเขือเทศ หรือฝาย ที่มีการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม (มาตรา 7 (3) และ 11)  
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3.2.2 ขอแตกตางหลักของขบวนการนี้ และ AIA คือพันธะของภาคีผูสงออก 
และขอเก่ียวของทางกฎหมาย  ขบวนการตามมาตรา 11 ไมจําเปนตอง
ทําใหมีการเคลื่อนยายขามเขตแดน และพันธะที่จะตองมีการแจง แต
ขบวนการสันนิษฐานวาภาคีผูนําเขาอยูในสถานภาพที่จะควบคุมการ
เคลื่อนยายขามเขตแดน โดยมาตรการภายในประเทศได 

3.2.3 ขบวนการถือเปนนัยการกระทําตางๆ คือ 
 แตละภาคีจะใหตัวบทกฎหมายภายในประเทศและแนวทางตางๆ 

ในการนําเขา LMOs-FFPs ตอสํานักงานประสานและแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing- 
House – BCH)  

 ภาคีที่เปนผูตัดสินใจขั้นสุดทายในการใชภายในประเทศ ซ่ึง 
LMOs ที่มีการเคลื่อนยายขามแดนที่จะนํามาใชโดยตรงเปนอาหาร
คน อาหารสัตว และเพ่ือการผลิต (มิใชการทดสอบภาคสนาม) 
ตลอดจนการคาขาย  ตองแจงใหประเทศภาคีตางๆ ทราบภายใน 
15 วัน  เมื่อมีการตัดสินใจตอสํานักงานประสานและแลกเปลี่ยน
ขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (หรือโดยตรงถาจําเปน) 
ต่ําสุดตามภาคผนวก III  (มาตรา 11 (1)) 

 จากขอมูลเหลานั้น ภาคีอ่ืนๆ อาจทําการตัดสินใจในการนําเขา
ตามกรอบของกฎระเบียบภายในประเทศได แตจะตองเปนไป
ตามวัตถุประสงคของพิธีสารฯ (มาตรา 11 (4)) 

 ในกรณีที่ไมมีกรอบ ประเทศภาคีที่กําลังพัฒนา (หรือประเทศภาคี
ที่เศรษฐกิจอยูในภาวะหัวเลี้ยงหัวตอ) อาจประกาศผานสํานักงาน
ประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ภายในกรอบเวลาที่คาดได (แตไมเกิน 270 วัน) กอนการนําเขา 
LMOs-FFPs ครั้งแรกวาจะตัดสินใจโดยใชพ้ืนฐานการประเมิน
ความเสี่ยงภายใตภาคผนวก III (มาตรา 11 (6))  แตไมมีกฎเกณฑ
ใหภาคีสงออก หรือผูสงออกตองมีการประเมินความเสี่ยง หรือ
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รับผิดชอบคาใชจายกับการขาดการติดตอ การตัดสินใจไมถือวา
เปนการยินยอมหรือการปฏิเสธ (มาตรา 11 (7)) 

 

3.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และแนวทางการระมัดระวัง 
(Precautionary Approach)  
บทบัญญัติที่สําคัญที่สุดของพิธีสาร ที่เก่ียวกับการประเมินความเสี่ยง คือ มาตรา 

10 (1), 11 (4) , 11 (b,a) และ 15 (2)  ใหภาคีมีพันธะในระดับประเทศ ดําเนินการประเมิน
ความเสี่ยงเปนแตละกรณี  ตามมาตรฐานนานาชาติ  ตามภาคผนวก III กอนทําการตัดสินใจ
การนําเขา ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเกี่ยวของกันอยางแนนแฟน ระหวางบทบัญญัติการประเมิน
ความเสี่ยงและบทบัญญัติแนวทางการระมัดระวัง  เพ่ือใหเกิดมีการประเมินผลและตัดสินใจทัน
การณกับความเสี่ยงที่มีศักยภาพ 

 

มาตรา 10 (6) และมาตรา 11 (8)  และบางสวนของภาคผนวก II (3) ระบุวาการ
ขาดความแนนอนทางดานวิทยาศาสตร  จะไมสามารถหามประเทศภาคีมิใหมีการตัดสินใจใน
การนําเขา  LMOs   เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่ไมเอ้ืออํานวยที่มีศักยภาพได  
หรือสิทธิในการรับหรือปฏิเสธการนําเขา   ไมจําเปนตองชี้แจงไดทางดานวิทยาศาสตร ให
อํานาจเต็มแกประเทศนําเขาวาจะเต็มใจจะนําเขาหรือไม 

 

4.   การเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity-building) 
  การนําพิธีสารฯ มาใชปฏิบัติเปนการทาทายสูงของทุกประเทศที่เก่ียวของไมวาจะเปน
ประเทศที่กําลังพัฒนา ประเทศที่เศรษฐกิจอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ และประเทศอุตสาหกรรมที่
พัฒนาแลว ประเทศผูนําเขาและประเทศผูสงออก ประเทศภาคีและประเทศที่มิไดเปนภาคี 
และชุมชนนานาชาติตางๆ 
 

  พิธีสารฯ ระบุอยางเดนชัดใหมีการเสริมสรางขีดความสามารถในประเทศที่กําลัง
พัฒนา และประเทศที่เศรษฐกิจอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ ตามมาตรา 22 และ มาตรา 11 (9)  
ขีดความสามารถที่ระบุในมาตรา  22   เพ่ือใหมีการนําพิธีสารมาใชปฏิบัติไดอยางมี
ประสทิธิภาพ คือ 
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 ความสามารถทางดานกฎหมาย สถาบัน และการบริหารเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

 ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร และวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง 
 ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร และวิชาการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 

 

5.   สิ่งนารูอ่ืนๆ  
 ในการนําพิธีสารฯ มาใชปฏิบัติไดมีหลักเกณฑที่เก่ียวของที่สําคัญเพ่ิมเติมอีก เชน 
กอนติดฉลากสินคา LMOs และการใชการระบุ “อาจมี” (may contain)  ฯลฯ  จะตองมีการ
ดําเนินการตอไปอีก  โดยคาดวาจะตองใชเวลาอีกประมาณ 2 ป หลังจากพิธีสารฯ มีผลบังคับ
ใช ทางดานการรับผิดชอบและการชดใชคาเสียหาย (มาตรา 27) ที่เก่ียวของกับความเสียหายที่
เกิดจากการเคลื่อนยายขามแดนของ LMOs ไดวางเปาไววาจะตองดําเนินการใหเสร็จ  ภายใน
เวลา 4 ป  และในที่สุดจะตองมีการจําแนกชนิดและจัดประเภท LMOs ใหอยูในระดับความ
เสี่ยง และ/หรือความปลอดภัยตางๆ เพ่ือพิธีสารฯ ฉบับนี้จะนํามาใชปฏิบัติเฉพาะกับ LMOs ที่
มีระดับความเสี่ยงหรืออันตรายสูงเทานั้น 
 

 สาระสุดทายที่เก่ียวกับพิธีสาร คือ ความเกี่ยวของกับพิธีสารคารตาเฮนา กับกรอบ
ขอตกลงทางกฎหมายนานาชาติอ่ืนๆ  เชน  ขอตกลงขององคกรการคาโลก (World Trade 
Organization – WTO) โดยเฉพาะอยางยิ่งความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 
Measures - SPS) ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement  on 
Technical Barriers to Trade  - TBT)  และความตกลงทั่วไป General  Agreement  on 
Tariffs and Trade 1994 (GATT)  ตลอดจนขอตกลงตาม Codex Alimentarius Commission 
ของ FAO  และอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชนานาชาติ (International Plant Protection 
Convention – IPPC)  
 
 ถึงแมวา ในขณะนี้ประเทศไทยยังมิใชประเทศภาคี (Non-party) ของพิธีสารฯ ก็ตาม 
แตศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรวมกันดําเนินการเตรียมการและ
จัดทํามาตรการ ตลอดจนกลไกตางๆ ภายในประเทศ เพ่ือเปนการเตรียมการรองรับตาม
บทบัญญัติของพิธีสารฯ  
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พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ  
ตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  

 
The Parties to this Protocol, 
ภาคีแหงพิธีสารฯ ฉบับนี้ 
 

 
 

  
โดยการเปน ภาคีของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity) โดยตอไปนี้เรียกวา “อนุสัญญาฯ”  

 

 

 
 
โดยการยอนหลังถึง มาตรา 19  วรรค 3 และ 4  และมาตรา 8(g) และ 17 ของอนสุัญญาฯ  

 

 

Being Parties to the Convention on Biological Diversity, hereinafter referred to 
as "the Convention", 

Recalling Article 19, paragraphs 3 and 4, and Articles 8 (g) and 17 of the 
Convention, 

CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY 
TO THE 

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 
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โดยการยอนหลังถึง ขอตกลงของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ท่ี II/5 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2538 ใหพัฒนาพิธีสารดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Protocol on Biosafety) โดยเนน
ในเรื่องการเคลื่อนยายขามเขตแดน (Transboundary Movement) ซึ่งส่ิงมีชีวิตใดๆ ก็
ตามที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม (Living Modified Organism – LMO) ซึ่งเปนผล
มาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม (Modern Biotechnology) ท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบ
ตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ตลอดจน
กําหนดกระบวนการที่เหมาะสม สําหรับความตกลงในการแจงลวงหนา (Advance 
Informed Agreement – AIA) เพ่ือการพิจารณาเปนการเฉพาะดวย 
 

 
 
 
 

โดยการยืนยันอีก แนวทางการระมัดระวัง (Precautionary Approach) ดังระบุใน
หลักการที่ 15 (Principle 15) ของปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (Rio 
Declaration on Environment and Development) 
 
 

Recalling also decision II/5 of 17 November 1995 of the Conference of the 
Parties to the Convention to develop a Protocol on biosafety, specifically 
focusing on transboundary movement of any living modified organism resulting 
from modern biotechnology that may have adverse effect on the conservation 
and sustainable use of biological diversity, setting out for consideration, in 
particular, appropriate procedures for advance informed agreement, 

Reaffirming the precautionary approach contained in Principle 15 of the Rio 
Declaration on Environment and Development, 
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โดยการตระหนักถึง การขยายตัวอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม และความ
กังวลของสาธารณชนที่เพ่ิมขึ้นของเทคโนโลยีดังกลาว ในการสงผลกระทบในทางลบที่มี
ศักยภาพตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษย
ดวย 
 
 
 
 
 
 
โดยการยอมรับวา เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมมีศักยภาพสูงตอความเปนอยูของมนุษย 
หากไดรับการพัฒนา และมีการใชภายใตมาตราการความปลอดภัย สําหรับสิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัยของมนุษยท่ีเพียงพอ 
 
 
 
 
  
โดยการยอมรับดวยอีก ความสําคัญอยางสูงของแหลงกําเนิด (Centres of Origin) และ
ศูนยกลางความหลากหลายทางพันธุกรรม (Centres of Genetic Diversity) ตอมนุษยชาติ 

Aware of  the rapid expansion of modern biotechnology and the growing 
public concern over its potential adverse effects on biological diversity, taking 
also into account risks to human health, 

Recognizing that modern biotechnology has great potential for human well-
being if developed and used with adequate safety measures for the 
environment and human health, 

Recognizing also the crucial importance to humankind of centres of origin and 
centres of genetic diversity, 
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โดยการคํานึงถึง ความสามารถที่จํากัดของหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่
กําลังพัฒนา ในการเผชิญกับธรรมชาติ และระดับความเสี่ยง ท่ีเปนที่รูจักและคาดวาจะ
เกิดขึ้น ท่ีเก่ียวของกับสิ่งที่มีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม 
 
 
 
 
โดยการยอมรับวา ความตกลงดานการคา และสิ่งแวดลอมตางๆ ควรสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน เปนระบบเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 

 
โดยการเนนวา พิธีสารฯ ฉบับนี้จะไมถูกตีความ ใหมีนัยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิทธิและ
พันธกรณีของภาคีใดภาคีหนึ่ง ภายใตความตกลงระดับนานาชาติใดๆ ก็ตามที่มีอยูเดิม 
 

 

 

Taking into account the limited capabilities of many countries, particularly 
developing countries, to cope with the nature and scale of known and potential 
risks associated with living modified organisms, 

Recognizing that trade and environment agreements should be mutually 
supportive with a view to achieving sustainable development, 

Emphasizing that this Protocol shall not be interpreted as implying a change in 
the rights and obligations of a Party under any existing international 
agreements, 

Understanding that the above recital is not intended to subordinate this 
Protocol to other international agreements, 
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โดยความเขาใจวา การสาธยายขางบน ไมมีเจตนาในการทําใหพิธีสารฯ ฉบับนี้ อยูในระดับ
ท่ีต่ํากวาความตกลงระดับนานาชาติอ่ืนๆ  
Have agreed as follows: 
ไดตกลงกันดงัตอไปนี ้
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
มาตรา 1 

วัตถุประสงค 
 

 ตามแนวทางการระมัดระวัง (Precautionary Approach) ซึ่งระบุไวในหลักการที่ 
15 ของปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา วัตถุประสงคของพิธีสารฯ ฉบับนี้
คือ สนับสนุนใหมีความแนใจในการปองกันในระดับที่เพียงพอในดานความปลอดภัยในการ
เคลื่อนยาย การดูแล และการใชสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม (Living 
Modified Organisms – LMOs) ซึ่งเปนผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม (Modern 
Biotechnology) ท่ีอาจมีผลกระทบซึ่งไมอํานวยตอการอนุรักษและการใชประโยชนความ

Article 1 
OBJECTIVE 

 In accordance with the precautionary approach contained in 
Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the 
objective of this Protocol is to contribute to ensuring an adequate level of 
protection in the field of the safe transfer, handling and use of living modified 
organisms resulting from modern biotechnology that may have adverse effects 
on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into 
account risks to human health, and specifically focusing on transboundary 
m o v e m e n t s .  
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หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยดวย และ
เนนในเรื่องการเคลื่อนยายขามเขตแดน (Transboundary Movement) เปนพิเศษ 
 

 Article 2 
GENERAL PROVISIONS 

1. Each Party shall take necessary and appropriate legal, administrative 
and other measures to implement its obligations under this Protocol.  
 

2. The Parties shall ensure that the development, handling, transport, 
use, transfer and release of any living modified organisms are undertaken in a 
manner that prevents or reduces the risks to biological diversity, taking also 
into account risks to human health.  
 

3. Nothing in this Protocol shall affect in any way the sovereignty of 
States over their territorial sea established in accordance with international law, 
and the sovereign rights and the jurisdiction which States have in their 
exclusive economic zones and their continental shelves in accordance with  
international law, and the exercise by ships and aircraft of all States of 
navigational rights and freedoms as provided for in international law and as 
reflected in relevant international instruments. 
 

4. Nothing in this Protocol shall be interpreted as restricting the right of a 
Party to take action that is more protective of the conservation and sustainable 
use of biological diversity than that called for in this Protocol, provided that 
such action is consistent with the objective and the provisions of this Protocol 
and is in accordance with that Party's other obligations under international law. 
  

5. The Parties are encouraged to take into account, as appropriate, 
available expertise, instruments and work undertaken in international forums 
with competence in the area of risks to human health. 
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มาตรา 2 
บทบัญญัติทั่วไป 

 

1.  แตละภาคี จะใชมาตรการทางกฎหมาย การบริหาร และมาตรการอื่นๆ ท่ี
จําเปนและเหมาะสม ในการดําเนินงานตามพันธกรณีภายใตพิธีสารฯ ฉบับนี้ 

 

 2 .   ภาคี จะยืนยันวา การพัฒนา ดูแล ขนสง ใชประโยชน เคลื่อนยาย และ
ปลดปลอยสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมใดๆ ก็ตาม ดําเนินการในลักษณะที่
ปองกัน หรือลดความเสี่ยงตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอ

สุขอนามัยของมนุษยดวย 
 

 3.  ไมมีสวนใดของพิธีสารฯ ฉบับนี้ ท่ีจะสงผลกระทบในทางใด ๆ ก็ตาม ตอ
อธิปไตยของภาคี เหนือพ้ืนทะเลที่กําหนดตามกฎหมายระหวางประเทศ และตอสิทธิ
อธิปไตยและเขตอํานาจรัฐของภาคีในเขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะ และไหลทวีปตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ ตลอดจนการใชตามสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือ ของเรือ และอากาศ
ยานของทุกประเทศภาคี ตามที่ไดบัญญัติไวในกฎหมายระหวางประเทศ และสะทอนใน
ขอตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 
 

 4.  ไมมีสวนใดในพิธีสารฯ ฉบับนี้ ท่ีจะไดรับการตีความ วาเปนการจํากัดสิทธิของ
ภาคี ในการดําเนินกิจกรรมคุมครองการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืนในระดับที่สูงกวาที่เรียกรองในพิธีสารฯ ฉบับนี้ หากกิจกรรมดังกลาว
สอดคลองกับวัตถุประสงค และบทบัญญัติของพิธีสารฯ ฉบับนี้ และเปนไปตามพันธกรณี
ตาง ๆ ของภาคีภายใตกฎหมายระหวางประเทศ 
 

 5.  พิธีสารนี้ สงเสริมใหประเทศภาคีคํานึงถึงตามความเหมาะสม ความชํานาญ
การ เครื่องมือ และงานที่ มีอยูแลว  ในการดําเนินการในเวทีนานาชาติตางๆ ท่ี มี
ความสามารถทางดานความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษย 
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Article 3 
USE OF TERMS  

For the purposes of this Protocol: 
(a) "Conference of the Parties" means the Conference of the Parties to 

the Convention;  
(b) "Contained use" means any operation, undertaken within a facility, 

installation or other physical structure, which involves living modified 
organisms that are controlled by specific measures that effectively limit their 
contact with, and their impact on, the external environment; 

(c) "Export" means intentional transboundary movement from one 
Party to another Party;  

(d) "Exporter" means any legal or natural person, under the jurisdiction 
of the Party of export, who arranges for a living modified organism to be 
exported;  

(e) "Import" means intentional transboundary movement into one Party 
from another Party;  

(f) "Importer" means any legal or natural person, under the jurisdiction 
of the Party of import, who arranges for a living modified organism to be 
imported;  

(g) "Living modified organism" means any living organism that 
possesses a novel combination of genetic material obtained through the use of 
modern biotechnology;  

(h) "Living organism" means any biological entity capable of 
transferring or replicating genetic material, including sterile organisms, viruses 
and viroids; 
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มาตรา 3 
การใชคําศัพทตางๆ 

 

เพ่ือวัตถุประสงคตางๆ ของพิธีสารฯ ฉบับนี้ 
 

(a) “สมัชชาภาคี” (Conference of the Parties) หมายถึง สมัชชาภาคีของ
อนุสัญญาฯ 

(b) “การใชที่ไดรับการควบคุม” (Contained Use) หมายถึง ปฏิบัติการใด ๆ ท่ี
ดําเนินการภายในอุปกรณอํานวยความสะดวก อาคารติดตั้ง และโครงสรางทางกายภาพ
อ่ืนๆ ซึ่งเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีมีการควบคุมโดยการ
เฉพาะ ท่ีจํากัดการสัมผัสและผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดังกลาวตอสิ่งแวดลอมภายนอกได
อยางมีประสิทธิภาพ 

(c) “การสงออก” (Export) หมายถึง การเคลื่อนยายขามแดนโดยเจตนาจากภาคี
หนึ่งไปสูภาคีหนึ่ง 

(d) “ผูสงออก” (Exporter) หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ ภายใตเขตอํานาจ
รัฐของภาคีผู ส งออก  ซึ่ ง เปนผู จัดการส งออกสิ่ งมีชี วิตที่ ได รับการดัดแปลงทาง            
พันธุกรรม 

(e) “การนําเขา” (Import) หมายถึง การเคลื่อนยายขามเขตแดนโดยเจตนาเขา
มายังภาคีหนึ่งจากภาคีหนึ่ง 

(f) “ผูนําเขา” (Importer) หมายถึง  นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ ภายใตเขต
อํานาจรัฐของภาคีผูนําเขา ซึ่งเปนผูจัดการนําเขาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม 

(g) “ส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม” (Living Modified 
Organism) หมายถึงสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีการผสมผสานสารพันธุกรรมที่แปลกใหม (Novel 
combination of genetic materials) ซึ่งไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

(h) “ส่ิงมีชีวิต” (Living Organism) หมายถึง หนวยทางชีวภาพ (Biological 
entity) ใดๆ ก็ตามที่สามารถโอนยาย หรือถอดรูปแบบสารพันธุกรรมได รวมถึง สิ่งมีชีวิตที่
เปนหมัน (sterile organism) ไวรัส (viruses) และสิ่งมีชีวิตที่คลายคลึงกับไวรัส (viroids) 
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(i) "Modern biotechnology" means the application of:  

 a.  In vitro   nucleic  acid  techniques,  including   recombinant  
deoxyribonucleic  acid  (DNA)  and  direct  injection  of  nucleic  
acid into cells or organelles, or  

 b.  Fusion of cells beyond the taxonomic family, that overcome natural 
physiological reproductive or recombination barriers and that are 
not techniques used in traditional breeding and selection; 

(j)  "Regional economic integration organization" means an organization 
constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have 
transferred competence in respect of matters governed by this Protocol and which 
has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, 
ratify, accept, approve or accede to it; 

(k)  "Transboundary movement" means the movement of a living modified 
organism from one Party to another Party, save that for the purposes of Articles 17 
and 24 transboundary movement extends to movement between Parties and non-
Parties.  
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(i)  “เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม” (Modern Biotechnology) หมายถึงการใช  

a. เทคนิค in vitro nucleic acid รวมถึง recombinant deoxyribonucleic 
acid (DNA) และ การฉีดกรดนิวคลีอิก (nucleic acid) โดยตรงเขาสู
เซลล หรือ ออรกาเนลล  (organelles) หรือ 

b. การรวมตัวกันของเซลล (Fusion of Cells) นอกวงศทางอนุกรมวิธาน ซึ่ง
ขามขอบเขตของการผสมพันธุโดยสรีรวิทยาตามธรรมชาติ หรือการ
รวมตัวกันใหมตามธรรมชาติ และไมใชเทคนิคที่ใชในการขยายพันธุและ
คัดเลือกพันธุแบบดั้งเดิม 

 

 (j)  “องคการบูรณการทางดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” (Regional Economic 
Integration Organization) หมายถึง องคการที่ประกอบดวยรัฐอธิปไตยตางๆ ในภูมิภาค
ใดภูมิภาคหนึ่ง ซึ่งประเทศสมาชิก ไดสงมอบความสามารถเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ท่ีอยูภายใน
ขอบเขตของพิธีสารฯ ฉบับนี้ และไดรับอํานาจที่เก่ียวของตามกระบวนการภายใน ในการลง
นาม การใหสัตยาบัน การสนองรับ การใหความเห็นชอบ หรือการทําภาคียานุวัติพิธีสาร 
 

 (k) “การเคลื่อนยายขามเขตแดน” (Transboundary Movement) หมายถึงการ
เคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมชนิดใดชนิดหนึ่ง จากภาคีหนึ่งไปยัง
อีกภาคีหนึ่ง  ยกเวนสําหรับวัตถุประสงคตางๆ ตามมาตรา 17 และ 24 การเคลื่อนยายขาม
เขตแดนขยายไปถึงการเคลื่อนยายระหวางภาคีตางๆ และประเทศที่ไมใชภาคีตางๆ ดวย 
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มาตรา 4 
ขอบเขต 

 

 พิธีสารฯ ฉบับนี้ จะบังคับใชกับการเคลื่อนยายขามเขตแดน การเคลื่อนยายผาน 
การดูแล และการใชสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมทุกชนิด ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดย
คํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขอนามยัของมนุษยดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 4 
SCOPE 

This Protocol shall apply to the transboundary movement, transit, 
handling and use of all living modified organisms that may have adverse 
effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking 
also into account risks to human health. 
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มาตรา 5 
เภสัชภัณฑ 

 

 ถึงแมจะมีกําหนดตามมาตรา 4 และ โดยไมมีอคติตอสิทธิใดๆ ของภาคีหนึ่งใด ใน
การกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยง สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมทุกชนิด
กอนการตัดสินใจนําเขา พิธีสารฯ ฉบับนี้ จะไมใชบังคับกับการเคลื่อนยายขามเขตแดน ของ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมตางๆ ท่ีเปนเภสัชภัณฑสําหรับมนุษย ซึ่งถูกระบุ
โดยความตกลง และองคกรระดับนานาชาติตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

Article 5 
PHARMACEUTICALS 

 Notwithstanding Article 4 and without prejudice to any right of a 
Party to subject all living modified organisms to risk assessment prior to the 
making of decisions on import, this Protocol shall not apply to the 
transboundary movement of living modified organisms which are 
pharmaceuticals for humans that are addressed by other relevant 
international agreements or organizations. 
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Article 6 
TRANSIT AND CONTAINED USE 

 1.  Notwithstanding Article 4 and without prejudice to any right of a 
Party of transit to regulate the transport of living modified organisms 
through its territory and make available to the Biosafety Clearing-House, 
any decision of that Party, subject to Article 2, paragraph 3, regarding the 
transit through its territory of a specific living modified organism, the 
provisions of this Protocol with respect to the advance informed agreement 
procedure shall not apply to living modified organisms in transit.  

 2.  Notwithstanding Article 4 and without prejudice to any right of a 
Party to subject all living modified organisms to risk assessment prior to 
decisions on import and to set standards for contained use within its 
jurisdiction, the provisions of this Protocol with respect to the advance 
informed agreement procedure shall not apply to the transboundary 
movement of living modified organisms destined for contained use 
undertaken in accordance with the standards of the Party of import. 
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มาตรา 6 
การเคลื่อนยายผาน และ การใชที่ไดรับการควบคุม 

 

 1.  ถึงแมจะมีกําหนดตามมาตรา 4 และ โดยไมมีอคติตอสิทธิใด ๆ ของภาคีหนึ่ง
ใด ในการกําหนดระเบียบควบคุมการขนสงสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทาง           
พันธุกรรมผานเขตแดนของตน และแจงตอหนวยงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูล 
(Clearing House Mechanism – CHM) ถึงการตัดสินใจใดๆ ของภาคีนั้น ตามมาตรา 2 
วรรค 3 ท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนยายผานเขตแดนของตน ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
ทางพันธุกรรมเฉพาะชนิดชนิดหนึ่ง บทบัญญัติของพิธีสารฯ ฉบับนี้ ในสวนของขบวนการ
ขอตกลงในการแจงใหทราบลวงหนา (Advance Informed Agreement – AIA) จะไมใช
กับสิ่งมีชีวติตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมที่เคลื่อนยายผาน (in transit) 
 

 2.  ถึงแมวาจะมีการกําหนดตามมาตรา 4 และ โดยไมมีอคติตอสิทธิของภาคีหนึ่ง
ใด ในการกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม
ทุกชนิด กอนการตัดสินใจนําเขา และในการกําหนดมาตรฐานการใชท่ีไดรับการควบคุม ใน
เขตอํานาจรัฐของตน บทบัญญัติของพิธีสารฯ ฉบับนี้ ในสวนของขบวนการขอตกลงในการ
แจงลวงหนา (AIA) จะไมใชกับการเคลื่อนยายขามเขตแดนซึ่งสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีจะนําไปสูการใชท่ีไดรับการควบคุม (Contained Use) ซึ่ง
ดาํเนินการตามมาตรฐานของภาคีผูนําเขา 
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Article 7 
APPLICATION OF THE ADVANCE INFORMED AGREEMENT PROCEDURE 

 

1. Subject to Articles 5 and 6, the advance informed agreement 
procedure in Articles 8 to 10 and 12 shall apply prior to the first intentional 
transboundary movement of living modified organisms for intentional 
introduction into the environment of the Party of import. 

2. "Intentional introduction into the environment" in paragraph 1 above, 
does not refer to living modified organisms intended for direct use as food or 
feed, or for processing.  

3. Article 11 shall apply prior to the first transboundary movement of 
living modified organisms intended for direct use as food or feed, or for 
processing. 

4. The advance informed agreement procedure shall not apply to the 
intentional transboundary movement of living modified organisms identified in 
a decision of the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol as being not likely to have adverse effects on the 
conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into 
account risks to human health. 
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มาตรา 7 
การใชขบวนการของขอตกลงในการแจงลวงหนา 

 

 1.  ตามมาตรา 5 วรรค 6 ขบวนการของขอตกลงในการแจงลวงหนา (Advance 
Informed Agreement – AIA) ในมาตรา 8 ถึง 10 และ 12 จะใชกอนการเคลื่อนยายขาม
เขตแดนโดยเจตนาครั้งแรก ของสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม สําหรับ
การนําไปปลดปลอยโดยเจตนาสูสิ่งแวดลอมของภาคีผูนําเขา 
 

 2.  “การนําไปปลดปลอยโดยเจตนาสูส่ิงแวดลอม” (Intentional introduction 
into the environment) ตามวรรค 1 ขางบน ไมรวมถึง สิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลง
ทางพันธุกรรม ท่ีมีเจตนานําไปใชโดยตรง เปนอาหาร หรือ อาหารสัตว หรือ เพ่ือการผลิต 
(food or feed, or for processing)  
 

 3.  มาตรา 11 จะนํามาใชกอนการเคลื่อนยายขามเขตแดนครั้งแรก ของสิ่งมีชีวิตที่
ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งมีเจตนานําไปใชโดยตรง เปนอาหาร หรือ อาหารสัตว 
หรือ เพ่ือการผลิต 
 

 4.  ขบวนการของขอตกลงในการแจงลวงหนา จะไมใชกับการเคลื่อนยายขามเขต
แดนโดยเจตนา ซึ่งสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งไดรับการชี้จําแนก
โดยมติของสมัชชาภาคี ซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีของพิธีสารฯ ฉบับนี้ วาไมมีความ
เปนไปได ท่ีจะเกิดผลกระทบในทางลบตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยดวย 



Cartagena  Protocol on Biosafety 

 - 29 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา 8 
การแจง 

 

1. ภาคีผูสงออก จะตองแจง หรือกําหนดใหผูสงออกดําเนินการแจงอยางแนนอน 
เปนลายลักษณอักษร ตอหนวยงานชํานาญการระดับประเทศ (Competent National 
Authority) ของภาคีผูนําเขา กอนการเคลื่อนยายขามเขตแดนโดยเจตนา ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ท่ีกําหนดภายใตขอบเขตของมาตรา 7 วรรค 1 การ
แจงจะประกอบดวยขอมูลอยางนอยที่สุด ตามที่ไดกําหนดไวในภาคผนวก I 
 

 2.  ภาคีผูสงออก จะตองดูใหแนใจวามีขอบังคับทางกฎหมาย ในเรื่องความ
ถูกตองของขอมูล ท่ีแจงโดยผูสงออก 

Article 8 
NOTIFICATION 

1. The Party of export shall notify, or require the exporter to ensure 
notification to, in writing,  the competent national authority of the Party of import 
prior to the intentional transboundary movement of a living modified organism 
that falls within the scope of Article 7, paragraph 1. The notification shall 
contain, at a minimum, the information specified in Annex I. 

2. The Party of export shall ensure that there is a legal requirement for 
the accuracy of information provided by the exporter. 
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มาตรา 9 

การตอบรับการแจง 
 

 1.  ภาคีผูนําเขา จะตองตอบรับการแจงเปนลายลักษณอักษรตอผูแจง ภายใน 90 
วัน หลังจากที่ไดรับการแจง 

2. การตอบรับจะระบุ 
(a) วันที่ท่ีไดรับการแจง 
(b) การแจงมีมูลเบ้ืองตน เปนไปตามขอกําหนดตาม มาตรา 8 หรือไม 
(c) วาจะดําเนินการตอไป ตามกรอบของระเบียบขอบังคับภายในประเทศ

ภาคีผูนาํเขา หรือตามวิธีการที่ระบุไวใน มาตรา 10 
3.  กรอบระเบียบขอบังคับภายในประกาศ ดังระบุใน วรรค 2 (c) ขางบน จะตอง

สอดคลองกับพิธีสารฯ ฉบับนี้ 
4.  ความผิดพลาดของภาคีผูนําเขา ในการตอบรับการแจง จะไมหมายถึงการให

การยินยอมการเคลื่อนยายขามเขตแดนโดยเจตนานั้น 

Article 9 
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF NOTIFICATION 

 1.  The Party of import shall acknowledge receipt of the notification, in 
writing, to the notifier within ninety days of its receipt.  
 2.  The acknowledgement shall state:  

(a) The date of receipt of the notification;  
(b) Whether the notification, prima facie, contains the information 

referred to in Article 8;  
(c) Whether to proceed according to the domestic regulatory 

framework of the Party of import or according to the procedure 
specified in Article 10.  

3.  The domestic regulatory framework referred to in paragraph 2 (c) 
above, shall be consistent with this Protocol. 
 4.  A failure by the Party of import to acknowledge receipt of a 
notification shall not imply its consent to an intentional transboundary 
m o v e m e n t . 
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Article 10 
DECISION PROCEDURE 

1.  Decisions taken by the Party of import shall be in accordance with 
Article 15. 

2.  The Party of import shall, within the period of time referred to in Article 9, 
inform the notifier, in writing, whether the intentional transboundary movement may 
proceed: 

(a)  Only after the Party of import has given its written consent; or 
(b)  After no less than ninety days without a subsequent written consent.  

3.  Within two hundred and seventy days of the date of receipt of 
notification, the Party of import shall communicate, in writing, to the notifier and to 
the Biosafety Clearing-House the decision referred to in paragraph 2 (a) above: 

(a)  Approving the import, with or without conditions, including how the 
decision will apply to subsequent imports of the same living 
modified organism;  

(b) Prohibiting the import;  
(c) Requesting additional relevant information in accordance with its 

domestic regulatory framework or Annex I; in calculating the time 
within which the Party of import is to respond, the number of days it 
has to wait for additional relevant information shall not be taken into 
account; or 

(d) Informing the notifier that the period specified in this paragraph is 
extended by a defined period of time.  

4.  Except in a case in which consent is unconditional, a decision under 
paragraph 3 above, shall set out the reasons on which it is based. 

5.  A failure by the Party of import to communicate its decision within two 
hundred and seventy days of the date of receipt of the notification shall not imply 
its consent to an intentional transboundary movement. 
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มาตรา 10 
ขบวนการตัดสินใจ 

 

1.  การตัดสินใจของภาคีผูนําเขา จะเปนไปตามมาตรา 15 
2.  ภาคีผูนําเขา  จะตองแจงขอมูลตอผูแจงเปนลายลักษณอักษร   วาการ

เคลื่อนยายขามเขตแดนโดยเจตนา สามารถดําเนินการไดภายในเวลาที่กําหนด ตามมาตรา 
9  ตอไปได ดังนี้ 

(a) เม่ือภาคีผูนําเขา ไดใหการยินยอมเปนลายลักษณอักษรแลวเทานั้น 
(b) หลังจากไมนอยกวา 90 วัน โดยมีการใหการยินยอมเปนลายลักษณ

อักษรเพิ่มเติมภายหลังอีก 
3.  ภายใน 270 วัน หลังจากวันที่ไดรับการแจง ภาคีผูนําเขา จะตองทําการติดตอ

เปนลายลักษณอักษรตอผูแจง และหนวยงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูล (Clearing 
House Mechanism – CHM) ถึงผลการตัดสินใจตามวรรคที่ 2 (a) ขางบน วา 

(a) อนุมัติการนําเขา โดยมีหรือไมมีเงื่อนไข รวมถึงคําอธิบายถึงผลของการ
ตัดสินใจที่จะมีตอการนําเขาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม
ชนิดเดียวกัน ในครั้งตอๆ ไป 

(b) หามการนําเขา 
(c) ขอขอมูลที่เก่ียวของเพ่ิมเติม ตามกรอบกฎหมายภายในประเทศ หรือ

ตามภาคผนวก I ในการคํานวณเวลาที่ภาคีผูนําเขาจะใชในการแจงตอบ 
จะไมรวมจํานวนวันที่ภาคีผูนําเขาใชในการใหขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 
หรือ 

(d) แจงใหผูแจงทราบวา ชวงเวลาที่ใชตามวรรคนี้ สามารถจะขยายออกไป 
โดยมี    ชวงเวลาตามที่ระบุไว 

4.  ยกเวนในกรณีท่ีการยินยอมเปนไปโดยไมมีเงื่อนไข การตัดสินใจภายใตวรรค 
3 ขางบน จะตองแจงระบุเหตุผลที่ใชประกอบการตัดสินใจ 

5.  ความผิดพลาดของภาคีผูนําเขา ในการติดตอการตัดสินใจภายใน 270 วันจาก
วันที่ท่ีไดรับการแจง จะไมหมายถึงการยินยอมใหมีการเคลื่อนยายขามเขตแดนโดยเจตนา 
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6.  การขาดความแนนอนทางวิทยาศาสตร อันเนื่องมาจากความไมเพียงพอของ

ขอมูล และความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ และระดับของผลกระทบในทางลบที่อาจ
เกิดขึ้น ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ตอการอนุรักษและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยของ
มนุษยดวยนั้น จะตองไมเปนการกีดก้ันภาคีผูนําเขา ในการดําเนินการตัดสินใจ เมื่อ
เหมาะสม ในการนําเขาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมที่เปนปญหา ตามวรรค 
3 ขางบน เพ่ือหลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นเหลานั้น ใหต่ําสุด 

 

7.  สมัชชาภาคี ซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีพิธีสารฯ จะตัดสินใจวิธีการและ
กลไกที่เหมาะสม ในการเอื้ออํานวยขบวนการตัดสินใจของภาคีผูนําเขา ในการประชุมครั้ง
แรก 

6.  Lack of scientific certainty due to insufficient relevant scientific 
information and knowledge regarding the extent of the potential adverse effects of 
a living modified organism on the conservation and sustainable use of biological 
diversity in the Party of import, taking also into account risks to human health, shall 
not prevent that Party from taking a decision, as appropriate, with regard to the 
import of the living modified organism in question as referred to in paragraph 3 
above, in order to avoid or minimize such potential adverse effects. 

7.  The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
shall, at its first meeting, decide upon appropriate procedures and mechanisms to 
facilitate decision-making by Parties of import. 
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มาตรา 11 

วิธีการสําหรับสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่ไดรับการดดัแปลงทางพันธุกรรม  
ที่มีเจตนาในการนําไปใชโดยตรงเปนอาหาร หรือ อาหารสัตว หรือเพื่อการผลิต 

 

1. ภาคีหนึ่ง ท่ีไดตัดสินใจขั้นสุดทายเก่ียวกับการใชภายในประเทศ รวมถึงการวาง
จําหนายในทองตลาด ซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีอาจ
เก่ียวของกับการเคลื่อนยายขามเขตแดน เพ่ือการใชโดยตรงเปนอาหาร หรือ อาหารสัตว 
หรือ เพ่ือการผลิต จะตองแจงการตัดสินใจดังกลาวใหภาคีตางๆ ทราบ ผานสํานักงาน
ประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-
House) ภายใน 15 วัน หลังจากการตัดสินใจดังกลาว โดยขอมูลนี้ อยางนอยที่สุดจะตอง
ประกอบดวย ขอมูลท่ีระบุไวในภาคผนวก II ภาคีจะตองจัดสงสําเนาเอกสารของขอมูลเปน
ลายลักษณอักษร ไปยังศูนยกลางระดับประเทศ (National Focal Point) ของแตละภาคี ท่ี
ไดแจงตอสํานักเลขาธิการไวลวงหนาแลว วาไมสามารถติดตอกับสํานักงานประสานและ
แลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพได ท้ังนี้ บทบัญญัตินี้ จะไมใชบังคับกับ
การตัดสินใจ เก่ียวกับการทดสอบภาคสนามตางๆ 

Article 11 
PROCEDURE FOR LIVING MODIFIED ORGANISMS INTENDED FOR DIRECT 

USE AS FOOD OR FEED, OR FOR PROCESSING 
 

1. A Party that makes a final decision regarding domestic use, including 
placing on the market, of a living modified organism that may be subject to 
transboundary movement for direct use as food or feed, or for processing shall, 
within fifteen days of making that decision, inform the Parties through the Biosafety 
Clearing-House.  This information shall contain, at a minimum, the information 
specified in Annex II.  The Party shall provide a copy of the information, in writing, 
to the national focal point of each Party that informs the Secretariat in advance that 
it does not have access to the Biosafety Clearing-House. This provision shall not 
apply to decisions regarding field trials.   
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2.  ภาคี ท่ีตัดสินใจภายใตวรรค 1 จะตองดูแลใหมีขอกําหนดทางกฎหมาย ในการ

ควบคุมความถูกตองของขอมูล ท่ีนําเสนอโดยผูยื่นขอ 
 

3.  ภาคี อาจรองขอขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงานที่ถูกระบุไวในวรรค (b) ของ
ภาคผนวก II 

 

4.  ภาคี อาจดําเนินการตัดสินใจนําเขาสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทาง
พันธุกรรม ซึ่งมีเจตนาในการนําไปใชโดยตรงเปนอาหาร หรือ อาหารสัตว หรือ เพ่ือการ
ผลิต ภายใตกรอบระเบียบภายในของตน เชนเดียวกันกับวัตถุประสงคของพิธีสารฯ 

 

5.  แตละภาคี จะตองจัดสงสําเนาตางๆ ของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง
ระดับชาติ ท่ีเก่ียวของกับการนําเขาสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งมี
เจตนานํามาใชโดยตรงเปนอาหาร หรือ อาหารสัตว หรือ เพ่ือการผลิต ตอสํานักงาน
ประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ถามี 

2. The Party making a decision under paragraph 1 above, shall ensure 
that there is a legal requirement for the accuracy of information provided by the 
applicant.   

3. Any Party may request additional information from the authority 
identified in paragraph (b) of Annex II. 

4. A Party may take a decision on the import of living modified organisms 
intended for direct use as food or feed, or for processing, under its domestic 
regulatory framework that is consistent with the objective of this Protocol. 

5. Each Party shall make available to the Biosafety Clearing-House copies 
of any national laws, regulations and guidelines applicable to the import of living 
modified organisms intended for direct use as food or feed, or for processing, if 
available. 
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6. ภาคี ซึ่งเปนประเทศที่กําลังพัฒนา หรือภาคีท่ีเปนประเทศที่ระบบเศรษฐกิจกําลัง
อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลง หากไมมีกรอบระเบียบภายใน ท่ีระบุในวรรค 4 ขางบน และ
ในการใชอํานาจอธิปไตยภายในของตน อาจประกาศผานสํานักงานประสานและ
แลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ วาการตัดสินใจกอนการนําเขาครั้งแรก
ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งมีเจตนานํามาใชโดยตรงเปน
อาหาร หรือ อาหารสัตว หรือ เพ่ือการผลิต ซึ่งไดมีการจัดใหขอมูลตามวรรค 1 ขางบน 
แลวนั้น การตัดสนิใจจะมีการดําเนินการดังตอไปนี้  

(a)  การประเมินความเสี่ยง ไดดําเนินการตามมาตรา 15 และ 
(b)  การตัดสินใจทําเสร็จตามกรอบเวลาที่พอจะคาดคะเนได ไมเกิน 270 วัน 

 

7.  ความผิดพลาดของภาคี ในการติดตอแจงผลการตัดสินใจตามวรรค 6 ขางบน 
จะไมหมายถึงการยินยอม หรือปฏิเสธการนําเขา ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ไดรับการดัดแปลง
ทางพันธุกรรม ซึ่งมีเจตนานํามาใชโดยตรงเปนอาหาร หรืออาหารสัตว หรือเพ่ือการผลิต 
เวนแตจะกําหนดโดยภาคีใหเปนอยางอ่ืนอยางใด 

6. A developing country Party or a Party with an economy in transition 
may, in the absence of the domestic regulatory framework referred to in 
paragraph 4 above, and in exercise of its domestic jurisdiction, declare through 
the Biosafety Clearing-House that its decision prior to the first import of a living 
modified organism intended for direct use as food or feed, or for processing, on 
which information has been provided under paragraph 1 above, will be taken 
according to the following: 

(a) A risk assessment undertaken in accordance with Annex III; and 
(b) A decision made within a predictable timeframe, not exceeding 

two hundred and seventy days.  
7. Failure by a Party to communicate its decision according to paragraph 

6 above, shall not imply its consent or refusal to the import of a living modified 
organism intended for direct use as food or feed, or for processing, unless 
otherwise specified by the Party. 
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8.  การขาดความแนนอนทางวิทยาศาสตร อันเนื่องมาจากความไมเพียงพอของ

ขอมูลและความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ กับระดับของผลกระทบในทางลบที่อาจ
เกิดขึ้น ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ตอการอนุรักษและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในภาคีผูนําเขา โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอ
สุขอนามัยของมนุษยดวย จะไมเปนการกีดกันภาคี ในการดําเนินการตัดสินใจ เมื่อ
เหมาะสม เก่ียวของกับการนําเขาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมชนิดนั้น ซึ่งมี
เจตนานํามาใชโดยตรงเปนอาหาร หรืออาหารสัตว หรือเพ่ือการผลิต เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหลานั้นใหต่ําสุด 

 

 9.  ภาคีหนึ่ง อาจระบุความตองการความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการ และ
การเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity-Building) ทางดานสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งมีเจตนานํามาใชโดยตรงเปนอาหาร หรือ อาหารสัตว หรือ เพ่ือ
การผลิต ภาคีตางๆ จะใหความรวมมือ ใหไดมาซึ่งความตองการเหลานี้ ตามมาตรา 22 
และ 28 

8. Lack of scientific certainty due to insufficient relevant scientific 
information and knowledge regarding the extent of the potential adverse effects of 
a living modified organism on the conservation and sustainable use of biological 
diversity in the Party of import, taking also into account risks to human health, shall 
not prevent that Party from taking a decision, as appropriate, with regard to the 
import of that living modified organism intended for direct use as food or feed, or 
for processing, in order to avoid or minimize such potential adverse effects.  

9. A Party may indicate its needs for financial and technical assistance 
and capacity-building with respect to living modified organisms intended for direct 
use as food or feed, or for processing.  Parties shall cooperate to meet these 
needs in accordance with Articles 22 and 28. 
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มาตรา 12 
การทบทวนการตัดสินใจ 

 

1.  หากมีขอมูลทางวิทยาศาสตรใหม ท่ีเก่ียวกับผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น
ตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึง
ความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยดวย ภาคีผูนําเขา อาจพิจารณาทบทวนและเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจ เก่ียวกับการเคลื่อนยายขามเขตแดนโดยเจตนาเมื่อใดก็ได  ในกรณีเชนนั้น 
ภาคีผูนําเขา จะตองแจงผูแจงผูใดก็ตามที่ไดแจงการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีกลาวถึงในการตัดสินใจนั้น และสํานักงานประสานและ
แลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House) ภายใน 
30 วัน และจะตองชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจดังกลาว 

 

Article 12 
REVIEW OF DECISIONS 

 

1. A Party of import may, at any time, in light of new scientific information 
on potential adverse effects on the conservation and sustainable use of biological 
diversity, taking also into account the risks to human health, review and change a 
decision regarding an intentional transboundary movement. In such case, the 
Party shall, within thirty days, inform any notifier that has previously notified 
movements of the living modified organism referred to in such decision, as well as 
the Biosafety Clearing-House, and shall set out the reasons for its decision. 
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2.  ภาคีผูสงออกหรือผูแจง อาจรองขอใหภาคีผูนําเขาพิจารณาทบทวนการ

ตัดสินใจ ตามมาตรา 10 เม่ือภาคีผูสงออกหรือผูแจง พิจารณาวา 
(a) เกิดมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณตางๆ ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอผลของการ

ประเมิน ความเสี่ยง ซึ่งไดนํามาใชเปนพ้ืนฐานของการตดัสินใจ หรือ 
(b) มีขอมูลทางวิทยาศาสตร และทางวิชาการที่เก่ียวของเพ่ิมเติม 

 

3.  ภาคีผูนําเขา จะตองตอบรับคํารองดังกลาวเปนลายลักษณอักษร ภายใน 90 
วัน และจะตองชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจดังกลาว 

 

4.  ภาคีผูนําเขา อาจกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยง สําหรับการนําเขาครั้ง
ตอๆ ไป  ไปตามดุลพินิจของตน 

 

2. A Party of export or a notifier may request the Party of import to review a 
decision it has made in respect of it under Article 10 where the Party of export or 
the notifier considers that: 

(a) A change in circumstances has occurred that may influence the 
outcome of the risk assessment upon which the decision was 
based; or 

(b) Additional relevant scientific or technical information has become 
available.  

3.  The Party of import shall respond in writing to such a request within 
ninety days and set out the reasons for its decision. 

4.  The Party of import may, at its discretion, require a risk assessment for 
subsequent imports. 
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มาตรา 13 
วิธีการอยางงาย 

 

 1.  ภาคีผูนําเขา อาจกําหนดลวงหนาตอ สํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูล
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House) หากมีการนํามาตรการที่
เพียงพอตางๆ มาใชในการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีมีการดัดแปลงทางพันธุกรรมโดย
เจตนาอยางปลอดภัย ตามวัตถุประสงคของพิธีสารฯ ฉบับนี้ ดังนี้ 

(a) กรณีตางๆ ซึ่งการเคลื่อนยายขามเขตแดนโดยเจตนาเขาประเทศ อาจเกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกันกับการแจงการเคลื่อนยายตอภาคีผูนําเขา และ  

(b) การนําเขาสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมเขาประเทศ ท่ีมี
การยกเวนจากกระบวนการของขอตกลงในการแจงลวงหนา (Advance 
Informed Agreement - AIA) 

การแจงตางๆ ภายใตวรรค (a) ขางบน อาจใชบังคับกับการเคลื่อนยายที่คลายกับ
ครั้งตอๆไป เขาภาคีเดียวกัน 

2.  ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนยายขามเขตแดนโดยเจตนาหนึ่งใด ในการแจง
ท่ีจะตองมีใหตามวรรค 1 (a) ขางบน จะตองเปนขอมูลที่กําหนด ตามภาคผนวก I 

Article 13 
SIMPLIFIED PROCEDURE 

1. A Party of import may, provided that adequate measures are applied to 
ensure the safe intentional transboundary movement of living modified organisms 
in accordance with the objective of this Protocol, specify in advance to the 
Biosafety Clearing-House: 

(a) Cases in which intentional transboundary movement to it may take 
place at the same time as the movement is notified to the Party of 
import; and 

(b) Imports of living modified organisms to it to be exempted from the 
advance informed agreement procedure.  

Notifications under subparagraph (a) above, may apply to subsequent 
similar movements to the same Party. 

2. The information relating to an intentional transboundary movement that 
is to be provided in the notifications referred to in paragraph 1 (a) above, shall be 
the information specified in Annex I. 
 



Cartagena  Protocol on Biosafety 

 - 41 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 14 
BILATERAL, REGIONAL AND MULTILATERAL AGREEMENTS AND 

ARRANGEMENTS 
 

1.  Parties may enter into bilateral, regional and multilateral agreements 
and arrangements regarding intentional transboundary movements of living 
modified organisms, consistent with the objective of this Protocol and provided 
that such agreements and arrangements do not result in a lower level of protection 
than that provided for by the Protocol. 

2.  The Parties shall inform each other, through the Biosafety Clearing-
House, of any such bilateral, regional and multilateral agreements and 
arrangements that they have entered into before or after the date of entry into 
force of this Protocol. 

3.  The provisions of this Protocol shall not affect intentional transboundary 
movements that take place pursuant to such agreements and arrangements as 
between the parties to those agreements or arrangements. 

4.  Any Party may determine that its domestic regulations shall apply with 
respect to specific imports to it and shall notify the Biosafety Clearing-House of its 
decision. 
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มาตรา 14 

ความตกลง และ ขอตกลงทวิภาคี ระดับภูมิภาค และ พหุภาคี 
 

1.  ภาคีตางๆ  อาจทําความตกลง และขอตกลงทวิภาคี ระดับภูมิภาค และ      
พหุภาคี ในเรื่องการเคลื่อนยายขามเขตแดนโดยเจตนาซึ่งสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของพิธีสารฯ  หากความตกลง 
และขอตกลงเหลานั้น ไมสงผลใหมีความคุมครอง ในระดับที่ต่ํากวาที่บัญญัติโดยพิธีสารฯ 

 

2.  ภาคีตางๆ จะแจงกันและกัน ผานสํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูล
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing–House) ถึงความตกลง และ
ขอตกลงทวิภาคี ระดับภูมิภาค และพหุภาคีใดก็ตาม ท่ีตนเขารวม กอนหรือหลังวัน
กําหนดการบังคับใชพิธีสารฯ ฉบับนี้ 

 

3.  บทบัญญัติของพิธีสารฯ ฉบับนี้ จะไมสงผลกระทบการเคลื่อนยายขามเขตแดน
ตางๆ โดยเจตนา ท่ีดําเนินการตามความตกลง และขอตกลง ระหวางภาคีของความตกลง 
และขอตกลงตางๆ เหลานั้น 

 

4.  ภาคีใดก็ตาม อาจพิจารณาใหนําระเบียบภายในของตน นํามาบังคับใชกับ
สินคานําเขาเฉพาะประเภท ท่ีจะนําเขาประเทศภาคีได และจะตองแจงใหสํานักงาน
ประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพทราบ ถึงการตัดสินใจของ
ตน 
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มาตรา 15 
การประเมินความเสี่ยง 

 

 1.  การดําเนินการประเมินความเสี่ยงตามพิธีสารฯ ฉบับนี้ จะตองดําเนินการใน
ลักษณะที่มีความถูกตองทางวิทยาศาสตร ตามภาคผนวก III และโดยคํานึงถึงเทคนิคการ
ประเมินความเสี่ยงตางๆ ท่ีไดรับการยอมรับ การประเมินความเสี่ยงดังกลาว จะตองมี
พ้ืนฐาน อยางนอยที่สุดตามขอมูลท่ีกําหนดไวในมาตรา 8 และหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีมี
อยู  เพ่ือชี้จําแนก และประเมินผลกระทบทางลบ ท่ีอาจเปนไปได ของสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีมี
การดัดแปลงทางพันธุกรรม ตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงของสุขอนามัยของมนุษยดวย 
 

 2.  ภาคีผูนําเขา จะทําใหแนใจวามีการดําเนินการประเมินความเสี่ยง สําหรับการ
ตัดสินใจภายใตมาตรา 10 โดยภาคีอาจกําหนดใหผูสงออกเปนผูดําเนินการประเมินความ
เสี่ยง 
 3.  คาใชจายในการดําเนินการประเมินความเสี่ยง จะตองรับผิดชอบโดยผูแจง 
หากภาคีผูนําเขาตองการเชนนั้น 

Article 15 
RISK ASSESSMENT 

1. Risk assessments undertaken pursuant to this Protocol shall be carried 
out in a scientifically sound manner, in accordance with Annex III and taking into 
account recognized risk assessment techniques. Such risk assessments shall be 
based, at a minimum, on information provided in accordance with Article 8 and 
other available scientific evidence in order to identify and evaluate the possible 
adverse effects of living modified organisms on the conservation and sustainable 
use of biological diversity, taking also into account risks to human health. 

2. The Party of import shall ensure that risk assessments are carried out for 
decisions taken under Article 10.  It may require the exporter to carry out the risk 
assessment. 

3.  The cost of risk assessment shall be borne by the notifier if the Party of 
import so requires. 
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มาตรา 16 
การจัดการความเสี่ยง 

1. ภาคีตางๆ โดยคํานึงถึง มาตรา 8(g) ของอนุสัญญาฯ จะจัดตั้งและดูแล กลไก 
มาตรการ และกลยุทธที่เหมาะสม ในการดูแลจัดการ และควบคุมความเสี่ยง ที่ไดรับการชี้
จําแนก ในบทบัญญัติการประเมินความเสี่ยงของพิธีสารฯ ฉบับนี้ ในการใช ดูแล และ
เคลื่อนยายขามเขตแดนซึ่งสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม 
 2.  มาตรการที่มีพ้ืนฐานตามการประเมินความเสี่ยง จะตองบังคับใชในระดับที่จําเปน 
ในการปองกันผลกระทบในทางลบ ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ตอการ
อนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอ
สุขอนามัยของมนุษยดวย ภายในเขตแดนของภาคีผูนําเขา 
 3.  แตละภาคี จะดําเนินมาตรการตางๆ ที่เหมาะสม ในการปองกันการเคลื่อนยาย
อยางไมเจตนาตางๆ ซ่ึงสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม รวมถึงมาตรการ
เหลานั้น ที่กําหนดใหมีการดําเนินการประเมินความเสี่ยง ที่ตองดําเนินการกอนการปลดปลอย
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งสูสิ่งแวดลอมเปนครั้งแรก 

Article 16 
RISK MANAGEMENT 

1.  The Parties shall, taking into account Article 8 (g) of the Convention, 
establish and maintain appropriate mechanisms, measures and strategies to 
regulate, manage and control risks identified in the risk assessment provisions of 
this Protocol associated with the use, handling and transboundary movement of 
living modified organisms. 

2.  Measures based on risk assessment shall be imposed to the extent 
necessary to prevent adverse effects of the living modified organism on the 
conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account 
risks to human health, within the territory of the Party of import. 
 3. Each Party shall take appropriate measures to prevent unintentional 
transboundary movements of living modified organisms, including such measures 
as requiring a risk assessment to be carried out prior to the first release of a living 
modified organism. 
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4.  โดยไมเปนการเสียหายตอวรรค 2 ขางบน แตละภาคีจะพยายามดูแลใหมีการ
สังเกตุการณท่ีเหมาะสม ตอสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมใดก็ตาม  ไมวาจะ
เปนที่นําเขามา หรือพัฒนาขึ้นเองในประเทศ เปนชวงระยะเวลาหนึ่งที่ไดสวนสัมพันธกันกับ
วงจรชีวิต หรือชวงอายุขัย กอนการนําไปใชโดยเจตนา 

 

5.  ภาคีตางๆ จะรวมมือในการ 
(a) ทําการจําแนกสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมตางๆ หรือ

สายพันธุเฉพาะของสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดย
คํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยดวย และ 

(b) ดําเนินการตามมาตรการตางๆ ท่ีเหมาะสม ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตอ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม หรือสายพันธุเฉพาะตาง ๆ เหลานั้น 

4.  Without prejudice to paragraph 2 above, each Party shall endeavour to 
ensure that any living modified organism, whether imported or locally developed, 
has undergone an appropriate period of observation that is commensurate with its 
life-cycle or generation time before it is put to its intended use. 

5.  Parties shall cooperate with a view to:  
(a) Identifying living modified organisms or specific traits of living 

modified organisms that may have adverse effects on the conservation and 
sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human 
health; and 
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มาตรา 17 
การเคลื่อนยายขามเขตแดนโดยไมเจตนา และ มาตรการฉกุเฉิน 

 

1. แตละภาคี จะใชมาตรการที่เหมาะสมแจงรัฐที่ไดรับผลกระทบ หรือท่ีคาดวาจะ
ไดรับผลกระทบ สํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยทาง          
ชีวภาพ (Biosafety Clearing-House) และ หากเหมาะสม องคการนานาชาติอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ เมื่อทราบถึงเหตุการณภายใตเขตอํานาจรัฐของตน ท่ีสงผลใหมีการปลดปลอย ท่ี
นําไปสูหรืออาจนําไปสู การเคลื่อนยายขามเขตแดนอยางไมเจตนา ซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่
ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีมีความเปนไปไดในการสงผลกระทบในทางลบที่รุนแรง 
ตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึง
ความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยดวยในรัฐเหลานั้น การแจงจะตองดําเนินการทันที เมื่อ
ภาคีทราบถึงสถานการณดังกลาวขางบน 
 2.  แตละภาคี ไมชากวาวันที่พิธีสารฯ ฉบับนี้จะมีผลบังคับใชกับตน จะตองจัดสง
รายละเอียดที่เก่ียวของตางๆ กําหนดจุดสําหรับการติดตอ เพ่ือวัตถุประสงคในการรับการ
แจง ภายใตมาตรานี้ ใหแก สํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ  

Article 17 
UNINTENTIONAL TRANSBOUNDARY MOVEMENTS  

AND EMERGENCY MEASURES 
1. Each Party shall take appropriate measures to notify affected or 

potentially affected States, the Biosafety Clearing-House and, where appropriate, 
relevant international organizations, when it knows of an occurrence under its 
jurisdiction resulting in a release that leads, or may lead, to an unintentional 
transboundary movement of a living modified organism that is likely to have 
significant adverse effects on the conservation and  sustainable use of biological 
diversity, taking also into account risks to human health in such States. The 
notification shall be provided as soon as the Party knows of the above situation. 

2. Each Party shall, no later than the date of entry into force of this Protocol 
for it, make available to the Biosafety Clearing-House the relevant details setting 
out its point of contact for the purposes of receiving notifications under this Article. 
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 3.  การแจงใด ๆ ตามวรรค 1 ควรประกอบดวย 

(a) ขอมูลที่เก่ียวของที่มีอยู เก่ียวกับปริมาณโดยประมาณ และลักษณะ และ/
หรือ สายพันธุท่ีเก่ียวของของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม 

(b) ขอมูลเก่ียวกับสถานการณ และวันที่คาดวาจะทําการปลดปลอย และการ
ใชสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ในภาคีตนกําเนิด 

(c) ขอมูลที่มีอยู เก่ียวกับผลกระทบในทางลบที่เปนไปได ตอการอนุรักษ
และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอ
สุขอนามัยของมนุษยดวย และขอมูลที่มีอยู เก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงที่เปนไปได 

(d) ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และ 
(e) จุดสําหรับการติดตอ เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 
  
 

3.  Any notification arising from paragraph 1 above, should include: 
(a) Available relevant information on the estimated quantities and relevant 

characteristics and/or traits of the living modified organism;  
(b) Information on the circumstances and estimated date of the release, 

and on the use of the living modified organism in the originating Party;  
(c) Any available information about the possible adverse effects on the 

conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account 
risks to human health, as well as available information about possible risk 
management measures;  

(d) Any other relevant information; and 
(e) A point of contact for further information. 
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4.  เพ่ือลดใหต่ําสุด ผลกระทบในทางลบที่รุนแรงใด ๆ ก็ตาม ตอการอนุรักษและ
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอ
สุขอนามัยของมนุษยดวย แตละภาคี  ซึ่งมีการปลดปลอยสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทาง
พันธุกรรม ดังระบุในวรรค 1 ขางบน เกิดขึ้นภายในเขตอํานาจรัฐของตน จะตอง
ปรึกษาหารือทันทีกับประเทศที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบ เพ่ือเปนการ
ประกันใหประเทศเหลานั้น สามารถกําหนดการตอบสนองที่เหมาะสม และเริ่มดําเนิน
กิจกรรมที่จําเปน รวมถึงมาตรการฉุกเฉินตางๆ ดวย 
 
 
 
 
 
 
 

4.  In order to minimize any significant adverse effects on the 
conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account 
risks to human health, each Party, under whose jurisdiction the release of the 
living modified organism referred to in paragraph 1 above, occurs, shall 
immediately consult the affected or potentially affected States to enable them to 
determine appropriate responses and initiate necessary action, including 
emergency measures. 
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มาตรา 18 
การดูแล ขนสง บรรจุหีบหอ และ ช้ีจําแนก 

 

1.  เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบ ตอการอนุรักษและใชการประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยดวย แต
ละภาคี จะตองดําเนินมาตรการใหสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ี
ตองการเคลื่อนยายขามเขตแดนโดยเจตนา ภายใตขอบเขตของพิธีสารฯ ฉบับนี้ ไดรับการ
ดูแล บรรจุหีบหอ และขนสง ภายใตสภาพความปลอดภัย โดยคํานึงถึงกฎและมาตรฐาน
ระดับนานาชาติท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 

Article 18  
HANDLING, TRANSPORT, PACKAGING AND IDENTIFICATION 

 

1. In order to avoid adverse effects on the conservation and sustainable 
use of biological diversity, taking also into account risks to human health, each 
Party shall take necessary measures to require that living modified organisms that 
are subject to intentional transboundary movement within the scope of this 
Protocol are handled, packaged and transported under conditions of safety, 
taking into consideration relevant international rules and standards.  
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2.  แตละภาคี จะตองดําเนินมาตรการกําหนดใหมีเอกสารขอมูล กํากับ 

(a) สิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งมีเจตนาเพื่อการ
ใชโดยตรงเปนอาหาร หรืออาหารสัตว หรือเพ่ือการผลิต โดยชี้จําแนก
อยางชัดเจนวา “อาจประกอบดวย” (“may contain”)  สิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ี
ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม และไมมีเจตนาเพื่อการนําไป
ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมอยางจงใจ และจุดสําหรับการติดตอเพ่ือขอ
ขอมูลเพ่ิมเติม สมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมของภาคีพิธีสารฯ 
ฉบับนี้  จะทํ าการตัดสินใจเกี่ ยวกับขอกําหนดโดยละเอียดเพื่ อ
วัตถุประสงคในการนี้ รวมถึง รายละเอียด เฉพาะตัว และลักษณะ
เฉพาะตัวอ่ืนๆ ไมชาไปกวา 2 ป หลังจากพิธีสารฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช 

 
 

2. Each Party shall take measures to require that documentation 
accompanying: 

(a) Living modified organisms that are intended for direct use as food 
or feed, or for processing, clearly identifies that they "may contain" 
living modified organisms and are not intended for intentional 
introduction into the environment, as well as a contact point for 
further information.  The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall take a decision on the 
detailed requirements for this purpose, including specification of 
their identity and any unique identification, no later than two years 
after the date of entry into force of this Protocol; 
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(b) สิ่งมีชีวิตตางๆ ที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ที่มีการนํามาเพ่ือการใชที่
ไดรับการควบคุม (Contained use) ตองชี้จําแนกอยางชัดเจนวาเปน
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม และตองระบุขอความการปฏิบัติ
ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการดูแล เก็บ ขนสง และการใชอยางปลอดภัย จุด
สําหรับการติดตอเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม รวมถึงชื่อและที่อยูของบุคคล และ
สถาบัน ซ่ึงเปนผูรับมอบสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมเหลานั้น 

(c) สิ่งมีชีวิตตางๆ ที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ที่มีเจตนาสําหรับการ
ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมของภาคีผูนําเขาอยางจงใจ และสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรมอื่นใด ภายใตขอบเขตของพิธีสารฯ ตองชี้จําแนก
อยางชัดเจน วาเปนสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ตอง
ระบุชนิดและสายพันธุ และ/หรือ ลักษณะที่เก่ียวของ ขอควรปฏิบัติใดก็ตามที่
เก่ียวกับการดูแล เก็บ ขนสง และการใชอยางปลอดภัย จุดสําหรับการติดตอ
เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม และเมื่อเหมาะสม ชื่อและที่อยูของผูนําเขาและผู
สงออก และจะตองมีเอกสารการแจง วาการเคลื่อนยายเปนไปตามขอกําหนด
ของพิธีสารฯ ฉบับนี้ ในสวนของผูสงออก 

 (b)  Living modified organisms that are destined for contained use 
clearly identifies them as living modified organisms; and specifies 
any requirements for the safe handling, storage, transport and use, 
the contact point for further information, including the name and 
address of the individual and institution to whom the living 
modified organisms are consigned; and 

(c) Living modified organisms that are intended for intentional 
introduction into the environment of the Party of import and any 
other living modified organisms within the scope of the Protocol, 
clearly identifies them as living modified organisms; specifies the 
identity and relevant traits and/or characteristics, any requirements 
for the safe handling, storage, transport and use, the contact point 
for further information and, as appropriate, the name and address 
of the importer and exporter; and contains a declaration that the 
movement is in conformity with the requirements of this Protocol 
applicable to the exporter. 
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3.  สมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีพิธีสารฯ ฉบับนี้ จะพิจารณาความ
จําเปนและรูปแบบ ในการพัฒนามาตรฐานที่เก่ียวของ และ วิธีการในการชี้จําแนก ดูแล 
บรรจุหีบหอ และ การขนสง ในการปรึกษาหารือรวมกับองคการนานาชาติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 
this Protocol shall consider the need for and modalities of developing standards 
with regard to identification, handling, packaging and transport practices, in 
consultation with other relevant international bodies. 
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 Article 19 

COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES AND NATIONAL FOCAL POINTS 
 

1. Each Party shall designate one national focal point to be responsible 
on its behalf for liaison with the Secretariat. Each Party shall also designate one or 
more competent national authorities, which shall be responsible for performing the 
administrative functions required by this Protocol and which shall be authorized to 
act on its behalf with respect to those functions. A Party may designate a single 
entity to fulfil the functions of both focal point and competent national authority. 

2. Each Party shall, no later than the date of entry into force of this 
Protocol for it, notify the Secretariat of the names and addresses of its focal point 
and its competent national authority or authorities. Where a Party designates more 
than one competent national authority, it shall convey to the Secretariat, with its 
notification thereof, relevant information on the respective responsibilities of those 
authorities. Where applicable, such information shall, at a minimum, specify which 
competent authority is responsible for which type of living modified organism. 
Each Party shall forthwith notify the Secretariat of any changes in the designation 
of its national focal point or in the name and address or responsibilities of its 
competent national authority or authorities. 

3.  The Secretariat shall forthwith inform the Parties of the notifications it 
receives under paragraph 2 above, and shall also make such information 
available through the Biosafety Clearing-House. 
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มาตรา 19 

หนวยงานชํานาญการระดับประเทศ และ ศูนยกลางระดับประเทศ 
 

 1.  แตละภาคี จะกําหนด ศูนยกลางระดับประเทศ (National Focal Point) แหง
หนึ่ง รับผิดชอบในการประสานงานกับสํานักงานเลขาธิการ แตละภาคี จะกําหนด 
หนวยงานชํานาญการระดับประเทศ (Competent National Authority) หนึ่งหนวยงาน
หรือมากกวาดวยเชนกัน ซึ่งจะรับผิดชอบในการดําเนินงานตามหนาที่ และงานบริหารตางๆ 
ตามที่กําหนดโดยพิธีสารฯ ฉบับนี้ และจะมีอํานาจในการดําเนินการในนามของภาคี ในการ
ดําเนินงานตามบทบาท และหนาที่เหลานั้น  ภาคีอาจกําหนดแตเพียงหนวยงานเดียว เพ่ือ
ดําเนินงานตามหนาที่เปนทั้งศูนยกลางและหนวยงานชํานาญการระดับประเทศก็ได 
 

 2.  แตละภาคี โดยไมชาไปกวาวันที่พิธีสารจะมีผลบังคับใช จะตองแจงให
สํานักงานเลขาธิการทราบ ชื่อและท่ีอยูของศูนยกลาง และหนวยงานชํานาญการ
ระดับประเทศตางๆ ในกรณีท่ีภาคีแตงตั้งหนวยงานชํานาญการระดับประเทศมากกวาหนึ่ง
หนวยงาน ภาคีจะตองสงและแจงขอมูลท่ีเก่ียวของเก่ียวกับความรับผิดชอบของหนวยงาน
เหลานั้น ใหแกสํานักงานเลขาธิการ ถาเก่ียวของขอมูลเหลานั้น จะระบุอยางนอยสุดวา 
หนวยงานชํานาญการใดรับผิดชอบสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมประเภทใด 
แตละภาคีจะตองสงขอมูลตอสํานักงานเลขาธิการทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม 
ในการกําหนดศูนยกลางระดับประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู หรือความ
รับผิดชอบของหนวยงานรับผิดชอบระดับชาติเหลานั้นของตน 
 

 3.  สํานักงานเลขาธิการ จะแจงการแจงตางๆ ท่ีไดรับภายใตวรรค 2 ขางบน ตอ
ภาคีตางๆ โดยพลัน และใหขอมูลเหลานั้นนําไปใชไดโดยผาน สํานักงานประสานและ
แลกเปล่ียนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House)  
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Article 20 
INFORMATION SHARING AND THE BIOSAFETY CLEARING-HOUSE 

1.  A Biosafety Clearing-House is hereby established as part of the 
clearing-house mechanism under Article 18, paragraph 3, of the Convention, in 
order to: 

(a) Facilitate the exchange of scientific, technical, environmental 
and legal information on, and experience with, living modified 
organisms; and 

(b) Assist Parties to implement the Protocol, taking into account the 
special needs of developing country Parties, in particular the 
least developed and small island developing States among 
them, and countries with economies in transition as well as 
countries that are centres of origin and centres of genetic 
diversity.  

2. The Biosafety Clearing-House shall serve as a means through which 
information is made available for the purposes of paragraph 1 above.  It shall 
provide access to information made available by the Parties relevant to the 
implementation of the Protocol.  It shall also provide access, where possible, to 
other international biosafety information exchange mechanisms. 
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มาตรา 20 
การแบงปนขอมูล และ สํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูล 

ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 

 1. ดวยประการฉะนี้ จึงมีการจัดตั้ง สํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูล
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House) ใหเปนกลไกหรือหนวยงาน
หนึ่งเพ่ือการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูล ภายใตมาตรา 18 วรรค 3 ของอนุสัญญาฯ 
เพ่ือ 

(a) เอ้ืออํานวยการแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิทยาศาสตร เทคนิค สิ่งแวดลอม 
และกฎหมาย และประสบการณเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม และ 

(b) ชวยเหลือภาคีตางๆ ในการดําเนินงานตามพิธีสารฯ โดยคํานึงถึงความ
จําเปนพิเศษของภาคีท่ีเปนประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐ
ท่ีดอยพัฒนา และรัฐที่กําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก และประเทศที่
ระบบเศรษฐกิจกําลังอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนประเทศ
ตางๆ ท่ีเปนศูนยกลางตนกําเนิด และศูนยกลางของความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม 

 

2.   สํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosafety Clearing-House)   จะทําหนาที่เปนวิถีทางหนึ่ง   โดยทําใหสามารถใหไดมาซึ่ง
ขอมูล ตามวัตถุประสงคตามวรรค 1 ขางบน จะชวยจัดหาใหมีการเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวของที่
ภาคีตางๆ ใหมา เก่ียวของกับการดําเนินงานของพิธีสารฯ  ตลอดจน จะชวยจัดใหมีการ
เขาถึงกลไกนานาชาติตางๆ  ในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ  เม่ือ
เปนไปไดดวย 
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3.  Without prejudice to the protection of confidential information, each 

Party shall make available to the Biosafety Clearing-House any information 
required to be made available to the Biosafety Clearing-House under this Protocol, 
and: 

(a) Any existing laws, regulations and guidelines for implementation of 
the Protocol, as well as information required by the Parties for the 
advance informed agreement procedure;  

(b) Any bilateral, regional and multilateral agreements and 
arrangements;  

(c) Summaries of its risk assessments or environmental reviews of 
living modified organisms generated by its regulatory process, and 
carried out in accordance with Article 15, including, where 
appropriate, relevant information regarding products thereof, 
namely, processed materials that are of living modified organism 
origin, containing detectable novel combinations of replicable 
genetic material obtained through the use of modern 
biotechnology;  

(d) Its final decisions regarding the importation or release of living 
modified organisms; and 

(e) Reports submitted by it pursuant to Article 33, including those on 
implementation of the advance informed agreement procedure.  

4.  The modalities of the operation of the Biosafety Clearing-House, 
including reports on its activities, shall be considered and decided upon by the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at 
its first meeting, and kept under review thereafter. 



Cartagena  Protocol on Biosafety 

 - 58 -  

 
3.  โดยไมมีอคติตอการคุมครองขอมูลท่ีเปนความลับ (Confidential information) 

แตละภาคีจะใหขอมูลใดๆ ก็ตาม ท่ีจะตองแจงตอสํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูล
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และภายใตพิธีสารฯ ฉบับนี้ ใหแก สํานักงานประสานและ
แลกเปล่ียนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และ 

(a) กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางใดๆ ก็ตามที่มีอยู ในการดําเนินการตามพิธี
สารตลอดจนขอมูลที่รองขอ โดยภาคีตาง ๆ สําหรับกระบวนการความตกลงการแจงให
ทราบลวงหนา (Advance Informed Agreement - AIA) 

(b) ความตกลง และ ขอตกลง ระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี 
(c) สรุปการประเมินความเสี่ยงของตน หรือบทพิจารณาทบทวนผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมของสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีดําเนินการตาม
ระเบียบขอบังคับของตน และดําเนินการสอดคลองกับมาตรา 15 รวมถึงเม่ือเหมาะสม 
ขอมูลที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑตางๆ ท่ีไดมาจากสิ่งมีชีวิตดังกลาว เชน ผลิตภัณฑท่ีมีตน
กําเนิดเปนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทาง    พันธุกรรม ซึ่งมีการผสมผสานที่แปลกใหม 
และสารพันธุกรรมที่สามารถทําซ้ําได จากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ท่ีสามารถ
ตรวจหาได 

(d) การตัดสินใจขั้นสุดทาย ในเรื่องการนําเขาหรือการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม 
ซึ่งสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม และ 

(e) รายงานที่ตองนําสงตามมาตรา 33 รวมถึงรายงานตางๆ เก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามกระบวนการความตกลงในการแจงใหทราบลวงหนา (Advance Informed 
Agreement - AIA) 

 

4.  รูปแบบการปฏิบัติงานตางๆ ของสํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลดาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงรายงานตางๆ เก่ียวกับกิจกรรมของตน จะไดรับการ
พิจารณา และตองตัดสินโดยสมัชชาภาคีของอนุสัญญาฯ ซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีของ
พิธีสารฯ ในการประชุมครั้งแรก และจะไดรวบรวมไวเพ่ือการพิจารณาทบทวน อีกหลังจาก
นั้น 
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Article 21 
CONFIDENTIAL INFORMATION 

1.  The Party of import shall permit the notifier to identify information 
submitted under the procedures of this Protocol or required by the Party of import 
as part of the advance informed agreement procedure of the Protocol that is to be 
treated as confidential. Justification shall be given in such cases upon request. 

2.  The Party of import shall consult the notifier if it decides that information 
identified by the notifier as confidential does not qualify for such treatment and 
shall, prior to any disclosure, inform the notifier of its decision, providing reasons 
on request, as well as an opportunity for consultation and for an internal review of 
the decision prior to disclosure. 

3.  Each Party shall protect confidential information received under this 
Protocol, including any confidential information received in the context of the 
advance informed agreement procedure of the Protocol.  Each Party shall ensure 
that it has procedures to protect such information and shall protect the 
confidentiality of such information in a manner no less favourable than its 
treatment of confidential information in connection with domestically produced 
living modified organisms. 

4.  The Party of import shall not use such information for a commercial 
purpose, except with the written consent of the notifier. 

5.  If a notifier withdraws or has withdrawn a notification, the Party of import 
shall respect the confidentiality of commercial and industrial information, including 
research and development information as well as information on which the Party 
and the notifier disagree as to its confidentiality. 
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มาตรา 21 

ขอมูลที่เปนความลับ  
 

 1.  ภาคีผูนําเขา จะตองอนุญาตใหผูแจง ชี้จําแนกขอมูลที่นําสงภายใต
กระบวนการของพิธีสารฯ ฉบับนี้ หรือตามที่กําหนดโดยภาคีผูนําเขา ภายใตกระบวนการ
ความตกลงในการแจงใหทราบลวงหนา (Advance Informed Agreement - AIA) ของพิธี
สารฯ วาขอมูลใดจะตองไดรับการปฏิบัติเปนขอมูลที่เปนความลับ โดยจะตองแจงเหตุผลใน
กรณีตางๆ เหลานั้น หากไดรับการรองขอ 
 

2.  ภาคีผูนําเขา จะตองปรึกษาหารือกับผูแจง หากตัดสินใจวาขอมูลท่ีชี้จําแนก
โดยผูแจง วาเปนขอมูลที่เปนความลับ ไมมีคุณสมบัติในการไดรับการปฏิบัติเชนนั้น และ
กอนการเปดเผยขอมูลดังกลาว จะตองแจงผลการตัดสินใจใหผูแจงทราบ โดยตองให
เหตุผลตอคํารอง ตลอดจนใหโอกาสเพ่ือการปรึกษาหารือ และเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการ
ตัดสินใจเปนการภายใน กอนการเปดเผยขอมูล 

 

3.  แตละภาคี จะปกปองขอมูลที่เปนความลับที่ไดรับภายใตพิธีสารฯ ฉบับนี้ 
รวมถึงขอมูลท่ีเปนความลับอ่ืนใดก็ตาม ท่ีไดรับภายใตกระบวนการความตกลงในการแจง
ใหทราบลวงหนาของพิธีสารฯ  แตละภาคีจะดูแลใหมีกระบวนการคุมครองขอมูลดังกลาว 
และจะปกปองคุมครองความลับของขอมูลนั้น ในระดับที่ไมต่ํากวาการปฏิบัติตอขอมูลที่
เปนความลับ ท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีผลิต
ภายในประเทศของตน 

 

4.  ภาคีผูนําเขา จะตองไมใชขอมูลท่ีเปนความลับเหลานั้น เพ่ือวัตถุประสงคทาง
การคา ยกเวนเมื่อไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูแจง 

 

 5.  หากผูแจง ถอน หรือ ไดถอนคํารอง ภาคีผูนําเขา จะตองเคารพความลับของ
ขอมูลดานการพาณิชยและอุตสาหกรรม รวมถึงขอมูลการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนขอมูลท่ี
ภาคีและผูแจงไมเห็นชอบรวมกัน วาเปนขอมูลที่เปนความลับหรือไมดวย 
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6.  โดยไมมีอคติตอวรรค 5 ขางบน ขอมูลตอไปนี้จะไมถูกพิจารณาวาเปนขอมูลท่ี

เปนความลับ 
(a) ชื่อและท่ีอยู ของผูแจง 
(b) คําอธิบายลักษณะโดยทั่วไป ของสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทาง

พันธุกรรม 
(c) สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ของผลกระทบตอการอนุรักษและการใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเสี่ยง
ตอสุขอนามัยของมนุษยดวย และ 

(d) วิธีการ และ แผนใดๆ ก็ตาม สําหรับการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน 
  

 
 

6.  Without prejudice to paragraph 5 above, the following information shall 
not be considered confidential: 

(a) The name and address of the notifier;  
(b) A general description of the living modified organism or 

organisms;  
(c) A summary of the risk assessment of the effects on the 

conservation and sustainable use of biological diversity, taking 
also into account risks to human health; and 

(d) Any methods and plans for emergency response. 
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มาตรา 22 
การเสริมสรางขีดความสามารถ 

 

 1.  ภาคีตางๆ จะรวมมือในการพัฒนา และ/หรือ การสรางความแข็งแกรง ซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย และขีดความสามารถทางสถาบัน ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึง
เทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับที่จําเปนสําหรับความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือวัตถุประสงคใน
การดําเนินงานตามพิธีสารฯ ฉบับนี้อยางมีประสิทธิภาพ ในประเทศภาคีท่ีกําลังพัฒนา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐที่ดอยพัฒนา และรัฐที่กําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก  และใน
ประเทศที่ระบบเศรษฐกิจกําลังอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลง รวมถึงโดยการดําเนินการ
ผานสถาบันและองคการระดับชาติ ระดับยอยในภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลกที่มีอยู 
และเม่ือเหมาะสม  โดยการเอื้ออํานวยการมีสวนรวมของภาคเอกชน 
 
 

Article 22 
CAPACITY-BUILDING 

1.  The Parties shall cooperate in the development and/or strengthening of 
human resources and institutional capacities in biosafety, including biotechnology 
to the extent that it is required for biosafety, for the purpose of the effective 
implementation of this Protocol, in developing country Parties, in particular the 
least developed and small island developing States among them, and in Parties 
with economies in transition, including through existing global, regional, 
subregional and national institutions and organizations and, as appropriate, 
through facilitating private sector involvement. 
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 2.  เพ่ือวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามวรรค 1 ขางบน ในสวนของความ
รวมมือ ความจําเปนของภาคีท่ีเปนรัฐที่กําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐที่ดอยพัฒนา และ
รัฐที่กําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ในการไดรับทรัพยากรทางการเงิน และการเขาถึงและ
ถายทอดเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ ตามบทบัญญัติท่ีเก่ียวของของอนุสัญญาฯ จะตอง
ไดรับการคํานึงถึงทั้งหมดในการเสริมสรางขีดความสามารถดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ความรวมมือในการเสริมสรางความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามแตสถานการณ ขีด
ความสามารถ และความจําเปนที่แตกตางกันไปของภาคี จะประกอบดวยการฝกอบรมทาง
วิทยาศาสตรและวิชาการ ในการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพอยางเหมาะสมและปลอดภัย และ
ในการใช การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงสําหรับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และการเสริมสรางขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และสถาบันในดานความ
ปลอดภัยทาง ชีวภาพ ความจําเปนของภาคีตางๆ ท่ีมีระบบเศรษฐกิจกําลังอยูในระหวาง
การเปลี่ยนแปลง จะตองไดรับการพิจารณาเต็มที่ ในการเสริมสรางขีดความสามารถดาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพดวย 

2.  For the purposes of implementing paragraph 1 above, in relation to 
cooperation, the needs of developing country Parties, in particular the least 
developed and small island developing States among them, for financial 
resources and access to and transfer of technology and know-how in accordance 
with the relevant provisions of the Convention, shall be taken fully into account for 
capacity-building in biosafety.  Cooperation in capacity-building shall, subject to 
the different situation, capabilities and requirements of each Party, include 
scientific and technical training in the proper and safe management of 
biotechnology, and in the use of risk assessment and risk management for 
biosafety, and the enhancement of technological and institutional capacities in 
biosafety.  The needs of Parties with economies in transition shall also be taken 
fully into account for such capacity-building in biosafety. 
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มาตรา 23 
ความตระหนัก และ การมีสวนรวมของสาธารณชน 

 

1.  ภาคีตางๆ จะ 
(a) สงเสริมและเอ้ืออํานวย ใหมีความตระหนัก การศึกษา และการมีสวนรวม

ของสาธารณชน ในเรื่องความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย การดูแล และ 
การใชสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีเก่ียวของกับ
การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
โดยคํานึงถึง ความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยดวย ในการดําเนินงาน
ดังกลาว ภาคีตางๆ จะรวมมือ เมื่อเหมาะสม กับประเทศและองคการ
นานาชาติอ่ืนๆ 

(b) พยายามดูแลใหแนนอน วาความตระหนัก และ การศึกษาของสาธารณชน 
ครอบคลุมการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลง
ทางพันธุกรรม  ท่ีไดรับการชี้จําแนกตามพิธีสารฯ ฉบับนี้ ซึ่งอาจถูกนําเขา
มาในประเทศ 

Article 23 
PUBLIC AWARENESS AND PARTICIPATION 

 

1.  The Parties shall: 
(a) Promote and facilitate public awareness, education and 

participation concerning the safe transfer, handling and use of 
living modified organisms in relation to the conservation and 
sustainable use of biological diversity, taking also into account 
risks to human health. In doing so, the Parties shall cooperate, as 
appropriate, with other States and international bodies;  

(b) Endeavour to ensure that public awareness and education 
encompass access to information on living modified organisms 
identified in accordance with this Protocol that may be imported.  
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2. ภาคีตางๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของของตน จะปรึกษาหารือกับ  

สาธารณชนในกระบวนการตัดสินใจ ท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทาง
พันธุกรรม และจะตองเปดเผยขอมูลผลการตัดสินใจดังกลาวตอสาธารณชน ท้ังนี้ โดยให
การเคารพตอขอมูลที่เปนความลับ ตามมาตรา 21 

 

3. แตละภาคี จะพยายามแจงใหสาธารณชนทราบวิธีการเขาถึง และติดตอ            
สาธารณชน กับสํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosafety Clearing-House) 

2. The Parties shall, in accordance with their respective laws and 
regulations, consult the public in the decision-making process regarding living 
modified organisms and shall make the results of such decisions available to the 
public, while respecting confidential information in accordance with Article 21. 

3. Each Party shall endeavour to inform its public about the means of 
public access to the Biosafety Clearing-House. 
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มาตรา 24 
ประเทศที่มิใชภาคี 

 

 1.  การเคลื่อนยายขามเขตแดนซึ่งสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทาง    
พันธุกรรม ระหวางภาคีและประเทศที่มิใชภาคี จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของพิธี
สารฯ ฉบับนี้ ภาคีตางๆ อาจเขารวมความตกลง และ ขอตกลง ระดับทวิภาคี ภูมิภาค และ 
พหุภาคี ท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนยายขามเขตแดนดังกลาว กับประเทศที่มิใชภาคีได 
 

 2.  ภาคีตางๆ จะสนับสนุนใหประเทศที่มิใชภาคี ยึดมั่นตามพิธีสารฯ ฉบับนี้ และ
มีสวนสนับสนุนใหขอมูลที่เหมาะสมตอสํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลดาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House) เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับ
การดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีไดปลดปลอย หรือ เคลื่อนยายเขามาหรือออกไปจากพื้นที่
ภายในเขตอํานาจรัฐของตน 
 

Article 24 
NON-PARTIES 

1.  Transboundary movements of living modified organisms between 
Parties and non-Parties shall be consistent with the objective of this Protocol. The 
Parties may enter into bilateral, regional and multilateral agreements and 
arrangements with non-Parties regarding such transboundary movements. 

2.  The Parties shall encourage non-Parties to adhere to this Protocol and 
to contribute appropriate information to the Biosafety Clearing-House on living 
modified organisms released in, or moved into or out of, areas within their national 
jurisdictions. 
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มาตรา 25 
การเคลื่อนยายขามเขตแดนอยางผิดกฎหมาย 

 

 1.  แตละภาคี จะกําหนดมาตรการภายในที่เหมาะสม โดยมีเปาหมายในการ
ปองกัน และเมื่อเหมาะสม ลงโทษการเคลื่อนยายขามเขตแดนของสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับ
การดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีดําเนินการเปนการฝาฝนมาตรการภายในประเทศในการ
ดําเนินการตามพิธีสารฯ ฉบับนี้ การเคลื่อนยายตางๆ ดังกลาว จะตองถือวาเปนการ
เคลื่อนยายขามเขตแดนที่ผิดกฎหมาย 
 2.  ในกรณีของการเคลื่อนยายขามเขตแดนอยางผิดกฎหมาย ภาคีท่ีไดรับ
ผลกระทบ อาจรองขอใหภาคีท่ีเปนตนกําเนิด กําจัดสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทาง       
พันธุกรรมที่เปนปญหา ดวยคาใชจายของตน โดยการเก็บคืน หรือทําลาย แลวแตจะเห็น
เหมาะสม 
 3.  แตละภาคี จะตองนําสงขอมูลเก่ียวกับกรณีตางๆ ในการเคลื่อนยายขามเขต
แดนอยางผิดกฎหมายที่เก่ียวของกับตน ตอสํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลดาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House) 

Article 25 
ILLEGAL TRANSBOUNDARY MOVEMENTS 

1.  Each Party shall adopt appropriate domestic measures aimed at 
preventing and, if appropriate, penalizing transboundary movements of living 
modified organisms carried out in contravention of its domestic measures to 
implement this Protocol. Such movements shall be deemed illegal transboundary 
movements. 

2.  In the case of an illegal transboundary movement, the affected Party 
may request the Party of origin to dispose, at its own expense, of the living 
modified organism in question by repatriation or destruction, as appropriate. 
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มาตรา 26 

ขอพิจารณาดานสังคมและเศรษฐกิจ 
 

 1.  ภาคีตางๆ ในการบรรลุถึงการตัดสินใจการนําเขาภายใตพิธีสารฯ ฉบับนี้ หรือ
ภายใตมาตรการภายในตางๆ สําหรับการดําเนินงานตามพิธีสารฯ อาจคํานึงถึง โดย
สอดคลองกับพันธกรณีระดับนานาชาติ ขอพิจารณาทางสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ตอการอนุรักษและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอคุณคาของความ
หลากหลายทางชีวภาพตอชุมชนดั้งเดิมและทองถ่ินตางๆ  
 

 2.  ภาคีตางๆ ควรสนับสนุนและรวมมือในการวิจัย และการแลกเปลี่ยนขอมูล
ใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับผลกระทบทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ของสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอชุมชนดั้งเดิมและทองถ่ินตางๆ 

Article 26 
SOCIO-ECONOMIC CONSIDERATIONS 

1.  The Parties, in reaching a decision on import under this Protocol or 
under its domestic measures implementing the Protocol, may take into account, 
consistent with their international obligations, socio-economic considerations 
arising from the impact of living modified organisms on the conservation and 
sustainable use of biological diversity, especially with regard to the value of 
biological diversity to indigenous and local communities. 

2.  The Parties are encouraged to cooperate on research and information 
exchange on any socio-economic impacts of living modified organisms, especially 
on indigenous and local communities. 
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มาตรา 27 
การรับผิดชอบ และ การชดใชคาเสียหาย 

 

 สมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมของภาคีของพิธีสารฯ ฉบับนี้ ในการประชุม
ครั้งแรก จะนํามาใชซึ่งกระบวนการที่เก่ียวของกับการดําเนินการโดยละเอียด เก่ียวกับกฎ
และกระบวนการนานาชาติ ในดานการรับผิดชอบและการชดใช สําหรับความเสียหายซึ่ง
เปนผลมาจากการเคลื่อนยายขามเขตแดนซึ่งสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทาง
พันธุกรรม โดยวิเคราะหและคํานึงถึงกระบวนการดานกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับสิ่ง
เหลานี้ ท่ีกําลังใชดําเนินการอยู และจะพยายามดําเนินกระบวนการนี้ใหเสร็จสิ้น ภายใน
เวลาส่ีป 

Article 27 
LIABILITY AND REDRESS 

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol shall, at its first meeting, adopt a process with respect to the appropriate 
elaboration of international rules and procedures in the field of liability and redress 
for damage resulting from transboundary movements of living modified organisms, 
analysing and taking due account of the ongoing processes in international law on 
these matters, and shall endeavour to complete this process within four years.  
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มาตรา 28 
กลไก และ ทรัพยากรทางการเงิน 

 

1. ในการพิจารณาทรัพยากรทางการเงิน สําหรับการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ฉบับ
นี้ ภาคีตาง ๆ จะตองคํานึงถึงบทบัญญัติของ มาตรา 20 ของอนุสัญญาฯ  

2.  กลไกทางการเงิน ตามท่ีไดจัดตั้งขึ้นใน มาตรา 21 ของอนุสัญญาฯ จะเปนกลไก
ทางการเงินของพิธีสารฯ ฉบับนี้ โดยอาศัยโครงสรางทางสถาบัน ท่ีไดรับมอบหมายตาม
ความรับผิดชอบของตน 

3.  ในสวนของการเสริมสรางขีดความสามารถที่กลาวถึงในมาตรา 22 ของพิธีสารฯ 
ฉบับนี้ สมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีพิธีสารฯ ฉบับนี้ จะคํานึงถึงความตองการ
ทรัพยากรทางการเงินของประเทศภาคีท่ีกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐที่ดอยพัฒนา 
และรัฐที่กําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ในการใหแนวทางที่เก่ียวของกับกลไกทางการเงิน
ท่ีกลาวถึงในวรรคที่ 2 ขางบน เพ่ือพิจารณาโดยสมัชชาภาคี 

Article 28 
FINANCIAL MECHANISM AND RESOURCES 

1.  In considering financial resources for the implementation of this 
Protocol, the Parties shall take into account the provisions of Article 20 of the 
Convention. 

2.  The financial mechanism established in Article 21 of the Convention 
shall, through the institutional structure entrusted with its operation, be the 
financial mechanism for this Protocol. 

3.  Regarding the capacity-building referred to in Article 22 of this Protocol, 
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, 
in providing guidance with respect to the financial mechanism referred to in 
paragraph 2 above, for consideration by the Conference of the Parties, shall take 
into account the need for financial resources by developing country Parties, in 
particular the least developed and the small island developing States among 
them. 
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4.  ในสวนของวรรคที่ 1 ขางบน ภาคีตาง ๆ คํานึงถึงความจําเปนของประเทศภาคีท่ี

กําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐที่ดอยพัฒนา และรัฐที่กําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก 
และของประเทศภาคีท่ีระบบเศรษฐกิจอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลง ในการดําเนินความ
พยายามในการชี้ จําแนก และดําเนินการเสริมสรางขีดความสามารถ ท่ี จําเปนเพ่ือ
วัตถุประสงคในการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ฉบับนี้ 

 

5. แนวทางของกลไกทรัพยากรทางการเงินของอนุสัญญาฯ ตามมติสมัชชาภาคี 
รวมถึงแนวทางตางๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบกอนการใหการรับรองพิธีสารฯ ฉบับนี้ จะใช
บังคับตอบทบัญญัติของมาตรานี้ โดยอนุโลม 

 

6. ภาคีตางๆ ท่ีเปนประเทศที่พัฒนาแลว อาจจัดหาทรัพยากรทางการเงินและ
เทคโนโลยี ในการดําเนินงานตามบทบัญญัติของพิธีสารฯ ฉบับนี้ของประเทศภาคีท่ีกําลัง
พัฒนา และ ประเทศภาคีตางๆ ท่ีระบบเศรษฐกิจอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลง โดยผาน
ชองทางความรวมมือโดยทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี 

4.  In the context of paragraph 1 above, the Parties shall also take into 
account the needs of the developing country Parties, in particular the least 
developed and the small island developing States among them, and of the Parties 
with economies in transition, in their efforts to identify and implement their 
capacity-building requirements for the purposes of the implementation of this 
Protocol. 

5.  The guidance to the financial mechanism of the Convention in relevant 
decisions of the Conference of the Parties, including those agreed before the 
adoption of this Protocol, shall apply, mutatis mutandis, to the provisions of this 
Article. 

6. The developed country Parties may also provide, and the developing 
country Parties and the Parties with economies in transition avail themselves of, 
financial and technological resources for the implementation of the provisions of 
this Protocol through bilateral, regional and multilateral channels. 
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มาตรา 29 
สมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่ในฐานะที่ประชุมของภาคีของพิธีสาร 

 

1.  สมัชชาภาคี จะทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีของพิธีสารฯ ฉบับนี้ 
2.  ภาคีตางๆ ของอนุสัญญาฯ   ท่ีไมใชภาคีของพิธีสารฯ อาจ เขารวมในฐานะผู

สังเกตการณ ในการดําเนินการประชุมใดๆ ก็ตามของสมัชชาภาคี ซึ่งทําหนาที่ในฐานะที่
ประชุมของภาคีของพิธีสารฯ ฉบับนี้  เม่ือสมัชชาภาคีทําหนาที่เปนที่ประชุมของภาคีของ 
พิธีสารฯ ฉบับนี้ การตดัสินใจตางๆ ภายใตพิธีสารฯ จะทําไดเฉพาะผูท่ีเปนภาคีเทานั้น 

 

3.  เม่ือสมัชชาภาคีทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีของพิธีสารฯ ฉบับนี้ กรรมการของ
คณะกรรมการประชุม (Bureau of the Conference) ผูใดก็ตามของสมัชชาภาคี ซึ่งเปน
ผูแทนภาคีอนุสัญญาฯ แตในขณะนั้นมิไดเปนภาคีของพิธีสารฯ ฉบับนี้ จะถูกเปลี่ยนแทนที่
โดยกรรมการอื่น ท่ีไดรับการคัดเลือกจากภาคีตางๆ ของพิธีสารฯ ฉบับนี้ 

Article 29 
CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE 
MEETING OF THE PARTIES TO THIS PROTOCOL 

1.  The Conference of the Parties shall serve as the meeting of the Parties 
to this Protocol. 

2.  Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may 
participate as observers in the proceedings of any meeting of the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. When the 
Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Protocol, 
decisions under this Protocol shall be taken only by those that are Parties to it. 

3.  When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties 
to this Protocol, any member of the bureau of the Conference of the Parties 
representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Protocol, 
shall be substituted by a member to be elected by and from among the Parties to 
this Protocol. 
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4. สมัชชาซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีพิธีสารฯ ฉบับนี้ จะพิจารณาทบทวนการ

ดําเนินงานของพิธีสารฯ ฉบับนี้อยางสมํ่าเสมอ และ จะดําเนินการตัดสินใจ ภายใตอํานาจ
หนาที่ของตน การตัดสินใจตางๆ ท่ีจําเปนในการสงเสริมการดําเนินงานตามพิธีสารฯ อยาง
มีประสิทธิภาพ สมัชชาภาคีจะปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายโดยพิธีสารฯ ฉบับนี้ และ 
จะ 

(a) ใหขอเสนอแนะในเรื่องใดก็ตาม ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานตามพิธีสารฯ 
ฉบับนี้ 

(b) จัดตั้ง องคกรภายใตสังกัด (Subsidiary Body) ตางๆ  ซึ่งจําเปนตอการ
ดําเนินงานตามพิธีสารฯ ฉบับนี้ 

(c) เสาะหาและใชประโยชน เมื่อเหมาะสม บริการและความรวมมือ และ
ขอมูลที่จัดหาใหโดยองคการระดับนานาชาติ องคการระหวางรัฐ และ
องคการพัฒนาเอกชนที่ชํานาญการตางๆ  

4.  The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 
this Protocol shall keep under regular review the implementation of this Protocol 
and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote its 
effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this 
Protocol and shall: 

(a) Make recommendations on any matters necessary for the 
implementation of this Protocol;  

(b) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the 
implementation of this Protocol;  

(c) Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation 
of, and information provided by, competent international 
organizations and intergovernmental and non-governmental 
bodies;  
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(d) กําหนดรูปแบบและระยะเวลา ในการจัดสงขอมูลตามมาตรา 33 ของพิธี

สารฯ ฉบับนี้ และพิจารณาขอมูลดังกลาว ตลอดจนรายงานตางๆ ท่ีนําสง
โดย องคกรภายใตสังกัด  

(e) เมื่อจําเปน พิจารณาและรับรอง การแกไขพิธีสารฯ ฉบับนี้ และภาคผนวก
ตางๆ ตลอดจน ภาคผนวกใดๆ ก็ตาม ท่ีเพ่ิมเติมเขามาในพิธีสารฯ ฉบับ
นี้ ซึ่งมีความจําเปนในการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ฉบับนี้ 

(f) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ท่ีอาจมีความตองการ  สําหรับการดําเนินงานตามพิธี
สารฯ ฉบับนี้ 

 

5.  กฎตางๆ ของกระบวนการดําเนินงานของสมัชชาภาคี และกฎการคลังตางๆ 
ของอนุสัญญาฯ จะบังคับใชโดยอนุโลมภายใตพิธีสารฯ ฉบับนี้ ยกเวนเมื่อมีฉันทามติ โดย
สมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมของภาคีพิธีสารฯ ฉบับนี้ 

(d) Establish the form and the intervals for transmitting the 
information to be submitted in accordance with Article 33 of this Protocol and 
consider such information as well as reports submitted by any subsidiary body;  

(e) Consider and adopt, as required, amendments to this Protocol 
and its annexes, as well as any additional annexes to this Protocol, that are 
deemed necessary for the implementation of this Protocol; and 

(f) Exercise such other functions as may be required for the 
implementation of this Protocol.  

5.  The rules of procedure of the Conference of the Parties and financial 
rules of the Convention shall be applied, mutatis mutandis, under this Protocol, 
except as may be otherwise decided by consensus by the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. 
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6. การประชุมครั้งแรกของสมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมของภาคีพิธีสารฯ 
ฉบับนี้ จะจัดโดยสํานักงานเลขาธิการ พรอมกันกับการประชุมสมัชชาภาคีครั้งแรกซึ่งถูก
กําหนดหลังจากที่พิธีสารฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช โดยการประชุมสมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่เปน
ท่ีประชุมของภาคีพิธีสารฯ สมัยสามัญครั้งตอๆ ไป จะมีขึ้นพรอมกับการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยสามัญ เวนแตวาสมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมของภาคีพิธีสารฯ 
ฉบับนี้ จะมีมติใหเปนอยางอ่ืนอยางใด 

 

7. การประชุมสมัชชาภาคีสมัยพิเศษที่ทําหนาที่ในฐานะที่ประชุมภาคีของพิธีสารฯ  
จะจัดขึ้นในเวลาอื่น ตามที่สมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่ในฐานะที่ประชุมภาคีของพิธีสารฯ จะ
เห็นสมควร หรือ เมื่อมีคํารองเปนลายลักษณอักษร จากภาคีใดก็ตามซึ่งไดรับการสนับสนุน
อยางนอยหนึ่งในสามของภาคี  ภายในหกเดือน  หลังจากที่คํารองไดรับการแจงไปยังภาคี
ตาง ๆ โดยสํานักงานเลขาธิการ 

6.  The first meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol shall be convened by the Secretariat in conjunction 
with the first meeting of the Conference of the Parties that is scheduled after the 
date of the entry into force of this Protocol. Subsequent ordinary meetings of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
shall be held in conjunction with ordinary meetings of the Conference of the 
Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol. 

7.  Extraordinary meetings of the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall be held at such other times as may be 
deemed necessary by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol, or at the written request of any Party, provided that, within 
six months of the request being communicated to the Parties by the Secretariat, it 
is supported by at least one third of the Parties. 
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8.  องคการสหประชาชาติ (United Nations) หนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเปน

พิเศษขององคการ และองคการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic 
Energy Agency-IAEA) ตลอดจนรัฐใดก็ตามที่เปนสมาชิก หรือผูสังเกตการณในนั้นที่ไมใช
ภาคีอนุสัญญาฯ อาจสงผูเขารวมในฐานะผูสังเกตการณ ในการประชุมสมัชชาภาคีซึ่งทํา
หนาที่เปนที่ประชุมภาคีของพิธีสารฯ ฉบับนี้ องคการหรือหนวยงานใดๆ ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ ท้ังที่เปนองคการของรัฐ และองคการพัฒนาเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องตางๆ 
ท่ีครอบคลุมโดยพิธีสารฯ ฉบับนี้ และไดแจงสํานักงานเลขาธิการถึงความประสงค ในการสง
ผูแทนเขารวมการประชุมสมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีของพิธีสาร ในฐานะผู
สังเกตการณ จะไดรับอนุญาตใหเขารวมได เวนแตจะถูกคัดคานโดยอยางนอยหนึ่งในสาม
ของภาคี เวนแตตามที่เปนบทบัญญัติหรืออยางใดอยางหนึ่งตามมาตรานี้ การเขารวม
ประชุมของผูสังเกตการณ จะเปนไปตามกฎกระบวนการดําเนินงาน ดังระบุในวรรค 5 
ขางบน 

8.  The United Nations, its specialized agencies and the International 
Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or observers thereto 
not party to the Convention, may be represented as observers at meetings of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. 
Any body or agency, whether national or international, governmental or non-
governmental, that is qualified in matters covered by this Protocol and that has 
informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the 
Conference of the Parties serving as a meeting of the Parties to this Protocol as an 
observer, may be so admitted, unless at least one third of the Parties present 
object. Except as otherwise provided in this Article, the admission and 
participation of observers shall be subject to the rules of procedure, as referred to 
in paragraph 5 above. 



Cartagena  Protocol on Biosafety 

 - 77 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 30 
SUBSIDIARY BODIES 

1.  Any subsidiary body established by or under the Convention may, upon 
a decision by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to this Protocol, serve the Protocol, in which case the meeting of the Parties shall 
specify which functions that body shall exercise. 

2.  Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may 
participate as observers in the proceedings of any meeting of any such subsidiary 
bodies. When a subsidiary body of the Convention serves as a subsidiary body to 
this Protocol, decisions under the Protocol shall be taken only by the Parties to the 
Protocol. 

3.  When a subsidiary body of the Convention exercises its functions with 
regard to matters concerning this Protocol, any member of the bureau of that 
subsidiary body representing a Party to the Convention but, at that time, not a 
Party to the Protocol, shall be substituted by a member to be elected by and from 
among the Parties to the Protocol. 
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มาตรา 30 
องคกรภายใตสังกัด 

 

 1.  องคกรภายใตสังกัด (Subsidiary Body) ใดก็ตาม  ท่ีจัดตั้งขึ้นโดยหรืออยู
ภายใตอนุสัญญาฯ ตามมติหนึ่งของสมัชชาภาคีท่ีทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีของพิธีสารฯ 
ฉบับนี้ ทําหนาที่ใหพิธีสารฯ โดยในกรณีนั้นที่ประชุมภาคี จะกําหนดหนาท่ีใดบางที่สภาจะ
ปฏิบัติได 
 

 2.  ภาคีตางๆ ของอนุสัญญาฯ ท่ีมิใชภาคีพิธีสารฯ ฉบับนี้ อาจเขารวมในฐานะผู
สังเกตการณ ในการดําเนินการประชุมใดก็ตามขององคกรภายใตสังกัดเหลานั้น เมื่อสภา
สาขาปลีกยอยหนึ่งของอนุสัญญาฯ ทําหนาที่เปนองคกรภายใตสังกัดของพิธีสารฯ ฉบับนี้ 
การตัดสินใจตาง ๆ ภายใตพิธีสารจะทําไดโดยภาคีตางๆ ของพิธีสารเทานั้น 
 

 3. เมื่อสภาสาขาปลีกยอยหนึ่งของอนุสัญญาฯ ดําเนินงานตามหนาที่ในเรื่องตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับพิธีสารฯ ฉบับนี้ กรรมการผูใดก็ตามของคณะกรรมการประชุมขององคกร
ภายใตสังกัด (Bureau of Subsidiary Bodies) ท่ีเปนผูแทนภาคีอนุสัญญาฯ แตในขณะนั้น
มิไดเปนภาคีของพิธีสารฯ จะถูกแทนที่โดยสมาชิกท่ีไดรบัเลือกจากภาคีของพิธีสารฯ ฉบับนี้ 
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มาตรา 31 

สํานักงานเลขาธิการ 
 

 1.  สํานักงานเลขาธิการ ท่ีจัดตั้งขึ้นภายใตมาตรา 24 ของอนุสัญญาฯ จะทําหนาที่
เปนสํานักงานเลขาธิการ (Secretariat) ของพิธีสารฯ ฉบับนี้ 
 

 2.  มาตรา 24 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ เรื่องบทบาทหนาที่ของสํานักงาน
เลขาธิการ จะบังคับใชกับพิธีสารฯ ฉบับนี้ โดยอนุโลม  
 

 3.  เม่ือถึงระดับที่เดนชัด คาใชจายของสํานักงานเลขาธิการ ในการใหบริการ
สําหรับพิธีสารฯ ฉบับนี้ จะไดรับจากการสนับสนุนโดยภาคีตางๆ ท่ีนี้ดวย สมัชชาภาคีซึ่งทํา
หนาที่เปนที่ประชุมของพิธีสารฯ ฉบับนี้ จะตัดสินเก่ียวกับการเตรียมการงบประมาณที่
จําเปนในจุดนี้ ในการประชุมครั้งแรก 

Article 31 
SECRETARIAT 

1.  The Secretariat established by Article 24 of the Convention shall serve 
as the secretariat to this Protocol. 

2.  Article 24, paragraph 1, of the Convention on the functions of the 
Secretariat shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol. 

3.  To the extent that they are distinct, the costs of the secretariat services 
for this Protocol shall be met by the Parties hereto. The Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first meeting, 
decide on the necessary budgetary arrangements to this end. 
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มาตรา 32 
ความสัมพันธกับอนุสัญญาฯ 

 

 ยกเวนที่บัญญัติไวอยางอ่ืนอยางใดในพิธีสารฯ ฉบับนี้ บทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 
ท่ีเก่ียวของกับพิธีสารตางๆ ของตน จะบังคับใชกับพิธีสารฯ ฉบับนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

มาตรา 33 
การติดตามตรวจสอบ และ การรายงาน 

 

 แตละภาคี จะติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามพันธกรณีของตนภายใตพิธี
สารฯ ฉบับนี้ และ จะรายงานมาตรการที่ใชในการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ตอสมัชชาภาคีซึ่ง
ทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีของพิธีสารฯ ฉบับนี้ ตามชวงเวลาที่จะกําหนดโดยสมัชชาภาคีซึ่ง
ทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีของพิธีสารฯ 

Article 32 
RELATIONSHIP WITH THE CONVENTION 

Except as otherwise provided in this Protocol, the provisions of the 
Convention relating to its protocols shall apply to this Protocol.  

Article 33 
MONITORING AND REPORTING 

Each Party shall monitor the implementation of its obligations under this 
Protocol, and shall, at intervals to be determined by the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this Protocol, report to the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol on measures that 
it has taken to implement the Protocol.  
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มาตรา 34 
การปฏิบัติตามพิธีสาร 

 

 สมัชชาภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีพิธีสารฯ ฉบับนี้ จะพิจารณาและใหการ
รับรองกระบวนการความรวมมือ และกลไกทางสถาบันในการสงเสริมการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของพิธีสารฯ ฉบับนี้ และดูแลกรณีการไมปฏิบัติตางๆ ตามพิธีสารฯ ฉบับนี้ ใน
การประชุมครั้งแรก กระบวนการและกลไกเหลานี้ จะรวมถึงบทบัญญัติ ในการใหคําแนะนํา 
หรือความชวยเหลือตามความเหมาะสม ท้ังนี้ กระบวนการ และกลไกจะอยูในรูปแบบที่แยก
จากกัน และไมมีอคติตอกระบวนการ และกลไกการแกไขขอขัดแยง ท่ีจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 
27 ของอนุสัญญาฯ 

Article 34 
COMPLIANCE 

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol shall, at its first meeting, consider and approve cooperative procedures 
and institutional mechanisms to promote compliance with the provisions of this 
Protocol and to address cases of non-compliance. These procedures and 
mechanisms shall include provisions to offer advice or assistance, where 
appropriate. They shall be separate from, and without prejudice to, the dispute 
settlement procedures and mechanisms established by Article 27 of the 
Convention.  
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มาตรา 35 
การประเมินผล และ พิจารณาทบทวน 

 

 สมัชชาภาคีท่ีทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีพิธีสารฯ ฉบับนี้ จะดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพของพิธีสารฯ  รวมถึงการประเมินกระบวนการตางๆ และภาคผนวก หาป
หลังจากที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช และอยางนอยทุกๆ หาป ตอจากนั้น 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรา 36 
การลงนาม 

 

 พิธีสารฯ ฉบับนี้ จะเปดใหมีการลงนาม ณ สํานักงานองคการสหประชาชาติ ณ 
กรุงไนโรบี (United Nations Office at Nairobi – UNON) โดยรัฐตางๆ และองคการบูรณ
การเศรษฐกิจระดับภูมิภาคตางๆ ตั้งแตวันที่ 15 ถึง 26 พฤษภาคม 2543  และ ณ 
สํานักงานใหญ องคการสหประชาชาติ ในกรุงนิวยอรค ระหวางวันที่ 5 มิถุนายน 2543 ถึง  
4 มิถุนายน 2544 

Article 35 
ASSESSMENT AND REVIEW 

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol shall undertake, five years after the entry into force of this Protocol and at 
least every five years thereafter, an evaluation of the effectiveness of the Protocol, 
including an assessment of its procedures and annexes. 

Article 36 
SIGNATURE 

This Protocol shall be open for signature at the United Nations Office at 
Nairobi by States and regional economic integration organizations from 15 to 26 
May 2000, and at United Nations Headquarters in New York from 5 June 2000 to 4 
June 2001.  
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มาตรา 37 
การมีผลบังคับใช 

 

1. พิธีสารฯ ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใชในวันที่เกาสิบ หลังจากการยื่นสาสนการให
สัตยาบัน (Instrument of Ratification) การสนองรับ การใหความเห็นชอบ หรือ การทํา
ภาคยานุวัติ โดยรัฐ หรือองคการบูรณการเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ท่ีเปนภาคีอนุสัญญาฯ ท่ี
หาสิบ 

 2.  พิธีสารฯ ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช สําหรับรัฐหรืองคการบูรณการเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค ท่ีใหสัตยาบัน สนองรับ หรือใหความเห็นชอบพิธีสารฯ ฉบับนี้ หรือทํา
ภาคยานุวัติ หลังจากที่พิธีสารมีผลบังคับใชตามวรรค 1 ขางบน ในวันที่เกาสิบ หลังจาก
วันที่รัฐหรือองคการบูรณการเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ยื่นสารการใหสัตยาบัน การสนองรับ 
การใหความเห็นชอบ หรือการทําภาคยานุวัติ หรือ หลังจากวันที่อนุสัญญา มีผลบังคับใชกับ
รัฐหรือองคการบูรณการเศรษฐกิจระดับภูมิภาค แลวแตวันใดมาที่หลังกวา 

 3.  เพ่ือวัตถุประสงคตางๆ ของวรรค 1 และ 2 ขางบน สารใดก็ตามที่ยื่นโดย
องคการบูรณการเศรษฐกิจระดับภูมิภาค จะไมนับเปนการเขารวมเพิ่มเติม จากการที่
ประเทศสมาชิกขององคการดังกลาว ไดเขารวมแลว 

Article 37 
ENTRY INTO FORCE 

1.  This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of 
deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession 
by States or regional economic integration organizations that are Parties to the 
Convention. 

2.  This Protocol shall enter into force for a State or regional economic 
integration organization that ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes 
thereto after its entry into force pursuant to paragraph 1 above, on the ninetieth 
day after the date on which that State or regional economic integration 
organization deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession, or on the date on which the Convention enters into force for that State 
or regional economic integration organization, whichever shall be the later. 

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument 
deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as 
additional to those deposited by member States of such organization. 
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มาตรา 38 
ขอสงวน 

 

 หามมิใหมีการตั้งขอสงวนตาง ๆ ตอพิธีสารฯ ฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 39 
การถอนตัว 

 

 1. เมื่อใดก็ตาม สองปหลังจากพิธีสารฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใชตอภาคีหนึ่ง ภาคีนั้น
สามารถถอนตัวจากพิธีสาร โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรตอ ผูรับฝากพิธีสาร 
(Depositary) 

 2.  การถอนตัวดังกลาว จะมีผลบังคับใชเมื่อครบกําหนดหนึ่งป หลังจากวันที่ผูรับ
สารฝากพิธีสารไดรับแจง หรือวันที่ลาชาไปกวานั้น ซึ่งอาจถูกกําหนดในการแจงการถอนตัว 

Article 38 
RESERVATIONS 

No reservations may be made to this Protocol.  

Article 39 
WITHDRAWAL 

1.  At any time after two years from the date on which this Protocol has 
entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving 
written notification to the Depositary. 

2.  Any such withdrawal shall take place upon expiry of one year after the 
date of its receipt by the Depositary, or on such later date as may be specified in 
the notification of the withdrawal. 
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มาตรา 40 
ตนฉบับที่แทจริง 

 

 ตนฉบับดั้งเดิมของพิธีสารฯ ฉบับนี้ ซึ่งเปนตนฉบับที่แทจริงเทาเทียมกันทั้งใน
ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และ ภาษาสเปน จะ
เก็บรักษาไวกับเลขาธิการ องคการสหประชาชาติ 
 
 โดยมีผูลงนามขางลางนี้ เปนประจักษพยาน ไดรับมอบอํานาจเต็มที่ในการ
ดําเนินการ ไดลงนามในพิธีสารฯ ฉบับนี้ 
 
 ดําเนินการ ณ นครมอนทรีออล เม่ือวันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2543 

 
 
 
 

Article 40 
AUTHENTIC TEXTS 

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations.  

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, 
have signed this Protocol. 
 

DONE at Montreal on this twenty-ninth day of January, two thousand. 
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ภาคผนวก I 
ขอมูลที่ตองระบุในการแจงภายใตมาตรา 8, 10 และ 13 

 

(a) ชื่อ ท่ีอยู และรายละเอียดการติดตอของผูสงออก 
(b) ชื่อ ท่ีอยู และรายละเอียดการติดตอของผูนําเขา 
(c) ชื่อ และ ประเภทของสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม 

ตลอดจนการจําแนก ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงทางพันธุกรรม ในประเทศผูสงออก ถามี 

(d) วันที่คาด หรือ วัน ท่ีจะมีการเคลื่อนยายขามเขตแดน ถาทราบ 
(e) สถานภาพทางอนุกรมวิธาน ชื่อสามัญ สถานที่เก็บรวบรวมหรือจัดหา และ 

ลักษณะชีวินทรียตัวรับ (Recipient organism) หรือ ชีวินทรียตัวพอแม 
(Parental organisms) ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

Annex I 
INFORMATION REQUIRED IN NOTIFICATIONS UNDER 

ARTICLES 8, 10 AND 13 
 

(a) Name, address and contact details of the exporter. 
(b) Name, address and contact details of the importer. 
(c) Name and identity of the living modified organism, as well as the 

domestic classification, if any, of the biosafety level of the living 
modified organism in the State of export. 

(d) Intended date or dates of the transboundary movement, if known. 
(e) Taxonomic status, common name, point of collection or acquisition, 

and characteristics of recipient organism or parental organisms 
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(f) ศูนยกลางของตนกําเนิด หรือศูนยกลางของความหลากหลายทาง      

พันธุกรรม ถาทราบ ของชีวินทรียตัวรับ (Recipient organism) และ/หรือ 
ชีวินทรียตัวพอแม (Parental organisms) และคําอธิบายลักษณะถ่ินที่อยู
อาศัย ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการตัดตอทางพันธุกรรมอาจมีชีวิตอยูรอดหรือ
แพรพันธุได 

(g) สถานภาพทางอนุกรมวิธาน ชื่อสามัญ สถานที่เก็บรวบรวมหรือจัดหา และ 
ลักษณะของชีวินทรียตัวให (Donor organism or organisms) ท่ีเก่ียวของ
กับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(h) คําอธิบายลักษณะของกรด nucleic acid หรือการปรับเปลี่ยนสิ่งดัดแปลง
ใสเขา (modification introduced) เทคนิคที่ใช และ ลักษณะที่ไดมาของ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม 

(i) การใชประโยชนโดยเจตนาของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม 
หรือ ผลิตภัณฑท่ีไดจากสิ่งมีชีวิตดังกลาว อาทิ ผลิตผลที่มีตนกําเนิดจาก
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ประกอบดวยการผสมผสาน
แปลกใหม ท่ีสามารถตรวจหาไดของวัตถุท่ีสามารถทําซ้ําไดทางพันธุกรรม 
(replicable genetic material) ท่ีไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

(f) Centres of origin and centres of genetic diversity, if known, of the 
recipient organism and/or the parental organisms and a description of 
the habitats where the organisms may persist or proliferate. 

(g) Taxonomic status, common name, point of collection or acquisition, 
and characteristics of the donor organism or organisms related to 
biosafety. 

(h) Description of the nucleic acid or the modification introduced, the 
technique used, and the resulting characteristics of the living 
modified organism. 

(i) Intended use of the living modified organism or products thereof, 
namely, processed materials that are of living modified organism 
origin, containing detectable novel combinations of replicable genetic 
material obtained through the use of modern biotechnology. 
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(j) ปริมาณ หรือปริมาตร ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีจะ
มีการเคลื่อนยาย 

(k) รายงานการประเมินความเสี่ยงที่เคยดําเนินการมากอน และที่มีอยูเดิม ท่ี
สอดคลองกับภาคผนวก III 

(l) วิธีการแนะนําตาง ๆ เพ่ือการดูแล การเก็บ การขนสง และ การใชอยาง
ปลอดภัย รวมถึงการบรรจุหีบหอ การติดฉลาก การจัดทําเอกสารประกอบ 
การกําจัด และกระบวนการในกรณีฉุกเฉิน เม่ือเหมาะสม 

(m) สถานภาพตามระเบียบการดูแลสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม
ในรัฐผูสงออก (เชน มีการหามสิ่งมีชีวิตดังกลาวในประเทศผูสงออก มีการ
กําหนดระเบียบควบคุมสิ่งมีชีวิตหรือไม หรือไดมีการไดรับความเห็นชอบใน
การปลดปลอยทั่วไปหรือไม) และ สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทาง
พันธุกรรมนั้นถูกหามในรัฐผูสงออกหรือไม พรอมเหตุผลตางๆ ในการหาม
ดังกลาว 

(n) ผลและวัตถุประสงคของการแจงโดยผูสงออกใดก็ตาม ท่ีไดแจงตอรัฐอ่ืน ท่ี
เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมที่จะมีการเคลื่อนยาย 

(o) ขอความแจงประกาศ วาขอมูลท่ีระบุมาแลวขางบน มีความถูกตองตามความ
เปนจริง 

(j) Quantity or volume of the living modified organism to be transferred. 
(k) A previous and existing risk assessment report consistent with 

Annex III. 
(l) Suggested methods for the safe handling, storage, transport and 

use, including packaging, labelling, documentation, disposal and 
contingency procedures, where appropriate. 

(m) Regulatory status of the living modified organism within the State of 
export (for example, whether it is prohibited in the State of export, 
whether there are other restrictions, or whether it has been approved 
for general release) and, if the living modified organism is banned in 
the State of export, the reason or reasons for the ban. 

(n) Result and purpose of any notification by the exporter to other States 
regarding the living modified organism to be transferred. 

(o) A declaration that the above-mentioned information is factually 
correct. 
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ภาคผนวก II 
ขอมูลสําหรับสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่ไดรับการดดัแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งมีเจตนาเพื่อ
นํามาใชโดยตรงเปนอาหาร หรือ อาหารสัตว หรือ เพ่ือการผลิต ภายใตมาตรา 11 

 

(a) ชื่อ และ รายละเอียดการติดตอของผูยื่นคํารอง เพ่ือขออนุญาตใชประโยชน
ภายในประเทศ 

(b) ชื่อ และ รายละเอียดการติดตอของหนวยงานรับผิดชอบ ในการตัดสินใจ
อนุญาต 

(c) ชื่อ และ ประเภทของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม 
(d) คําอธิบายการดัดแปลงยีน เทคนิคที่ใช และลักษณะของส่ิงมีชีวิตที่ไดรับจาก

การดัดแปลงทางพันธุกรรม 
(e) ลักษณะเฉพาะตัวใด ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม 

ANNEX II 
INFORMATION REQUIRED CONCERNING LIVING MODIFIED ORGANISMS 
INTENDED FOR DIRECT USE AS FOOD OR FEED, OR FOR PROCESSING 

UNDER ARTICLE 11 
(a) The name and contact details of the applicant for a decision for 

domestic use. 
(b) The name and contact details of the authority responsible for the 

decision.   
(c) Name and identity of the living modified organism. 
(d) Description of the gene modification, the technique used, and the 

resulting characteristics of the living modified organism. 
(e) Any unique identification of the living modified organism. 
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(f) สถานภาพทางอนุกรมวิธาน ชื่อสามัญ สถานที่รวบรวม หรือ จัดหา และ 
ลักษณะของชีวินทรียตัวรับ (Recipient organism) หรือ ชีวินทรียตัวพอแม 
(Parental organisms) ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(g) ศูนยกลางของตนกําเนิด และศูนยกลางของความหลากหลายทางพันธุกรรม 
ถาทราบ ของชีวินทรียตัวรับ (Recipient organism) และ/หรือ ชีวินทรียตัวพอ
แม (Parental organisms) และ คําอธิบายลักษณะถ่ินที่อยูอาศัย ซึ่งสิ่งมีชีวิต
ดังกลาว อาจดํารงชีวิตอยูรอด หรือแพรพันธุได 

(h) สถานภาพทางอนุกรมวิธาน ชื่อสามัญ สถานที่เก็บรวบรวม หรือ จัดหา และ 
ลักษณะของชีวินทรียตัวให (Donor organism) ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

(i) การใชประโยชนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการติดตอทางพันธุกรรมที่ไดรับความ
เห็นชอบแลว 

(j) รายงานการประเมินความเสี่ยง ท่ีสอดคลองกับภาคผนวก III 
(k) วิธีการแนะนําตางๆ สําหรับการดูแล การเก็บ การขนสง และ การใชอยาง

ปลอดภัย รวมถึงการบรรจุ หีบหอ การติดฉลาก การจัดทําเอกสารประกอบ 
การกําจัด และ กระบวนการในกรณีฉุกเฉิน เม่ือเหมาะสม 

 (f) Taxonomic status, common name, point of collection or acquisition, 
and characteristics of recipient organism or parental organisms 
related to biosafety. 

(g) Centres of origin and centres of genetic diversity, if known, of the 
recipient organism and/or the parental organisms and a description of 
the habitats where the organisms may persist or proliferate. 

(h) Taxonomic status, common name, point of collection or acquisition, 
and characteristics of the donor organism or organisms related to 
biosafety. 

(i) Approved uses of the living modified organism. 
(j) A risk assessment report consistent with Annex III.  
(k) Suggested methods for the safe handling, storage, transport and use, 

including packaging, labelling, documentation, disposal and 
contingency procedures, where appropriate. 
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ภาคผนวก III 
การประเมินความเสี่ยงภายใตมาตรา 15 

วัตถุประสงค 
 1.  วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยง ภายใตพิธีสารฯ ฉบับนี้ คือ ชี้จําแนก 
(identification) และประเมินผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม ตอการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนซึ่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเปนที่รองรับสิ่งมีชีวิตดังกลาว โดยคํานึงถึงความเสี่ยง
ตอสุขอนามัยของมนุษยดวย 
 
 
 
 
 
 
การใชการประเมินความเสี่ยง  
 2.  การประเมินความเสี่ยง นอกจากในเรื่องอ่ืนแลว จะใชโดยหนวยงานชํานาญ
การ ในการตัดสินใจที่ตองแจงซึ่งสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดดัแปลงทางพันธุกรรม 

Annex III 
RISK ASSESSMENT 

Objective 
1.  The objective of risk assessment, under this Protocol, is to identify and 

evaluate the potential adverse effects of living modified organisms on the 
conservation and sustainable use of biological diversity in the likely potential 
receiving environment, taking also into account risks to human health. 

Use of risk assessment 
2.  Risk assessment is, inter alia, used by competent authorities to make 

informed decisions regarding living modified organisms. 
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หลักการทั่วไป 
 3. การประเมินความเสี่ยง ควรดําเนินการในลักษณะที่มีความถูกตองทาง            
วิทยาศาสตรและมีความโปรงใส และโดยคํานึงถึงขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และแนวทาง
ท่ีพัฒนาขึ้นมาโดยองคการระดับนานาชาติท่ีเก่ียวของ 
 4.  การขาดความรูทางวิทยาศาสตร หรือฉันทามติในประเด็นทางวิทยาศาสตร ไม
จําเปนในการตีความ วามีความเสี่ยงในระดับในระดับหนึ่ง ไมมีความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยง
ในระดับที่ยอมรับได  
 
 
 
 
 
 
 
 

General principles 
3.  Risk assessment should be carried out in a scientifically sound and 

transparent manner, and can take into account expert advice of, and guidelines 
developed by, relevant international organizations. 

4.  Lack of scientific knowledge or scientific consensus should not 
necessarily be interpreted as indicating a particular level of risk, an absence of 
risk, or an acceptable risk. 
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5.  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม หรือ
ผลิตภัณฑท่ีไดจากสิ่งมีชีวิตดังกลาว อาทิ ผลิตผลที่มีตนกําเนิดเปนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม ประกอบดวยการผสมผสานที่แปลกใหม สามารถตรวจหาไดของ
วัตถุท่ีสามารถทําซ้ําไดทางพันธุกรรม (Replicable genetic material) ท่ีไดจากการใช
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ควรไดรับการพิจารณาในแงของความเสี่ยงที่เกิดจากชีวินทรีย
ตัวรับ (Recipient organism) หรือ ชีวินทรียตัวพอแม (Parental organisms) ท่ีไมไดรับ
การดัดแปลง ในสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเปนที่รองรับสิ่งมีชีวิตดังกลาว 
 

 6.  การประเมินความเสี่ยง ควรดําเนินการตามพื้นฐานเปนแตละกรณี โดยขอมูลท่ี
จําเปนในการประเมิน อาจแตกตางกันทั้งในลักษณะและระดับของรายละเอียดตามแตละ
กรณี ขึ้นอยูกับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรมที่เก่ียวของ เจตนาการใชประโยชน 
และสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเปนที่รองรับสิ่งมีชีวิตดังกลาว 

5.  Risks associated with living modified organisms or products thereof, 
namely, processed materials that are of living modified organism origin, containing 
detectable novel combinations of replicable genetic material obtained through the 
use of modern biotechnology, should be considered in the context of the risks 
posed by the non-modified recipients or parental organisms in the likely potential 
receiving environment. 

6.  Risk assessment should be carried out on a case-by-case basis. The 
required information may vary in nature and level of detail from case to case, 
depending on the living modified organism concerned, its intended use and the 
likely potential receiving environment. 
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วิธีดําเนินการ 
7.  กระบวนการประเมินความเสี่ยงโดยทางหนึ่ง อาจทําใหเกิดความจําเปนในการ

หาขอมูลเพ่ิมเติมเฉพาะบางเรื่อง ซึ่งอาจถูกชี้จําแนกและรองขอในระหวางกระบวนการ
ประเมิน ในขณะที่ขอมูลในเรื่องอ่ืน ๆ อาจไมมีความเกี่ยวของในบางกรณี 
 8.  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
จําตองดําเนินการ เม่ือเหมาะสม ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

(a) การชี้จําแนกลักษณะใหม ๆ ใดก็ตามทางพันธุกรรม (genotypic) และ
ทางรูปกรรม (phenotypic) ท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
ทางพันธุกรรม  ท่ีอาจสงผลกระทบในทางลบตอความหลากหลายทาง  
ชีวภาพ   ในสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเปนที่รองรับสิ่งมีชีวิตดังกลาว โดย
คํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยดวย 

(b) การประเมินความเปนไปไดท่ีผลกระทบในทางลบเหลานี้ท่ีจะเกิดขึ้นจริง  
โดยคํานึงถึงระดับและประเภทของการไดรับ (exposure) ของสิ่งมีชีวิต 
กับสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเปนที่รองรับสิ่งมีชีวิตดังกลาว 

  

Methodology 
7.  The process of risk assessment may on the one hand give rise to a 

need for further information about specific subjects, which may be identified and 
requested during the assessment process, while on the other hand information on 
other subjects may not be relevant in some instances. 

8.  To fulfil its objective, risk assessment entails, as appropriate, the 
following steps: 

(a) An identification of any novel genotypic and phenotypic 
characteristics associated with the living modified organism that may 
have adverse effects on biological diversity in the likely potential 
receiving environment, taking also into account risks to human health;  

(b)  An evaluation of the likelihood of these adverse effects being realized, 
taking into account the level and kind of exposure of the likely 
potential receiving environment to the living modified organism; 
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(c) การประเมินสิ่งที่จะติดตามมา หากผลกระทบในทางลบเกิดขึ้นจริง 
(d) การประมาณการณความเสี่ยงโดยรวม    ท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ

ดัดแปลงทางพันธุกรรมบนพื้นฐานของการประเมินความเปนไปได และสิ่งที่
จะติดตามมาของผลกระทบในทางลบที่ชี้จําแนกแลวจะเกิดขึ้นจริง 

(e) ขอเสนอแนะวา ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือจัดการไดหรือไม 
รวมถึง เม่ือจําเปน การชี้จําแนกกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงเหลานี้ และ 

(f) เม่ือมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับระดับความเสี่ยง ขอเสนอแนะควรนําเสนอโดย
รองขอขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเด็นเก่ียวของเฉพาะเรื่อง    หรือโดยการ
ดําเนินกลยุทธการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และ/หรือติดตามตรวจสอบ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมในสิ่งแวดลอม 

 
 

(c) A evaluation  of the consequences  should  these  adverse  effects  be 
realized; 

(d) An estimation of the overall risk posed by the living modified organism 
based on the evaluation of the likelihood and consequences of the 
identified adverse effects being realized;  

(e) A recommendation as to whether or not the risks are acceptable or 
manageable, including, where necessary, identification of strategies 
to manage these risks; and  

(f) Where there is uncertainty regarding the level of risk, it may be 
addressed by requesting further information on the specific issues of 
concern or by implementing appropriate risk management strategies 
and/or monitoring the living modified organism in the receiving 
environment. 
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ขอควรพิจารณา 
9. แลวแตกรณี การประเมินความเสี่ยง ควรคํานึงถึงรายละเอียดทางวิทยาศาสตร

และเทคนิคที่เก่ียวของกับลักษณะของเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(a) ชีวินทรียตัวรับ (Recipient organism) หรือ ชีวินทรียตัวพอแม (Parental 

organisms) ลักษณะทางชีวภาพของชีวินทรียตัวรับ (Recipient organism) 
หรือชีวินทรียตัวพอแม (Parental organisms) รวมถึงขอมูล สถานภาพของ
อนุกรมวิธาน ชื่อสามัญ ตนกําเนิด ศูนยกลางของตนกําเนิด และศูนยกลาง
ของความหลากหลายทางพันธุกรรม ถาทราบ และลักษณะของถ่ินที่อยูอาศัย 
ซึ่งสิ่งมีชีวิตดังกลาวอาจดํารงชีวิตอยูรอดหรือแพรพันธุได 

(b) ชีวินทรียตัวให (Donor organism or organisms) สถานภาพทาง
อนุกรมวิธาน ชื่อสามัญ แหลงที่มา และลักษณะทางชีวภาพที่เก่ียวของของ
ชีวินทรียตัวให (Donor organism) 

(c) พาหะ (Vector) ลักษณะพาหะ รวมถึงประเภท ถามี และแหลงที่มา หรือตน
กําเนิด หรือชวงตัวอาศัย (host range) ของพาหะ 

Points to consider 
9.  Depending on the case, risk assessment takes into account the relevant 

technical and scientific details regarding the characteristics of the following 
subjects: 

(a) Recipient organism or parental organisms. The biological 
characteristics of the recipient organism or parental organisms, 
including information on taxonomic status, common name, origin, 
centres of origin and centres of genetic diversity, if known, and a 
description of the habitat where the organisms may persist or 
proliferate;  

(b) Donor organism or organisms.  Taxonomic status and common 
name, source, and the relevant biological characteristics of the 
donor organisms;  

(c) Vector.  Characteristics of the vector, including its identity, if any, 
and its source or origin, and its host range;  
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(d) ส่ิงสอดใส (Insert or inserts) และ/หรือ ลักษณะของการดัดแปลง 

(Characteristics of modification)   ลักษณะทางพันธุกรรมของ nucleic 
acid ท่ีสอดใส และบทบาทเฉพาะของ nucleic acid และ/หรือ ลักษณะของ
ดัดแปลงที่ใช 

(e) ส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม (Living modified organism) 
ประเภทของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม และความแตกตาง
ระหวางลักษณะทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม 
และลักษณะทางชีววิทยาของชีวินทรียตัวรับ (Recipient organism) หรือ 
ชีวินทรียตัวพอแม (Parental organisms) 

(f) การตรวจหา (Detection) และการช้ีจําแนก (Identification) สิ่งมีชีวิตที่
ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมวิธีการตรวจหา และชี้จําแนกที่เสนอแนะ 
พรอมการใชงานเฉพาะ ความละเอียดออน และความแนนอนของวิธีการ
ดังกลาว 

(d) Insert or inserts and/or characteristics of modification.  Genetic 
characteristics of the inserted nucleic acid and the function it 
specifies, and/or characteristics of the modification introduced;  

(e) Living modified organism.  Identity of the living modified organism, 
and the differences between the biological characteristics of the 
living modified organism and those of the recipient organism or 
parental organisms;  

(f) Detection and identification of the living modified organism. 
Suggested detection and identification methods and their specificity, 
sensitivity and reliability;  
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(g) ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ตั้งใจ ขอมูลที่เก่ียวของการใช

สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม รวมถึงการใชแบบใหม หรือที่
เปลี่ยนแปลงจากเดิมเปรียบเทียบกับชีวินทรียตัวรับ (Recipient organism) 
หรือ ชีวินทรียตัวพอแม (Parental organisms) 

(h) ส่ิงแวดลอมที่เปนที่รองรับสิ่งมีชีวิต (Receiving environment) ท่ีไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม  ขอมูล สถานที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพทางนิเวศวิทยา รวมถึงขอมูลที่ เ ก่ียวของดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ และศูนยกลางของตนกําเนิดของสิ่งแวดลอมที่คาด
วาจะเปนที่รองรับสิ่งมีชีวิตดังกลาว 

 

(g) Information relating to the intended use.  Information relating to the 
intended use of the living modified organism, including new or 
changed use compared to the recipient organism or parental 
organisms; and 

(h) Receiving environment.  Information on the location, geographical, 
climatic and ecological characteristics, including relevant 
information on biological diversity and centres of origin of the likely 
potential receiving environment.  
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