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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 
พ.ศ. .... 

___________________________ 

  
หลักการ 

ใหมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 
________________________________ 

 
เหตุผล 

 เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมเจริญกาวหนาในการผลติสิง่มีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม

เพ่ือใชประโยชนทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม การสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม โดยที่การคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมเปนเรื่องที่ตองใหความสําคญั เพ่ือการคุมครองและอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพอนามัยของประชาชน และการคุมครองผูบริโภค ดังนัน้จึงมคีวามจาํเปนตองมี
กฎหมายฉบบันี้เพ่ือการควบคุม และดแูล การใชประโยชนจากส่ิงมชีีวิตดดัแปลงพันธกุรรม และส่ิงมีชีวิต

ดดัแปลงพนัธกุรรมเพื่อใชเปนอาหาร หรืออาหารสัตว หรือใชในกระบวนการผลติ  ซึง่มาจากตางประเทศหรือ

ภายในประเทศไดอยางปลอดภัยและเหมาะสม โดยทําใหผูเก่ียวของทุกฝายมีข้ันตอนการปฏบิัตทิี่เกี่ยวของ

กับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรมอยางถกูตอง และสอดคลองกับการดาํเนนิงานในระดับสากล จงึจําเปนตอง

ตราพระราชบญัญตัินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
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๒

ราง 
พระราชบัญญตั ิ

วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม  
พ.ศ. .... 

   
 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
 

..............................................................................................
.................................................  
 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความปลอดภยัทางชีวภาพของเทคโนโลยี 

ชีวภาพสมัยใหมเพ่ือใหประเทศมีกฎหมายภายในที่จะใชในการดําเนนิงานควบคุมดูแลการใชประโยชน

จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมไดอยางปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยของมนุษย รวมทั้งเพ่ือ

อนุวัตการพธิสีารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 
พระราชบัญญตัินี้มบีทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของ 

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย บัญญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 
 

..............................................................................................
................................................. 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญตัินี้เรียกวา “พระราชบัญญตัิวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิี้ใหใชบงัคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
  “ส่ิงมีชีวิต” หมายความวา หนวยทางชีวภาพใดๆก็ตามที่สามารถโอนยาย หรือถอด

รูปแบบสารพันธุกรรมได รวมถึงส่ิงมีชีวิตที่เปนหมัน ไวรัส และส่ิงมีชีวิตที่คลายคลงึไวรัส  

 

  “ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม” หมายความวา ส่ิงมีชีวิตใดกต็ามที่มีการผสมผสาน 

สารพันธุกรรมใหม ซึ่งไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม  
 
 
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๓

“เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม” หมายความถึง  
  (๑) การใชเทคนคิกรดนิวคลีอิกในหลอดทดลองหรือสภาพของหองปฏิบัติการ รวมถึงการ
ใชสารพันธุกรรมลูกผสมและการสอดใสกรดนวิคลีอิกเขาไป เปนสวนหนึ่งของสารพันธกุรรมของสิ่งมีชีวิต 

หรือ 
  (๒) การรวมตัวกนัของเซลลนอกวงศทางอนุกรมวิธาน ซึ่งขามขอบเขตของการผสมพันธุ

โดยสรีรวิทยาตามธรรมชาต ิหรือการรวมตัวกนัใหมตามธรรมชาติ และไมใชเทคนคิที่ใชในการขยายพนัธุและ

คัดเลือกพันธุแบบดั้งเดิม 
 

“การใชในสภาพควบคมุ” หมายความวา การดาํเนนิการใดๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต

ดดัแปลงพนัธกุรรมทุกลักษณะ ในสภาพควบคุมปด ซึ่งมีการใชส่ิงหรือสภาพกีดขวางทางกายภาพ หรือเคม ี
หรือชีววิทยา หรือหลายลักษณะรวมกนั เพ่ือจํากัดการตดิตอสัมผสักับสิ่งมีชีวิตและหรือส่ิงแวดลอมภายนอก 
ซึ่งการสมัผัสนัน้อาจมผีลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยของมนษุย   

 
“การใชในการทดลองภาคสนามในสภาพจาํกัด” หมายความวา การทดลองใชส่ิงมีชีวิต

ดดัแปลงพนัธกุรรมในภาคสนามซึ่งมีขอบเขตพืน้ที่จาํกัดตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ ภายใต

เง่ือนไขและสภาพจาํกัดที่จะลดและปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมภายนอก และปองกันการเคลื่อนยายของ

สารพนัธกุรรมสูส่ิงแวดลอมและหวงโซอาหารของมนษุยและสัตว   

 

  “การปลดปลอยสูส่ิงแวดลอม” หมายความวา การดําเนินการใดๆ ซึ่ง ผูนาํเขา ผูผลติ 

ผูใชในสภาพควบคมุ ผูใชในการทดลองภาคสนามในสภาพจาํกัด มีเจตนาปลดปลอยสิ่งมีชีวิตดดัแปลง

พันธกุรรม หรือส่ิงที่มีส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมปะปนอยูสูส่ิงแวดลอม โดยไมควบคมุและจาํกัดการตดิตอ
สัมผัสกับสิ่งแวดลอมภายนอก  
 
  “การปลดปลอยสูส่ิงแวดลอมโดยไมเจตนา” หมายความวา การดาํเนินการใดๆ ซึ่ง 

ผูประกอบกจิกรรมที่เกี่ยวกบัสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรมไมเจตนาละเมิดหรือละเลยทําใหส่ิงมีชีวิตดดัแปลง

พันธกุรรมหรอืส่ิงที่มีส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมปะปนอยูสูส่ิงแวดลอม และใหหมายรวมถึงเหตุฉุกเฉินและ

อุบัติเหตุทาํใหเกิดการปลดปลอยสูส่ิงแวดลอม 
    

“การใชเพ่ือกระบวนการผลติ” หมายความวา การใชส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพันธกุรรมที่มีเจตนา
ในการใชเปนวตัถดุิบแปรรูปเปนผลติภณัฑตางๆ และใหหมายความรวมถึงการจาํหนายเพื่อการปลกูเล้ียงให

ไดผลผลติ     
 

  “การจาํหนาย” หมายความวา การที่ผูผลติ ผูนาํเขา ผูใชในสภาพควบคมุ ผูใชในการ

ทดลองภาคสนามในสภาพจาํกัด ขาย จาย แจก ใหเชา แลกเปล่ียน ให ยืม เพ่ือประโยชนทั้งเชิงพาณิชยและ
ไมใชเชิงพาณิชย และใหหมายความรวมถงึการมไีวเพ่ือจาํหนายและเพือ่เสนอใหจาํหนายดวย 
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๔

  “การนาํเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 
 
  “การสงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจกัร 
 
  “การนาํผาน” หมายความวา นําหรอืสงผานราชอาณาจกัรโดยมกีารขนถายหรอืเปลี่ยน

พาหนะ 
  “ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดษิฐ หรือขอความใดๆ ซึ่งแสดงไวที่ส่ิงมีชีวิตดัดแปลง
พันธกุรรม หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจ ุ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธกุรรม 
หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจ ุ เพ่ือประโยชนดานการบงช้ี การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกผูใชและ

ผูบริโภค 

   
“การประเมนิความเสี่ยง” หมายความวา การประเมินความเสี่ยงอันตรายตอส่ิงแวดลอม

และสุขอนามัยของมนษุย ไมวาความเสี่ยงนัน้จะเกิดขึ้นโดยตรงหรอืโดยออม หรือเกิดขึ้นทันที หรือเกิดตามมา

ภายหลังซ่ึงเปนผลจากการดาํเนินการใดๆ ทีเก่ียวของกับการใชส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม 
   

“กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธกุรรม” หมายความวา กิจกรรมในลักษณะใดๆ 
ที่เก่ียวของกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ไดแก การนําเขา การสงออก การผลติ การใช การปลดปลอย 
การจําหนาย การเคลื่อนยาย การเก็บรักษา การขนสง และการกําจดั 

 
“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตอนุรักษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ 
 

  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรผีูรับผดิชอบแตงตั้งใหปฏิบตัิการตาม

พระราชบญัญตัินี ้
 

“หนวยงานผูรับผดิชอบ” หมายความวา หนวยงานที่รัฐมนตรีกําหนดตามพระราชบญัญตันิี้
ใหเปนหนวยงานผูรับผดิชอบตามมาตรา ๑๗ 

 
  “รัฐมนตรีผูรับผดิชอบ” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานผูรับผดิชอบ 
 
  “รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี ้
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๕

  มาตรา ๔  พระราชบัญญตัินีไ้มใชบังคบักับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธกุรรมที่เปนเภสัชภัณฑ
สําหรับมนุษยและสัตว หรือส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการ

ประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา  
 
  มาตรา ๕ พระราชบัญญตันิี้ใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือหนวยงานของรัฐทั้งที่มีและไมมีบทบัญญตัิของกฎหมายอื่นกําหนดใหมีอํานาจ

หนาที่หรือตองปฏิบัติในการดําเนนิการใดๆเกี่ยวของกับการใชส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมดวย  
 
  มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรักษาการตาม
พระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี ้
  กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาต ิ

 

______________ 
 
  มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลดักระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการคนที่

สอง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เปนรองประธานกรรมการคนที่สาม อธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ผูอํานวยการศนูยพันธุวศิวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ ผูวาการสถาบันวจิัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย อธิบดีกรม

ประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช อธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธบิดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  อธิบดี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี

แตงตั้งจาํนวนสิบคนเปนกรรมการ และใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่หนวยงานผูรับผดิชอบแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมคีวามรู

ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับสาขาใดสาขาหนึ่งไดแก ความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม เกษตรศาสตร สาธารณสุข กฎหมาย โดยอยางนอย
สองคนจากองคกรสาธารณประโยชนเพ่ือการคุมครองสุขอนามัย หรือส่ิงแวดลอมหรือการบริโภค อยาง

นอยสองคนจากสถาบนัวิจัยและสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อยางนอยสองคนจากภาคเอกชน

ซึ่งเปนผูผลติ ผูแปรรูป ผูนําเขา ผูขนสง และผูจาํหนาย และอยางนอยสองคนเปนตัวแทนของเกษตรกร

และผูบริโภค  

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๖

  มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
  (๑) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน หรือกรรมการที่ปรึกษา หรือเจาหนาทีข่องพรรคการเมือง 
  (๒) ไมเปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐไลออก ปลดออก 
ใหออก หรือเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่
 
  มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการซึ่งพน

จากตาํแหนงอาจไดรับแตงตัง้อีกได แตจะดํารงตาํแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
  หากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิครบวาระตามวรรคหนึง่แลว และยังไมมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาแทน ใหกรรมการที่มีอยูยังคงดําเนินการตอไปได 
 
  มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
  (๔) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอ

หนาที่หรือหยอนความสามารถ 
  (๕) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ หรือ 
  (๘) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
 
  มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตาํแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ

แตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงแทนอยูในตาํแหนงเทากับวาระ

ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 
  มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชมุ 
  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบตัิหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ

ทานใดทานหนึ่งตามลาํดบัทําหนาทีป่ระธานในที่ประชมุ ถารองประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบตัิ

หนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่

ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๗

  กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนสวนตัวในเรื่องใด หามมิใหเขารวมพิจารณาและออกเสียง

ในเรื่องนั้น 

 
  มาตรา  ๑๓ ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการ
ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอืน่ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

มาตรา  ๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้ 
  (๑) ใหคาํแนะนาํแกรัฐมนตร ี รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ และหนวยงานผูรับผดิชอบ ในการ

ออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคําส่ังที่จําเปน เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญตัินี ้
(๒) ใหคําแนะนําแกหนวยงานผูรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี ้

  (๓) ใหคําแนะนาํ และเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานผูรับผดิชอบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตางๆ ใหปฏิบตัิการตามอาํนาจและหนาที่ที่

กฎหมายกําหนด   
   (๔) เสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตอคณะรัฐมนตร ี  
  (๕) เสนอรายงานเกี่ยวกับการดาํเนนิการตามพระราชบัญญัตนิี้ตอคณะรัฐมนตรีอยาง

นอยปละหนึ่งคร้ัง  
  (๖) กําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมและสนับสนนุการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร

มนุษยในดานความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมอยางตอเนื่อง 
  (๗) กําหนดมาตรการเพื่อสนับสนนุการวิจัยและพัฒนาดานความปลอดภัยทางชีวภาพ

ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 
  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือ

กฎหมายอื่นบญัญัตใิหเปนอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการ  
  (๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดตามที่

คณะกรรมการมอบหมายไดและชวยสนบัสนุนการปฏบิัติงานของคณะกรรมการ ประกอบดวย

คณะอนุกรรมการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะอนุกรรมการดานสิ่งแวดลอมและการเกษตร 

คณะอนุกรรมการดานอาหารและสุขอนามยั คณะอนุกรรมการติดตามเฝาระวังการดําเนนิงานตาม

กฎหมาย คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับจังหวัดและทองถ่ิน คณะอนุกรรมการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพระดบัสถาบัน คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการใชในการทดลอง

ภาคสนามในสภาพจาํกัด คณะอนุกรรมการใหขอมูลสาธารณะ และอ่ืนๆ ไดตามจาํเปนและเหมาะสม 
  
   
 
 
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๘

หมวด ๒ 
หนวยงานผูรับผดิชอบ และหนวยประสานงานกลางแหงชาต ิ

______________ 
 

  มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธกุรรมเปนพืช สัตว หรือ 

จุลินทรีย ใหถือวาเปนพืช สัตว หรือจุลินทรียที่ตองควบคุมตามกฎหมายอื่น ที่กําหนดการควบคมุกิจกรรม

อันเกี่ยวกับพชื สัตว หรือจุลินทรีย ดวยแลวแตกรณี และบทกฎหมายและอํานาจหนาที่ของพนักงาน

เจาหนาทีต่ามกฎหมายอื่น ในสวนที่วาดวยการตรวจสอบ การตรวจคน และการออกคําส่ัง ใหใชบังคับแก
ผูประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ตองแจงหรือตองขอรับอนุญาตตาม

พระราชบัญญตัินีด้วย 
 

มาตรา ๑๖ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการและโดยความยินยอมของ

รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของ

กระทรวงในราชการบริหารสวนกลางเปนหนวยงานผูรับผดิชอบ และกําหนดใหหนวยงานผูรับผิดชอบมี

อํานาจในการดําเนนิการอยางหนึ่งอยางใดทั้งหมด หรือบางสวนเกีย่วกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธกุรรมตาม

พระราชบัญญตัินี ้ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จํานวนบุคลากร ความสัมพันธกับภารกิจหลัก
และปริมาณงานในความรับผิดชอบเปนสาํคัญ 

หนวยงานหนึง่หนวยงานใดของกระทรวงในราชการบริหารสวนกลางอาจมีคําขอเปน

ผูรับผดิชอบในการดาํเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตนิีก็้ได โดยใหคณะกรรมการพิจารณา

และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๑๗ ใหมีสํานักความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนหนวยงานภายในสาํนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําหนาที่

เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพแหงชาติ และใหมีอํานาจและหนาที่

ดังตอไปนี ้
  (๑) รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพเนื่องจากสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธกุรรม และจดัตั้งและพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมเพื่อเปนศูนยกลางการเผยแพรขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  (๒) เปนหนวยงานกลางเผยแพรและประสานขอมลูเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

เนื่องจากสิ่งมชีีวิตดดัแปลงพันธุกรรมแกหนวยงานผูรับผดิชอบ ผูแจง ผูขออนุญาต และประชาชน 
  (๓) ติดตามความคบืหนาในการดาํเนนิงานของประเทศภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวย

ความปลอดภยัทางชีวภาพ รวมทั้งการเจรจา การหารือ การใหความรวมมือกับนานาประเทศและนาํมา

ประสานกบัการดําเนนิงานในประเทศ 

  (๔) ปฏิบตัิการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย  
 
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๙

หมวด ๓ 
การควบคุมกจิกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม 

___________ 
 

สวนที่ ๑ 
การนําเขา สงออก และนาํผาน 

___________ 
 
  มาตรา ๑๘ หามนําเขาหรือสงออกส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม เวนแตจะไดรับอนุญาต

จากหนวยงานผูรับผดิชอบ และตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามตามที่หนวยงานผูรับผิดชอบ

กําหนด  
การขออนุญาต การอนุญาต การควบคุมการประกอบกิจกรรมของผูไดรับอนุญาต การ

ตออายุใบอนญุาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใชและการเพิกถอนการอนุญาต และ

คาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนญุาตใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ ตามคําแนะนาํของคณะกรรมการ และกฎกระทรวง

ดังกลาวตองกําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอนญุาตไวอยางชัดเจนดวย 
 
  มาตรา ๑๙ ในการขออนุญาตนําเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตามมาตรา ๑๘ ผูขอ
อนุญาตนาํเขาตองแจงขอมูลเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ตามรายละเอียดที่กําหนดใน

กฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีผูรับผิดชอบตามคําแนะนําของคณะกรรมการ มาพรอมกับคาํขออนุญาต

ดวย หรือในกรณีที่เห็นสมควรหนวยงานรับผิดชอบอาจสั่งใหจัดทํารายงานการประเมินความเสีย่ง เสนอ

มาพรอมกับคาํขออนุญาตดวยก็ได 
 
 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตนําเขาส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ไดปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตครบถวนแลว แตไมไดรับอนุญาตการนาํเขา 

หนวยงานผูรับผดิชอบตองระบุเหตุผลของการไมอนุญาตใหนาํเขาดวย 
 
มาตรา ๒๑ เม่ือไดอนุญาตใหนําเขาส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมแลว ถาตอมาพฤติการณ

ไดเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตสํุาคัญเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยหรือส่ิงแวดลอม ใหหนวยงาน

ผูรับผิดชอบมีอํานาจยกเลิกการอนุญาตหรือสั่งแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการอนุญาตไดตามความจําเปน 
  ในการออกคาํส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานผูรับผดิชอบระบุเหตผุลของการสั่งยกเลิก

การอนุญาตหรือการแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไขการอนุญาตนั้นดวย 
 
  มาตรา ๒๒ ในการขออนุญาตสงออกส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งมีแหลงกําเนิดใน

ประเทศตามมาตรา ๑๘ ผูขอรับใบอนุญาตสงออกตองแสดงหลักฐานการแจงและการยินยอมของประเทศ

ผูนําเขา หรือการตอบรบัของประเทศผูนาํเขามาพรอมกับคําขออนญุาตสงออกดวย 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๑๐

  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่ประเทศผูนาํเขามิไดกําหนดขอหามหรือเง่ือนไข

เก่ียวกับการนาํเขาส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธกุรรม 
 

  มาตรา ๒๓ ผูใดนําผานสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตองแจงขอมูลเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธกุรรมตามรายละเอียดที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีผูรับผดิชอบตาม

คําแนะนาํของคณะกรรมการ มาพรอมกับคําขออนุญาตดวย 

 
 

สวนที่ ๒ 
การใชในสภาพควบคุม 
___________ 

 
  มาตรา ๒๔ การใชในสภาพควบคุมแบงเปนประเภทตามระดับของความเสี่ยงตอความ

ปลอดภัยทางชีวภาพไดดังนี้ 
  (๑) ประเภทที่หนึ่ง การใชส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคมุทีไ่มกอใหเกิด

ความเสี่ยงตอส่ิงแวดลอมและสุขอนามัย 
  (๒) ประเภทที่สอง การใชในสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรมสภาพควบคมุที่กอใหเกิดความ
เส่ียงตอส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยในระดบัต่าํ 
  (๓) ประเภทที่สาม การใชส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมในสภาพควบคมุที่กอใหเกิดความ
เส่ียงตอส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยในระดบัปานกลาง 

(๔) ประเภทที่ส่ี การใชส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพันธกุรรมในสภาพควบคุมที่กอใหเกิดอนัตราย
รายแรงหรือขัดตอศีลธรรม   

ใหหนวยงานผูรับผดิชอบออกประกาศกาํหนดบญัชีรายชื่อของสิ่งมีชีวิตดดัแปลง

พันธุกรรมในสภาพควบคุมใหอยูในประเภทใดประเภทหนึ่งตามวรรคหนึ่ง   
 

มาตรา ๒๕ ใหหนวยงานผูรับผดิชอบ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออก

ประกาศกาํหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติในการใชส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพ

ควบคุมตามสวนนี ้ โดยคํานึงถึงระดบัความเสี่ยงของประเภทการใชส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธกุรรมในสภาพ

ควบคุม   

 
มาตรา ๒๖  ผูใดขอใชส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมประเภทที่หนึ่ง 

ประเภทที่สอง และประเภทที่สาม  ตองแจงการขอใชตอหนวยงานผูรับผิดชอบตามแบบที่หนวยงาน

ผูรับผดิชอบกาํหนด 
ผูใชส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัตติาม

หลักเกณฑ และวิธีการที่หนวยงานผูรับผดิชอบกําหนดตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๑๑

มาตรา ๒๗ ผูใชในสภาพควบคุมประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตอง

รายงานและบนัทึกการใช เพ่ือประโยชนในการรวบรวมขอมูลและติดตามตรวจสอบการใชอยางปลอดภัย 

และตองเสนอตอหนวยงานผูรับผดิชอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานผูรับผิดชอบประกาศกาํหนด  
   
มาตรา ๒๘ เม่ือผูใชไดปฏิบัตติามหลักเกณฑ มาตรฐาน แนวทางปฏบิตัใินการใชส่ิงมชีีวติ

ดัดแปลงพันธกุรรมในสภาพควบคุมแลว แตตอมาผูใชมีพฤติการณเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตสํุาคัญเพื่อ

ความปลอดภยัตอส่ิงแวดลอมหรือสุขอนามัย ใหหนวยงานผูรับผดิชอบมีอํานาจยกเลิกการใชหรือส่ังแกไข
เพ่ิมเติมเง่ือนไขการใชไดตามความจําเปน 
 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผูใชในสภาพควบคมุไดปฏิบัตติามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
โดยถูกตองครบถวนแลว แตหากมีขอมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตรในภายหลังท่ีบงชี้วาการใชในสภาพ
ควบคุมอาจกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอส่ิงแวดลอมหรือสุขอนามัย หนวยงานผูรับผดิชอบมี

อํานาจสั่งหามการใช ทั้งนี้ตองระบุเหตุผลของการยกเลิกการใชดวย 
 

  มาตรา ๓๐ หามผูใดใชส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมประเภทที่ส่ีโดย

เด็ดขาด 
 
 

สวนที่ ๓ 
การใชในการทดลองภาคสนามในสภาพจํากัด 

___________ 
 

มาตรา ๓๑ หามใชส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในการทดลองภาคสนามในสภาพจํากัด  

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูรับผดิชอบ ทั้งนี้โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ และผูมีสิทธิ

ขอรับใบอนญุาตตองมีคุณสมบัติ ตามที่รัฐมนตรีผูรับผดิชอบกําหนดตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 
  การขออนุญาต การอนุญาต การตออายใุบอนญุาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่ง
พักใชและการเพิกถอนการอนุญาต และคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนญุาตใหเปนไปตามแบบ 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีผูรับผิดชอบตามคําแนะนาํของ
คณะกรรมการ ซึ่งกําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอนุญาตไวอยางชัดเจนดวย 

 
มาตรา ๓๒ ผูขออนุญาตใชในการทดลองภาคสนามในสภาพจาํกัด ตองจัดทาํ และเสนอ 

แผนการทดลอง ประกอบดวยแผนการปองกันการไหลของยีนใหมโดยการสืบพันธุ แผนการปองกันการคง

อยูในสิ่งแวดลอมตอไปหลังการทดลอง แผนการปองกันการเขาสูหวงโซอาหารของมนุษยและสัตว แผน

ฉุกเฉินเพื่อแกไขกรณีอุบัติเหตุ และใหผูขออนุญาตเสนอมาตรการการดําเนนิงานควบคุมและลดความ

เส่ียงตามแผนดังกลาวกอนการทดลอง ใหหนวยงานผูรับผิดชอบพิจารณาอนุญาต รายละเอียดและ

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๑๒

แผนการทดลองและขั้นตอน หลักเกณฑ ตองมีขอมูลครบถวน ตามหลักเกณฑที่หนวยงานผูรับผดิชอบ

ประกาศกาํหนด 

 
มาตรา ๓๓ หนวยงานผูรับผิดชอบตองพิจารณาแผนการทดลองและมาตรการการดําเนินงาน

ควบคุมและลดความเสี่ยงทีผู่ขออนุญาตยืน่เสนอ โดยใชหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติที่รัดกมุ ทั้งนี้ให

เปนไปตามที่หนวยงานผูรับผดิชอบประกาศกาํหนด 
 
 มาตรา ๓๔ เม่ือผูใชไดรับอนุญาตการใชในการทดลองภาคสนามในสภาพจาํกัดแลว ถา

ตอมาผูใชมีพฤติการณเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุสําคญัเพื่อความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมหรือสุขอนามัย  ให
หนวยงานผูรับผดิชอบมีอํานาจสั่งหาม การใชหรือส่ังแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไขการใชไดตามความจําเปน 

 
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผูใชในการทดลองภาคสนามในสภาพจาํกัดไดปฏิบตัิตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขโดยถูกตองครบถวนแลว แตหากมีขอมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตรในภายหลังที่

บงชี้วาการใชดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอส่ิงแวดลอมหรือสุขอนามัย หนวยงาน

ผูรับผดิชอบอาจมีคําส่ังใหยกเลิกการใช ทั้งนี้ตองระบุเหตุผลของการยกเลิกการอนุญาตดวย 
   

 
สวนที่ ๔ 

การปลดปลอยสูส่ิงแวดลอม 
___________ 

 
มาตรา  ๓๖ หามปลดปลอยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมสูส่ิงแวดลอม โดยเจตนา เวนแต

จะไดรับอนญุาตจากหนวยงานผูรับผิดชอบใหปลดปลอยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมโดยเจตนาใน พ้ืนที่ที่

ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรผีูรับผดิชอบ ตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ และผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาต

ตองมีคุณสมบัตติามที่หนวยงานผูรับผดิชอบกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
  การขออนุญาต การอนุญาต การตออายใุบอนญุาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่ง
พักใชและการเพิกถอนการอนุญาต และคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนญุาตใหเปนไปตามแบบ 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีผูรับผิดชอบตามคําแนะนาํของ
คณะกรรมการ และตองกําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอนญุาตไวอยางชดัเจนดวย 

 
มาตรา ๓๗ ในการขออนุญาตปลดปลอยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมสูส่ิงแวดลอม 

โดยเจตนา ผูขออนุญาตตอง จัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงกอนการยื่นขออนุญาตโดยมีรายละเอยีด
ขอมูลการศึกษาและประเมินความเสี่ยงครบถวน ตามแบบและหลกัเกณฑและวิธีการที่หนวยงาน

ผูรับผดิชอบกาํหนดตามคําแนะนาํของคณะกรรมการและเสนอมาพรอมกับคําขอรบัใบอนุญาต   
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๑๓

  มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งขออนุญาตปลดปลอยตามมาตรา 
๓๕ นั้นเคยมีการศึกษาและประเมินความเสี่ยงในตางประเทศมากอน ผูขออนุญาตอาจนาํรายงานการ

ประเมินความเสี่ยงดังกลาวมาใชเปนขอมลูประกอบการขออนุญาต ทัง้นี้ ความเหมาะสมและเพียงพอของ

รายงานดังกลาว อยูในดุลยพินิจของหนวยงานผูรับผดิชอบตามคําแนะนาํของคณะกรรมการ 
 

มาตรา  ๓๙ ในกรณีที่ผลการพิจารณารายงานการประเมินความเสี่ยงตอส่ิงมีชีวิต บงชี้วา
การปลดปลอยสูส่ิงแวดลอมโดยเจตนาตามที่ขออนุญาตอาจกอใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายตอ

ส่ิงแวดลอมหรือสุขอนามัยของมนุษย หนวยงานผูรับผิดชอบจะอนญุาตไมได 
 
มาตรา ๔๐ การพิจารณาใหอนญุาตการปลดปลอยสูส่ิงแวดลอมโดยเจตนา หนวยงาน

ผูรับผดิชอบตองพิจารณาผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของชุมชน และ

การคุมครองสิทธิของชุมชน  เพ่ือประกอบกับการพิจารณารายงานการประเมินความเสี่ยงตอส่ิงแวดลอม

กอนการใหอนุญาตดวย และในการพิจารณาผลกระทบดังกลาวขางตน หนวยงานผูรับผดิชอบอาจใหจดัทํา

รายงานผลกระทบในดานหนึ่งดานใดก็ได ในกรณีทีม่ีขอมูลหรือหลักฐานบงชี้ผลกระทบดังกลาวรายแรง 

หนวยงานผูรับผดิชอบตามคําแนะนาํของคณะกรรมการจะอนุญาตไมได 
    
มาตรา ๔๑ เพ่ือประโยชนในการอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหทองที่ใดเปนพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกไ็ด หลังไดรับการยินยอมและเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการความปลอดภยัทาง

ชีวภาพระดบัจังหวัดและทองถ่ินแลว ทั้งนี้รัฐมนตรีจะกําหนดใหเขตอนุรักษและพ้ืนที่โดยรอบหางจากเขต

อนุรักษในระยะที่เหมาะสมตามคําแนะนําของคณะกรรมการนั้น เปนเขตอนุญาตไมได 
 

มาตรา ๔๒ หามการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมโดยเจตนาในเขตอนุรักษและ ในพ้ืนที่

โดยรอบเขตอนุรักษในระยะหางตามที่รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ ประกาศกําหนด และหามการ
ปลดปลอยดังกลาวในพื้นที่อ่ืนใดที่มิใชพ้ืนที่ที่ไดรับอนญุาตจากรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ เวนแตการ

ปลดปลอยสูส่ิงแวดลอมโดยเจตนาเปนไปเพื่อประโยชนตอการคุมครองและอนุรักษส่ิงแวดลอมและการ

ดูแลสุขอนามัยของมนุษย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๔๓ เม่ือหนวยงานผูรับผิดชอบไดอนญุาตใหปลดปลอยส่ิงมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรมสูส่ิงแวดลอมโดยเจตนาแลวนัน้ ถาตอมาพฤติการณไดเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุสําคัญเพื่อ

ความปลอดภยัตอส่ิงแวดลอมและหรือสุขอนามัยของมนุษย ใหหนวยงานผูรับผดิชอบมอํีานาจสั่งไม 

อนุญาตหรือส่ังแกไขเพิ่มเตมิเง่ือนไขการอนุญาตไดตามความจําเปน 
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๑๔

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ผูขออนุญาตปลดปลอยสูส่ิงแวดลอมโดยเจตนาไดปฏิบตัิตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตโดยถูกตองครบถวนแลว แตมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการ
อนุญาตใหปลดปลอยส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมสูส่ิงแวดลอมโดยเจตนาอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ

ความเสียหายรายแรงตอส่ิงแวดลอม สุขอนามัย สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูและสิทธิ

ของชุมชน หนวยงานผูรับผิดชอบตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจสั่งไมอนุญาตกไ็ด  ทั้งนี ้ตอง
ระบุเหตุผลของการไมอนุญาตดวย 

 
 

สวนที่ ๕ 
การจําหนายเพื่อเปนอาหาร หรืออาหารสัตว และการใชในกระบวนการผลิต 

___________ 
 
มาตรา ๔๕ หามจําหนายเพื่อเปนอาหารหรืออาหารสัตว และใชในกระบวนการผลติ เวน

แตจะไดรับอนญุาตจากหนวยงานผูรับผิดชอบตามคําแนะนาํของคณะกรรมการ และผูขออนุญาตตองมี

คุณสมบัตติามที่หนวยงานผูรับผดิชอบกาํหนด ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 
  การขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช
และการเพิกถอนการอนุญาต และคาธรรมเนยีมการขอและการออกใบอนญุาตใหเปนไปตามแบบ 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีผูรับผิดชอบตามคําแนะนาํของ

คณะกรรมการและตองกําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอนญุาตไวอยางชัดเจนดวย 
 

มาตรา ๔๖ ในการขออนุญาตจาํหนายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเปนอาหารหรือ
อาหารสัตวและใชในกระบวนการผลิต ผูขออนุญาตตองศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานการประเมิน

ความเสี่ยง เสนอมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่หนวยงานผูรับผิดชอบ
กําหนด 

 
  มาตรา ๔๗ ในการที่ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมซึ่งขออนุญาตใชหรือจําหนายตามมาตรา 
๔๖ นั้นเคยมีการศึกษาและประเมินความเสี่ยงในตางประเทศมากอน ผูขออนุญาตอาจนาํรายงานการ

ประเมินความเสี่ยงดังกลาวในตางประเทศมาใชเปนขอมลูประกอบการยื่นขออนุญาตเสนอมาพรอมกับคํา

ขอรับใบอนญุาตได ทั้งนี้ความเหมาะสมและเพียงพอของรายงานดังกลาวอยูในดุลยพินิจของหนวยงาน

ผูรับผดิชอบ ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผลการพิจารณารายงานการประเมินความเสี่ยง บงชี้วาการจําหนาย

เพ่ือเปนอาหารหรืออาหารสัตวและใชในกระบวนการผลติดังกลาวตามที่ขออนุญาตอาจกอใหเกิดอนัตราย

รายแรงตอสุขอนามัยและหรือส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีผูรับผดิชอบจะอนุญาตไมได 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๑๕

  มาตรา ๔๙ ผูไดรับอนญุาตใหจาํหนายเปนอาหาร อาหารสัตวหรือใชในกระบวนการผลิต 

ตองจัดใหมีฉลากซึ่งมีขอมูลชัดเจนและเพียงพอตอผูบรโิภคทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศการจัดใหมฉีลาก

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานผูรับผดิชอบประกาศกําหนดตามคาํแนะนําของ

คณะกรรมการ 
 
  มาตรา ๕๐ เมื่อไดใหอนุญาตการจาํหนายเปนอาหาร อาหารสัตวหรือการใชใน

กระบวนการผลิต ถาตอมาพฤติการณไดเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุสําคญัเพื่อความปลอดภัยตอ

ส่ิงแวดลอมหรือสุขอนามัยของมนุษย ใหหนวยงานผูรับผิดชอบตามคําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจ

ยกเลิกการอนุญาตหรือส่ังแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไขการอนญุาตไดตามความจําเปน 
 
  มาตรา ๕๑ ในกรณีทีผู่ขออนุญาตจาํหนายเปนอาหาร อาหารสัตว และการใชใน

กระบวนการผลิต ไดปฏิบตัติามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตโดยถูกตองครบถวนแลว 
แตกรณีมีเหตอัุนควรเชื่อไดวาการอนุญาตใหจําหนายและใชดังกลาวกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหาย

ตอส่ิงแวดลอมหรือสุขอนามัยของมนุษย โดยมีผลการพิสูจนทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจน หนวยงาน

ผูรับผดิชอบตามคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคาํส่ังไมอนุญาตกไ็ด ทั้งนี้ตองระบุเหตุผลของการไม

อนุญาตดวย 
 
 

สวนที่ ๖ 
การพักใช การเพิกถอนใบอนุญาต และการเลิกประกอบกิจการตามใบอนญุาต 

_______________  
 

  มาตรา ๕๒ เม่ือปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัตติามพระราชบัญญตัินี้หรือ

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี ้ หนวยงานผูรับผดิชอบโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง

พักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีมีการฟองผูไดรับใบอนุญาต

ตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็
ได 

ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตองหยุดการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับ

ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม และระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตนัน้จะขอรับใบอนญุาตใดๆ ตามพระราชบญัญัติ
นี้อีกไมได 
 

มาตรา ๕๓ เม่ือปรากฏวาผูไดรับใบอนญุาตขาดคุณสมบัตติามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ 

มาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๔๕ หนวยงานผูรับผิดชอบโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการ มีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนญุาตได 

ผูรับอนุญาตซึง่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองหยุดการประกอบกจิกรรมเกีย่วกับสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธุกรรม และจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญตัินี้อีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับ

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๑๖

แตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และหนวยงานผูรับผิดชอบจะออกใบอนญุาตใหหรือไมก็ได สุดแตจะพิจารณา
เห็นสมควร 
 

มาตรา ๕๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคาํส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทาํเปนหนังสือแจง

ใหผูรับอนญุาตทราบ และในกรณีไมพบตวัผูถูกส่ังหรือผูถูกส่ังไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหปดคาํส่ังไวในที่
เปดเผยเหน็ไดงาย ณ สถานที่หลักอันเปนที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของผู
ถูกไดรับใบอนุญาตนั้น และใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตไดทราบคาํส่ังนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง 

คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคาํส่ังเพิกถอนใบอนุญาต จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธี
อ่ืนอีกดวยก็ได 
 

มาตรา ๕๕ ในกรณทีี่หนวยงานผูรับผิดชอบสั่งพักใชใบอนุญาต ใหหนวยงาน 

ผูรับผดิชอบมอํีานาจกําหนดเงื่อนไขใหผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตปฏบิัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมที่

ยังคงมีอยูในความครอบครองในขณะถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๖ หนวยงานผูรับผดิชอบโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งถอนคําส่ัง

พักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได เม่ือเปนที่พอใจวาผูรับอนุญาตซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติการ
ตามพระราชบญัญัตนิี ้หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญตัินีแ้ลว 

 
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม ใหนําความในมาตรา ๕๒ วรรคสองมาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๕๘ ผูประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรมผูใดประสงคจะเลิก

ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตามทีไ่ดรับใบอนุญาต ใหยื่นคาํขออนุญาตเลิก

ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตอหนวยงานผูรับผิดชอบ   
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหเลิกประกอบกจิกรรม

เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ใหเปนไปตามที่หนวยงานผูรับผิดชอบกาํหนดตามคาํแนะนาํของ

คณะกรรมการ และตองกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการที่ผูขออนุญาตเลิกประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธกุรรมตองปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ยังคงมีอยูในความครอบครองจาก

การประกอบกจิกรรมตามใบอนุญาตดวย 
 
 
 
 
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๑๗

สวนที่ ๗ 
การดูแล ขนสง เคลื่อนยาย นําผาน เก็บรกัษา บรรจุหีบหอ กําจดั และจําแนกระบ ุ

___________ 
 

  มาตรา ๕๙ ผูไดรับใบอนญุาตประกอบกิจกรรมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และผูนาํ
ผาน ตามพระราชบัญญัตินี้มีหนาที่ตองดูแล ขนสง เคลื่อนยาย เก็บรักษา บรรจุหีบหอ กําจัดและ

จําแนกระบุดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง ปลอดภัย และใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารตามที่

หนวยงานผูรับผดิชอบกําหนดตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ  
 
  มาตรา ๖๐ ผูไดรับอนญุาตการใชและประกอบกิจกรรมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตาม

พระราชบัญญตัินี ้ ตองจาํแนกระบุส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมขณะที่อยูในความครอบครองได การจําแนก

ระบุอาจเปนฉลากหรือเอกสารกํากับหรือหลักฐานอื่นใดเพื่อสามารถแสดงแหลงที่มา และการสืบคน

ยอนกลับได ตลอดเวลาที่ครอบครองนั้น 
 
 

สวนที่ ๘ 
การปลดปลอยสูส่ิงแวดลอมโดยไมเจตนา และกรณีเหตุฉุกเฉิน 

___________ 
 
  มาตรา ๖๑ ผูประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธกุรรมที่อยูภายใตการ

ควบคุมตามพระราชบัญญตันิี้ ตองจัดทาํแนวทางและขั้นตอนการปฏิบตักิรณีเกิดเหตฉุุกเฉินและ 
การปลดปลอยสูส่ิงแวดลอมโดยไมเจตนา 
  แนวทางและขัน้ตอนการปฏบิัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการปลดปลอยสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรมสูส่ิงแวดลอมโดยไมเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่หนวยงานผูรับผดิชอบประกาศ

กําหนด 
 
  มาตรา ๖๒ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและการปลดปลอยสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมสู

ส่ิงแวดลอมโดยไมเจตนา ผูประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตองแจงเหตุฉุกเฉิน

ดังกลาวใหหนวยงานผูรับผดิชอบทราบทนัที  และตองใหความรวมมือ รวมถึงใหขอมูลที่จําเปนกับ

หนวยงานผูรับผดิชอบเพื่อแกไข บรรเทา หรือระงับความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น 
 
  มาตรา ๖๓ เม่ือมีเหตุฉุกเฉินและการปลดปลอยส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมสูส่ิงแวดลอม
โดยไมเจตนา ซึ่งหากปลอยไวจะกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาต ิ หรือ

ทรัพยสินของรัฐหรือของประชาชนเปนอนัมาก หนวยงานผูรับผดิชอบมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่

ระงับเหตุฉุกเฉินนั้นได  
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๑๘

หมวด ๔ 

การมีสวนรวมของประชาชนและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
___________ 

 
  มาตรา ๖๔ บุคคลมีสิทธิแสดงความคดิเห็นในเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม และไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องดังกลาว เวนแต
ขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือเปน

ความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิในทรัพยสิน หรือสิทธิในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดที่

ไดรับความคุมครองตามกฎหมายอื่น 
 
  มาตรา ๖๕  ใหรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงหรือประกาศกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการ

แสดงความคดิเห็นในเรื่องเก่ียวกับการใชส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศ  และการเปดเผยขอมูล

ขาวสารจากทางราชการในเรื่องดังกลาว  
  กฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี ้
  (๑) การประกาศการแจงหรือประกาศคาํขอรับใบอนุญาตทีต่องเสนอรายงานการประเมิน

ความเสี่ยง และการวิเคราะหผลกระทบดานสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
(๒) บุคคลหรือกลุมบุคคลผูมีสิทธิแสดงความคดิเห็น 

  (๓) ระยะเวลาใหยื่นความจาํนงเพื่อแสดงความคดิเห็น 
  (๔) วิธีการแสดงความคดิเห็น 
  ใหรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบนําความคดิเห็น และขอมูลขาวสารที่ไดรับจากการ

แสดงความคดิเห็นมาประกอบการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญตัินี ้
 
  มาตรา ๖๖ ผูแจงหรือผูขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญตัินี้มีสิทธิรองขอตอรัฐมนตรี
ใหปฏิบตัิตอขอมูลหนึ่งขอมูลใดของตนเปนความลบัทั้งหมดหรือบางสวน 

เม่ือรัฐมนตรีหรือหนวยงานผูรับผดิชอบพิจารณาแลวเห็นวาขอมูลที่รองขอตามวรรคหนึ่ง

เปนขอมูลที่เปนความลบัใหรัฐมนตรีหรือหนวยงานผูรับผดิชอบมีหนาทีดู่แลรักษาขอมูลท่ีเปนความลับนั้น

จากการถูกเปดเผยหรือเอาไป 
  ใหรัฐมนตรีหรือหนวยงานผูรับผดิชอบถอืปฏิบัตติอขอมูลที่เปนความลับตามวรรคสอง

แมภายหลังจากการถอนคําขอรับใบอนุญาต หรือถอนการแจง หรือภายหลังจากเมื่อมีคําส่ังไมอนญุาตตาม
คําขอรับใบอนุญาตแลว 
 
  มาตรา  ๖๗ ขอมูลหรือขาวสารดังตอไปนี ้ไมถือวาเปนความลับ 
  (๑) ช่ือและท่ีอยูของผูแจงหรือผูขอรับอนุญาต 
  (๒) คําอธิบายลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๑๙

  (๓) รายงานการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะหผลกระทบดานเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม และ 
  (๔) วิธีการและแผนใดๆ ก็ตามสาํหรับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินหรือภัยตอสาธารณะ 
 
  มาตรา ๖๘ การเปดเผยขอมูลอันเปนหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกดิขึ้น
จากการใชส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ไดแจงหรือขออนุญาตตามพระราชบัญญตันิี้ ไมเปนเหตุใหผู

เปดเผยขอมูลตองรับผดิหรือตองชดใชคาเสียหายทางแพงหรือทางอาญา หากการเปดเผยขอมูลนั้น 
  (๑) เปนการกระทําโดยสุจริต 
  (๒) เปนการเปดเผยตอบุคคลหรือคณะบุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือ
ตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองสิ่งแวดลอมและสุขอนามัย 

  (๓) เปนการเปดเผยตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการของรัฐสภา  
  (๔) เปนการเปดเผยตอส่ือสาธารณะ โดยอาศัยหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อถือไดในขณะที่
ทําการเปดเผย โดยเห็นวา  
   (ก) จําเปนตองเปดเผยเพื่อมิใหเกิดความเสียหายรายแรงตอสาธารณะ หรือ
เพ่ือใหมีการตรวจสอบหรือสืบสวนเหตุแหงภัยนั้นไดทนัการณ หรือเพ่ือปกปองผูเปดเผยเองใหพนภัยซึ่ง
มิฉะนั้นจะไมสามารถเยียวยาได และ 
   (ข) ประโยชนตอสาธารณะที่จะไดรับการปกปองจากการเปดเผยนัน้มีน้ําหนัก
มากกวาความเสียหายที่เกิดแกผูแจงหรือผูขอรับอนุญาตหรือบุคคลใดๆ ที่เกิดจากการเปดเผยขอมูล และ 
  (๕) เปนการเปดเผยขอมูลสาธารณะที่มอียูแลวในประเทศหรือในตางประเทศ 

 
 

หมวด ๕ 
กองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพ 

___________ 
 

  มาตรา ๖๙ ใหจัดตั้งกองทนุขึ้นกองทุน หนึ่งเรียกวา “กองทุนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ” ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดงัตอไปนี ้

(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ 
(๒) เงินที่สงตามมาตรา ๗๓ 

(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจาก ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

(๔) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดจากการบริจาค 
(๕) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี ้

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๒๐

(๗) เงินอื่น ๆ ที่ไดรับมาเพื่อดําเนนิการกองทุน 
ทรัพยสินของกองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพใหนาํสงเขาบัญชีกองทุนความปลอดภัย

ทางชีวภาพ โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน การจัดการและการ

จําหนายทรัพยสิน และการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใชจายเงินของกองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้ ใหกระทรวงการคลัง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางประกาศ หากพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน

กําหนดเวลาดงักลาว ใหถือวาไดใหความเห็นชอบแลว 
 

มาตรา ๗๐ เงินกองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี ้
(๑) แกไขภัยสาธารณะที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยของมนุษยและสัตวอัน

เกิดจากเหตุฉกุเฉิน มีสาเหตุมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวกบัสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพนัธกุรรม หรือการปลดปลอย

ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมโดยไมเจตนา 
(๒) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุน ใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบนัการศึกษา หรือองคกรเอกชนในการศึกษา คนควา และวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธกุรรม เพ่ือประโยชนในการปฏิบัตติามพระราชบัญญัตนิี ้

(๓) พัฒนาบุคลากรในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ 
สถาบันการศกึษา หรือองคกรเอกชนใหมีความรูความเชี่ยวชาญในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลง

พันธุกรรม การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยอันเกดิจากกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธกุรรม 
(๔) โฆษณา การเผยแพรขอมูลความรู และการประชาสัมพันธเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรม และการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยอันเกิดจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรม 
(๕) เปนคาใชจายในการบริหารงานของกองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 
มาตรา ๗๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพคณะหนึ่ง

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานัก

งบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรมสงเสริมคุณภาพสิง่แวดลอม ผูแทนกรมวิชาการเกษตร 
ผูแทนศนูยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผูแทนจากสถาบันการศึกษาที่เก่ียวของและผูทรงคุณวุฒทิี่รัฐมนตรีแตงตั้งโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ

ไมเกิน ๕ คน เปนกรรมการ 
ใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตงตั้งผูอํานวยการกองหรือ 

ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาผูอํานวยการกองหรือเจาหนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม เปนกรรมการและเลขานกุาร 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๒๑

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบคุคล ซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรม และการสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมดวย  และใหนําความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคบักบัการดาํรงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกบัการประชุมคณะกรรมการ

กองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๗๒ ใหคณะกรรมการกองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพมีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้

(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดบัความสําคัญของการใชจายเงินกองทุน
ความปลอดภยัทางชีวภาพตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๗๓  ตอรัฐมนตร ี

(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคทีกํ่าหนดไวในมาตรา ๗๑ 

ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ 

(๓) เสนอแนะตอรัฐมนตรีในการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร 
ขอเงินชวยเหลือ หรือขอเงินอุดหนนุจากกองทุน 

(๔) เสนอแนะตอรัฐมนตรีในการกําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพ
ตามมาตรา ๗๓ 

 

(๕) ปฏิบตัิการอื่นใดตามทีกํ่าหนดไวในพระราชบัญญตัินี ้
การกําหนดตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
  มาตรา ๗๓ ใหผูประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อประโยชน
ในเชิงพาณิชยซึ่งไดรับใบอนุญาตแลว ทั้งนี้ยกเวนผูประกอบกิจกรรมผูซึ่งเปนเกษตรกร สงเงินเขา

กองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพในอตัราทีรั่ฐมนตรีกําหนดตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการกองทุนความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ  
  การสงเงินเขากองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพใหสงแกสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีกําหนดตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ
กองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๒๒

หมวด ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่
___________ 

 
  มาตรา ๗๔ ใหหนวยงานผูรับผดิชอบมอํีานาจและหนาที่ตามที่พระราชบัญญัตนิี้มอํีานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตนิี ้
 
  มาตรา ๗๕ เพ่ือปฏิบัตกิารใหเปนไปตามพระราชบญัญัต ิ ใหพนกังานเจาหนาทีม่ีอํานาจ

ดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในพื้นที่ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ ที่มีการประกอบกิจกรรม

เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือที่สงสัยวามีการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลง

พันธุกรรม ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทติยตก หรือในระหวางเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองของสภาพควบคุม ภาชนะบรรจุส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรืออุปกรณและเครื่องมือ

ตางๆ ที่เก่ียวของกับกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งตรวจรายงานหรือเอกสารใดๆ 
ที่เก่ียวของกับกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติ

ตามพระราชบญัญัตนิี ้
  (๒) นําส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม หรือวัตถุที่สงสัยวาเปนสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม
ในจาํนวนหรือปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ 
  (๓) ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือวัตถุที่สงสัยวาเปน
ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ภาชนะบรรจุส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือวัตถุที่สงสัยวาเปนสิ่งมีชีวิต

ดดัแปลงพนัธกุรรม รายงานหรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา

ความผดิตามพระราชบัญญตัินี ้
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อ

ประกอบการพิจารณาได 
  (๕) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

ปฏิบัตใิหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินีภ้ายในระยะเวลาที่

พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควร 
  (๖) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม
หยุดการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธกุรรมตามพระราชบัญญัตนิี ้ในกรณีที่ผูประกอบ
กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรมนั้น ฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามบทบญัญัติแหงพระราชบัญญตัินี ้
กฎกระทรวง ประกาศ หรือเง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญตัินี ้ หรือไมปฏิบัตติาม
คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามพระราชบัญญตันิี้ หรือในกรณีที่พบเหตุฉกุเฉินหรือภัยอันตรายตอ

ส่ิงแวดลอมและสุขอนามัย 

 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๒๓

  มาตรา ๗๖ ในการปฏบิัตหินาที่ตามพระราชบัญญัตนิี ้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบตัร
ประจําตัวแกบคุคลซึ่งเกี่ยวของ และตองปฏิบัตติามหลกัเกณฑและวิธีการที่หนวยงานผูรับผิดชอบกําหนด

ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการ และบัตรประจาํตวัพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่หนวยงาน

ผูรับผดิชอบกาํหนดตามคําแนะนาํของคณะกรรมการ 
 
  มาตรา ๗๗ ในการปฏิบตัหินาทีต่ามพระราชบัญญตันิี้ ใหเจาของหรือผูครอบครองพื้นที่ 

อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ หรือผูมีหนาที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาทีต่าม

สมควร  และใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
  มาตรา ๗๘ ในการปฏิบตัิหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๗ ใหทําตอหนา
เจาของหรือผูครอบครองพื้นที่ อาคาร สถานที ่หรือยานพาหนะ ถาหาบคุคลดังกลาวไมได ใหทําตอหนา
บุคคลอืน่อยางนอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาทีไ่ดขอรองใหมาเปนพยาน 
 
 

หมวด ๗ 
การอุทธรณ 

___________ 
 
  มาตรา ๗๙ ผูซึ่งไมพอใจคาํส่ังของพนักงานเจาหนาที่ทีส่ั่งการตามมาตรา ๗๕(๔) (๕) 
หรือ (๖) มีสิทธิอุทธรณคาํส่ังนั้นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายในสามสิบวันนบัแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของ
พนักงานเจาหนาที ่

ใหคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีผูรับผดิชอบเปนที่สุด 
 
  มาตรา ๘๐ การอุทธรณตามมาตรา ๘๑ ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคาํส่ังของ

พนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังใหหยุดการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตามพระราชบัญญัตนิี ้
 
 

หมวด ๘ 
ความรับผดิและการชดใชความเสียหาย 
    __________________ 

 
  มาตรา ๘๑  ความเสียหาย ตามหมวดนี้ หมายรวมถึง  

(๑) ความเสยีหายตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ การ

ลดลงของจํานวน ปริมาณขององคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพจากสภาพธรรมชาติหรือกอนหนา    
(๒) ความเสยีหายตอสุขอนามัยของมนษุย การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเสื่อมของ

สุขภาพ คาใชจายจากการรักษาสุขอนามยั 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๒๔

(๓) ความเสียหายตอสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การสูญเสียรายไดจากการใช

ส่ิงแวดลอมหรือเปนผลจากสิ่งแวดลอมเสื่อม การสูญเสียความมั่นคงดานอาหาร ความเสื่อมลงของสังคม

และวัฒนธรรม  การลดลงหรือสูญไปของความสามารถในการแขงขันของชุมชน 
ความเสียหายตามวรรคหนึ่งตองกอใหเกิดผลกระทบรายแรง 

 
มาตรา ๘๒ ผูกอใหเกิดความเสียหาย หมายถึง ผูใดซึ่งมีสถานะในการควบคมุการ

ดําเนนิการขณะเกิดเหตุการณที่กอความเสียหาย ผูกอใหเกิดความเสียหายตองรับผิดและชดใชความ

เสียหาย กรณทีี่เจตนา ประมาท เลินเลอหรือละเลย และทําใหเกิดความเสยีหายที่รายแรงจากการ

ดําเนนิการใดๆ ของตน 
กรณีที่มีผูกอใหเกิดความเสยีหายจากเหตกุารณหนึ่งมากกวาหนึ่งราย ความรับผดิจะแบง

กันตามสัดสวนของความเสียหายรวมกัน และการประเมินคาความเสียหายก็จะแบงตามสดัสวนการ

ดําเนนิการของผูกอใหเกิดความเสียหายแตละรายดวย 
 

  มาตรา ๘๓ ใหหนวยงานผูรับผดิชอบโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาประเมิน

คาความเสียหายจากคาใชจายในการดาํเนนิงานฟนฟูคืนสภาพเดิม การเยียวยาสวนที่เสียหาย คาใชจาย

การดําเนินงานตามมาตรการแกไขและปองกัน และแจงผูกอใหเกิดความเสียหายรับผิดชอบคาความ

เสียหาย    
  

  มาตรา ๘๔ หนวยงานผูรับผดิชอบกาํหนดใหผูกอใหเกิดความเสียหายตองรับผดิและ

ชดใชความเสยีหายโดยดําเนินงานปฏิบตักิารแกไขและปองกัน การฟนฟูคืนสภาพเดิมเพื่อควบคุมและ

เยียวยาความเสียหายตามความเหมาะสม และเทาที่เปนไปได หากผูกอใหเกิดความเสียหายไมสามารถ

ดําเนนิงานดังกลาวไดทันท ี หนวยงานผูรับผดิชอบตองดําเนนิงานกอนเพ่ือควบคุมและเยียวยาไดทันการณ 

และใหใชสิทธไิลเบี้ยเอาแกผูตองรับผดิและชดใชความเสียหายได  
 

  มาตรา ๘๕ ผูกอใหเกิดความเสียหายอาจไมตองรับผิด หากสามารถพสูิจนวาไมไดละเมิด

หรือละเลยการดําเนนิงานใดๆ ทีไ่ดรับการอนุญาตตามพระราชบญัญัตนิี ้ หรือเปนการดาํเนินงานตามที่

หนวยงานผูรับผดิชอบกําหนดไว หรือเปนการดาํเนินงานที่ไมกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตาม

ความรูทางเทคนิคและวิทยาศาสตรที่ทราบ ณ ขณะนัน้ หรือไมมีเหตผุลเชื่อมโยงการประกอบกิจกรรมของ

ตนโดยตรงกับความเสียหายที่เกิดข้ึน 
 

  มาตรา ๘๖ ผูกอใหเกิดความเสียหาย ไมตองรับผดิและชดใชความเสียหายในกรณี

ดังตอไปนี ้
(๑) เหตุสุดวสัิย 
(๒) การกระทําตามคําส่ังทีส่ั่งการตามอํานาจหนาทีต่ามกฎหมายของทางราชการ 

หรือเจาพนักงานของรัฐ หรือ 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๒๕

  (๓) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูไดรับความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่นซึ่งมี
หนาที่รับผดิชอบโดยตรงหรือโดยออม 
 
  มาตรา ๘๗ ในกรณทีี่มีกลุมบุคคลไดรับความเสยีหายจากกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธกุรรมตามพระราชบัญญัตนิี ้ โดยมีขอเท็จจริงและหลักกฎหมายอยางเดียวกัน ใหผูเสียหายมี

อํานาจฟองคดแีบบกลุมตามกฎหมายเกี่ยวกับการดาํเนนิคดีแบบกลุมเพื่อเรียกรองคาเสียหายแทนผูเสียหาย

อ่ืนได 
 
  มาตรา ๘๘ หามมิใหฟองรองเรียกรองคาเสียหายอนัเกิดขึ้นตามพระราชบัญญตันิี้เมื่อพน

หนึ่งปนับแตวนัที่ผูเสียหายรูหรือควรรูเหตุแหงความเสียหาย หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันที่ความเสียหายได

กอข้ึน 
 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

______________   
 
  มาตรา ๘๙  ผูใดนําเขาหรือสงออกโดยฝาฝนมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ด

ป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๙๐  ผูใดนําผานโดยฝาฝนมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หรือถูกส่ังหามการประกอบกิจกรรม 
 
  มาตรา  ๙๑ ผูใดใชในสภาพควบคุมฝาฝนมาตรา ๒๖ และ มาตรา ๒๗ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือถูกส่ังหามการใช  
 

มาตรา ๙๒  ผูใดใชในสภาพควบคุมฝาฝนมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หรือถูกส่ังหามการใช  

 
  มาตรา  ๙๓  ผูใดใชในการทดลองภาคสนามสภาพจํากัดฝาฝนมาตรา ๓๑ ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถูกส่ังหามการใช  
 

มาตรา ๙๔  ผูใดปลดปลอยสูส่ิงแวดลอมโดยเจตนาฝาฝนมาตรา  ๓๖ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๒๖

มาตรา ๙๕ ผูใดจําหนายเพื่อเปนอาหารหรืออาหารสัตวหรือใชในกระบวนการผลิตฝาฝน
มาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๖ ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายใดฝาฝนมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๙๗ ผูเลิกกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมฝาฝนมาตรา ๕๘ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๙๘ ผูรับใบอนุญาตผูใดละเลยหนาที่ตามมาตรา ๕๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  

มาตรา ๙๙ ผูไดรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือฝาฝน

เง่ือนไขที่รัฐมนตรีกําหนดใหตองปฏิบัติในระหวางที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๐  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๑๐๑ ผูแจงหรือผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  

  มาตรา ๑๐๒ ผูประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ผูใดไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๖๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจํา 

ทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๓ ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ในการดูแลรักษาขอมูลที่เปนความลับ

ตามมาตรา ๖๖ เปดเผยหรือใชความลับนั้นเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๔ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ปฏิบัติการตามมาตรา  ๗๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๕ ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่พนักงาน

เจาหนาที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๗๕ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   
ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



(รางพระราชบัญญตัิฯ ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
 
 

๒๗

 
มาตรา ๑๐๖ ผูใดฝาฝนคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งออกตามมาตรา ๗๕ (๕) หรือ 

(๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 

บทเฉพาะกาล 
__________  

 
  มาตรา ๑๐๗ กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือ

บุคคลใดที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้อยู

กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรมตอไปใหมายื่นคาํขอรับใบอนญุาต หรือ มาแจงตอคณะกรรมการภายในกําหนด ๑๒๐ วัน นับ
แตวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๑๐๘ ใหคณะกรรมการพิจารณาและเสนอแนวทางการดาํเนนิงาน และมาตรการ

กรณีการปลดปลอยสูส่ิงแวดลอมโดยไมเจตนาซึ่งเกิดขึน้กอนวันที่พระราชบัญญัตนิีใ้ชบังคับ ตอหนวยงาน

ผูรับผดิชอบ ภายในกําหนด ๓๖๕ วัน นบัแตวนัที่พระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ 
 

มาตรา ๑๐๙ ใหดําเนินการตั้งคณะกรรมการตามมาตรา ๗ คณะกรรมการบริหารกองทุน

ความปลอดภยัทางชีวภาพตามมาตรา ๗๑ ภายในกาํหนด ๑๒๐ วันนบัแตวนัที่พระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
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