สรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
-------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์การรับฟังความคิดเห็น
๑. เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนที่ อาจได้ รับผลกระทบในการดำรงชี วิตหรือการประกอบอาชี พ เข้ ามา
มีส่วนร่วมในการยกร่างและแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
๒. เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๓. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ มาพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานวิเคราะห์ ผลกระทบ
จาก (ร่ าง) พระราชบั ญญั ติ ความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. .... และปรั บ ปรุ ง ร่ า งกฎหมายเพื่ อ ให้ เป็ น ไป
โดยละเอียดรอบคอบ มีความโปร่งใส สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น
และเกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อทั้งภาครัฐและประชาชน
๒. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
๑. การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายเฉพาะ
ที่มีผลบังคับใช้หลายฉบับ ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน และยังคงมีช่องว่างในการกำกับดูแล
๒. การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็ม
ช่องว่างของการดำเนินงาน และกำหนดมาตรฐานกลางของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ในลักษณะของกฎหมายกลาง
ที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
การแบ่ งปั น ผลประโยชน์ อ ย่ างเท่ าเที ย มและยุติ ธ รรม การป้อ งกั นและลดผลกระทบต่อ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Living Modified Organisms: LMOs)
ตลอดจนการป้องกัน เยียวยา หรือแก้ไขในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและข้อตกลงระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bio economy) และเป็นการดำเนินการ
ตามแผนปฏิ รูป ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่กำหนดให้ มีการจัดทำกฎหมายว่าด้ว ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
๓. การอนุรักษ์ การเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และการควบคุม
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายได้โดยลำพั ง
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมมือกัน
ในการอนุ รักษ์และใช้ป ระโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สู งสุ ด และ
เนื่องจากทรัพยากรชีวภาพสามารถสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้มหาศาล จึงจำเป็นต้องมีกลไกควบคุมการลักลอบ
นำเข้า ส่งออก การนำมาใช้ การได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งการสนับสนุน

๒
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะและแรงจู งใจในการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการอนุ รัก ษ์ แ ละ
ใช้ป ระโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้ เกิดความตระหนั กและมีองค์ความรู้ส ามารถ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพหรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน รวมทั้งสามารถปกป้องสิทธิของตนและ
สามารถเจรจากับเอกชนที่ขอเข้าถึงและทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสมต่อไป
๓. ความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
แผนปฏิ รู ป ประเทศด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม กำหนดให้ มี การจั ดทำกฎหมายว่ าด้ วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ให้เป็นเอกภาพและครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้จัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. .... โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักและคำนึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมแล้วและที่อยู่ระหว่างพิจารณาเข้าร่วม รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio economy) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้มีกฎหมายกลางในการบูรณาการการประสานงานและกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหาร
จัดการความหลากหลายชีวภาพของประเทศ
๒. เพื่อยกระดับ เสริม หรือปิดช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๓. เพื่อกำหนดกลไกการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
การแบ่ งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่นโยบายของภาคส่วนต่าง ๆ
๔. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๕. เพื่อควบคุมผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
๖. เพื่อรองรับการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง

๓
๔. หลักการหรือสาระสำคัญของร่างกฎหมาย
๔.๑ หลักการทั่วไป
(๑) กำหนดหลั ก การของกฎหมายให้ เป็ น การเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ างและยกระดั บ การจั ด การ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และไม่ก้าวล่ วงการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะที่มีอยู่แล้ว ในกรณี
ที่ ไม่ มี ก ฎหมายเฉพาะหรื อ มี ก ฎหมายเฉพาะแต่ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ห รือ มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ไว้ต่ ำกว่ า
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็ให้นำบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับ
(๒) กำหนดพื้น ที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ ครอบคลุ มการจัดการความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพในพื้ น ที่ ข องประเทศไทย เขตเศรษฐกิ จ จำเพาะ เขตไหล่ ทวี ป ทะเลหลวง โดยไม่ ขั ดหรื อแย้ ง
กับกฎหมายระหว่างประเทศหรือความตกลงที่ทำกับต่างประเทศ
(๓) วางหลั กเกณฑ์ การบริห ารจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ ให้ ครอบคลุ มในเรื่อ ง
การพั ฒ นาอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น การระมัดระวังล่วงหน้า ผู้ก่อมลพิษ
หรือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของตน
ให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว
๔.๒ องค์กรกำกับดูแล
(๑) คณะกรรมการความหลากหลายทางชี วภาพแห่ งชาติ ทำหน้ าที่ กำกั บดู แลด้ านนโยบาย
ประกอบด้ วย นายกรั ฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ ได้ รับมอบหมายเป็ นประธาน รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน มีกรรมการ
โดยตำแหน่ ง จำนวน ๙ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน ซึ่งแต่งตั้ง
จากผู้เชี่ยวชาญ มีผลงาน หรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่น้อย
กว่ า ๑๐ ปี โดยเลขาธิการสำนั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเป็น กรรมการและ
เลขานุการ (ยกระดับจากคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม)
(๒) คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
- เสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนจั ดการความหลากหลายทางชี วภาพ
ของประเทศ มาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- กำหนดหลั กเกณฑ์ สำหรับการอนุ รักษ์ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และการแบ่งปั น
ผลประโยชน์ จากทรั พ ยากรชี วภาพ การควบคุ มผลกระทบต่อ ความหลากหลายทางชีว ภาพ การติด ตาม
ตรวจสอบ การป้องกัน แก้ไข และเยียวยาในกรณีที่เกิดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

๔
- เสนอแนะเพื่อกำหนดภารกิจให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และการพิจารณาระงับข้อพิพาท
กรณีที่เกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐ
(๓) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ มี
หน้าที่และอำนาจ ดังนี้
- การพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
- รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการให้อนุญาต การจัดทำข้อตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์
- เป็ น ศู น ย์ ก ลางประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ คณะกรรมการที่ ตั้ งขึ้ น
ตามกฎหมายหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษา เสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้กับทุกภาคส่วน
(๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ เพื่อให้เกิดการประสานงานและการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กรณี ที่ ไม่ มีห น่ ว ยงานผู้ รับ ผิ ดชอบ ให้ ส ำนั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องว่างในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
๔.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
(๑) ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้มีสิทธิในการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการความหลากหลายของชีวภาพในท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน โดยให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับขึ้นทะเบียนชุมชนท้องถิ่น
(๒) ส่ งเสริ มการสร้ างสมรรถนะและสนับ สนุ น บทบาทของชุม ชนท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดเขตคุ้มครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การกำหนดทรัพยากรชีวภาพคุ้มครอง การจัดทำบัญชีทรัพยากรชีวภาพระดับท้องถิ่น การกำหนด
บัญชีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและกำหนดกิจกรรมที่อนุญาตหรือห้ามดำเนินการเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนั้น จะต้อง
รับ ฟั งความคิ ดเห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ชุม ชนท้อ งถิ่น และประชาชนในพื้ นที่ รวมทั้งให้ สิ ท ธิชุม ชนท้ องถิ่ น
ให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีว ภาพที่อยู่
ในท้องถิ่นตน
(๓) กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการจูงใจ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะและสนับสนุนบทบาทของชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ โดยให้ อปท. ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจัดทำบัญชี
ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ เพื่อให้สำนักงานนโยบายฯ รวบรวมและใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลบัญชีทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศและแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

๕
๔.๔ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
(๑) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
๑) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปตามแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งจัดทำขึ้นทุก ๕ ปี
๒) กำหนดเขตคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเชิงพื้นที่และระบบนิเวศ พร้อมมาตรการบังคับ หรือคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูในพื้นที่นั้น ทั้งนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือยกเลิกเขตคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพนั้นได้
๓) ส่งเสริมให้เอกชนนำพื้นที่มาขึ้นทะเบียนเป็นเขตคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามความสมัครใจ
๔) กำหนดให้ทรัพยากรชีวภาพที่เป็นชนิดพันธุ์ที่หายาก ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น หรือชนิดพันธุ์
ที่ถูกคุกคามและใกล้ จ ะสู ญ พั น ธุ์ หรือยังไม่มีการคุ้มครองตามกฎหมายอื่น เป็น ทรัพ ยากรชีวภาพคุ้มครอง
เพื่ ออนุ รั กษ์ความหลากหลายทางชีว ภาพในเชิงชนิ ดพัน ธุ์ พร้อมมาตรการคุ้มครองและป้องกัน ผลกระทบ
ต่อทรัพยากรชีวภาพคุ้มครองนั้ น ทั้งนี้สามารถเพิกถอนได้ เมื่อชนิดพันธุ์นั้น ไม่เข้าเงื่อนไขที่ จะต้องได้รับการ
คุ้มครองแล้ว
๕) กำหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ โดยคำแนะนำของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จัดทำบัญชีทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ของตนและปรับปรุงบัญชี
ดังกล่าวทุก ๒ ปี เพื่อให้สำนักงานนโยบายฯ รวบรวมและใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลบัญชีทรัพยากรชีวภาพ
และแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
(๒) การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
๑) ไม่ใช้บั งคับ กับ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ โดยชุมชนท้องถิ่น
ตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น เพื่อการยังชีพในครัวเรือนแห่งตนตามสมควร และการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
มนุษย์
๒) กำหนดกลไกในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
รวมถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้องตามพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่า งยุติธรรมและเท่าเที ยม ประกอบด้วย การยินยอมโดยการแจ้ง ล่วงหน้า (Prior
Informed Consent: PIC) การจั ด ทำข้ อ ตกลงร่ ว มกั น (Mutually Agreed Terms: MAT) และการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม (Fair and equitable sharing of benefits))
๓) มอบหมายให้ห น่วยงานผู้ รับผิดชอบพิจารณาอนุญาตการขอเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อเสนอแนะของชุมชนท้องถิ่น
กรณี ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ นั้ น เป็ น ไปเพื่ อ การค้ า ต้อ งมี ก ารจัด ทำข้ อ ตกลงการแบ่ งปั น
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับจะมีการจัดสรรให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง

๖
ทั้งหมด ตามสั ด ส่ ว นที่ เหมาะสมและเป็ น ธรรม และให้ เป็ น รายได้ ของรัฐ เพื่ อนำไปใช้ ในการอนุ รักษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
๔) กำหนดให้ มี ก ารรายงานความก้ า วหน้ า หรื อ ผลการเข้ า ถึ ง และการใช้ ป ระโยชน์
จากทรั พยากรชี วภาพ เพื่ อติ ดตามการดำเนิ นงานเพื่ อให้ เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ของการขออนุ ญ าตเข้ าถึ ง
การนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพนั้น ๆ
(๓) การควบคุมผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
๑) กำหนดกลไกการกำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
ที่สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดในพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้ง สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมที่พัฒนาขึ้นในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศในทุ กกระบวนการ ประกอบด้วย การนำเข้า
ส่งออก นำผ่าน การดูแล ขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การจำแนกระบุ การใช้ในสภาพควบคุม การใช้ในภาคสนาม
การประเมิ น ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพก่ อ นการปลดปล่ อ ยสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยรายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์
วิธีการปฏิบัติจะกำหนดไว้ในอนุบัญญัติ ตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด
ทั้งนี้ ได้น ำประเด็นสำคัญ ภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญ ญั ติความปลอดภัย ทางชีวภาพ
พ. ศ. .... (ฉบั บ คณะอนุ กรรมาธิก ารพิ จารณาศึก ษากฎหมายเพื่ อกำกับ ดูแลสิ่ งมี ชีวิตดั ดแปลงพั น ธุก รรม)
ซึ่งผ่ านกระบวนการรับ ฟั งความเห็ น จากหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยทั้งที่ส นั บสนุน และห่ วงกังวล
ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าวมาประกอบการยกร่างสาระสำคัญด้วยแล้ว
๒) กำหนดให้มีการจัดทำบัญ ชีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกัน
ควบคุม หรือกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนั้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้อง
กับแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อควบคุม ป้องกันภัยคุกคามและผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
๓) กรณี เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ เกิ ด ผลกระทบรุ น แรงต่ อ ความหลากหลายทางชี ว ภา พ
ให้อำนาจรัฐมนตรีในการประกาศใช้มาตรการป้องกัน ควบคุม หรือกำจั ด ทำลาย ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
รวมทั้งสามารถกำหนดมาตรการแก้ไข และฟื้นฟูผลกระทบ รวมถึงการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
๔.๕ ความรับผิดทางแพ่ง
กำหนดโทษทางแพ่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทรัพย์สิน เศรษฐกิ จ สังคม หรือความมั่นคงทางอาหาร และ/หรือมีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ
มนุษย์ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำ
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบุคคลดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โดยมีการกำหนดขอบเขตของค่าสินไหมทดแทน
ไว้เพื่อความชัดเจน

๗
๔.๖ บทกำหนดโทษ
(๑) กำหนดให้ มีการนำโทษทางปกครองในรูปค่าปรับและโทษทางปกครองรูปแบบอื่น รวมทั้ง
โทษอาญาทั้งโทษจำคุกและโทษปรับมาใช้บังคับกับผู้ที่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในความผิด
ดังต่อไปนี้
- การเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
- การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเข้าถึงหรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
- การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๒) กำหนดโทษปรับ จะต้องพิจารณาจากมูลค่าทางการค้าของทรัพยากรชีวภาพนั้นด้วย
(๓) ในกรณี ที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล หากผู้ที่มีอำนาจสั่ งการได้สั่งการหรือละเว้น
ไม่สั่งการให้ดำเนินการ จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
(๔) กำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเที ยบความผิดที่เป็นโทษอาญา ประกอบด้วย ผู้แทน
จากสำนั กงานอัยการสู งสุ ด สำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ และกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ และเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว
ให้ถือว่าคดีสิ้นสุด
๔.๗ บทเฉพาะกาล
(๑) ให้คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ในวาระเริ่มแรก โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใน ๙๐ วัน
(๒) การดำเนินการตามระเบียบ กอช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพและการได้รับ ผลประโยชน์ ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ ดำเนินการเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่ากฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้จะมีผลใช้บังคับ
(๓) ผู้ ที่ ป ระกอบกิจ กรรมเกี่ ยวกั บ สิ่ งมี ชีวิตดั ดแปลงพั นธุกรรมอยู่ก่ อนที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
ใช้บังคับและต้องการดำเนินกิจกรรมนั้นต่อ จะต้องขออนุญาตหรือแจ้งต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใน ๑๒๐ วัน
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้
๕. บุคคลซึ่งอาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๕.๑ บุคคลซึ่งอาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ เจ้าของหรือผู้ค รอบครอง ผู้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน
และผู้ที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือชนิดพันธุ์ต่างถิ่น นักวิจัย ผู้ที่ประสงค์
จะเข้าถึงและ/หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น รู ป แบบพิ เศษ หน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่ งเป็ น หน่ วยงานผู้ รับ ผิ ดชอบ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม
ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

๘
๕.๒ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(๑) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน
(ร่าง) พระราชบั ญ ญั ติ ความหลากหลายทางชีว ภาพ พ.ศ. .... มี ผ ลเป็ น การจำกั ดสิ ท ธิ
และเสรีภาพในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพบางประการเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม และชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ทั้งนี้ เมื่อเปรีย บเที ยบผลประโยชน์ ต่อส่ ว นรวมที่ ประชาชนส่ ว นใหญ่ จะได้รับจากการ
มีร่างพระราชบัญญัตินี้ จะมีความคุ้มค่ามากกว่า เนื่องจากจะมีกลไกในการกำกั บดูแลเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความคุ้มครองความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์สิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และชุมชนท้องถิ่น จะได้รับ
จัดสรรผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นตนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่นตนในทุกกระบวนการ และท้ายที่สุด
ประเทศชาติ สามารถใช้ทรัพยากรชีวภาพที่มีอย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้ารูปแบบใหม่ของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
(Bio economy) ซึ่งสอดคล้ องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของประชนชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
(๒) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
(๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
(๒) ประชาชนในฐานะผู้ดูแล ครอบครองทรั พยากรชีวภาพมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากการ
แบ่งปันผลประโยชน์ อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมจากทรัพยากรพันธุกรรมที่มีแหล่งกำเนิดในพื้นที่นั้ น ๆ ทั้งที่เป็น
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมทั้งได้รับการคุ้มครองภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
(๓) ประชาชนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bio economy) สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
(๔) ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้ ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับการชดเชย กรณีที่เกิด
ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
(๕) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้อย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งสุขภาพของมนุษย์และสัตว์
(๖) ประชาชน โดยเฉพาะนักวิจัยมี แหล่งข้อมูลและตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่สามารถเข้าถึง นำไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(๗) ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ชนิดพันธุ์หรือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างรายได้

๙
(๘) ประชาชนมีกลไกในการป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกราน
(๙) ประชาชนมีกลไกในการปกป้องและรักษาทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น จากการลักลอบ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากภายนอก โดยเฉพาะต่างประเทศ
(๓) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ภาครัฐ
การจั ดทำ (ร่ าง) พระราชบั ญญั ติ ความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
เสริ มหรื อเติ มเต็ มช่ องว่ างของกฎหมายที่ กำกั บดู แลบริ หารจั ดการความหลากหลายทางชี วภาพในภาพรวม
ของประเทศในปัจจุบันและเป็นการกำหนดมาตรฐานกลางของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ
ทั้ ง นี้ ผู้ มี ห น้ าที่ ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายนี้ คื อ หน่ ว ยงานของรัฐ และเจ้ าหน้ าที่ ข อง
หน่วยงานของรัฐดังกล่าว ซึ่งได้มีการประกาศกำหนดให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยร่างกฎหมายนี้ไม่มีผล
ต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการขึ้นใหม่ การกำหนดให้มี คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ เป็ นการยกระดับคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.)
และสำนั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมยังทำหน้ าที่เป็นสำนั กงานเลขานุ การ
ของคณะกรรมการดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อาจทำให้ต้องเพิ่มงบประมาณ ที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การรับฟังความคิดเห็นการพิจารณารายงานการประเมิน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ส่ วนบุ คลากรนั้นสามารถพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในหน่ วยงานผู้รับผิดชอบเพื่ อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ได้
๖. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษอาญา
และหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๖.๑ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีระบบอนุญาต
เนื่องจากทรัพยากรชีวภาพเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน การนำทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ความมั่นคงทางอาหาร
ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้
ดังนั้ น จึงมีความจำเป็ น ต้องควบคุมและกำกับดูแลกิจกรรมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมี ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุ ม
และกำกับดูแลกิจกรรมดังกล่าว อันจะเป็นการป้องกันผลกระทบและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

๑๐
๖.๒ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีระบบคณะกรรมการ
การบริ ห ารจั ดการความหลากหลายทางชี วภาพโดยการบู รณาการการประสานงานระหว่ า ง
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องอาศัยระบบคณะกรรมการที่ มีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เพื่อทำหน้ าที่กำหนดนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และมีการกำหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการโดยตำแหน่งซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่องานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และสามารถมอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการได้
พร้อมทั้งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี ทำหน้าที่ร่วมพิจารณาและเสนอความเห็นต่อการกำหนดนโยบายและวางแผน
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ และเป็นการเปิดช่องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแห่ง ชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้แต่งตั้งขึ้น
ใหม่ แต่เป็นการยกระดับคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.)
ซึ่งมีอยู่แล้วตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓
๖.๓ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดโทษอาญา
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและกำกับดูแล
กิจกรรมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
การฝ่าฝื นหรือไม่ป ฏิบั ติตามมาตรการตามที่กฎหมายกำหนด อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความมั่นคง
ทางอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในวงกว้าง ตลอดจน
อาจทำให้ เกิ ดความไม่ ป ลอดภั ยต่ อชี วิ ตและสุ ขภาพของประชาชนได้ ประกอบกั บการกำหนดบทลงโทษอื่ น
ที่ไม่ใช่โทษอาญาไม่ทำให้ผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะผู้ประกอบการเกรงกลัว เพราะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากทรัพยากรชีวภาพคุ้มค่ากว่าโทษที่ได้รับ เช่น โทษปรับ
๖.๔ หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ร่าง) พระราชบัญญัตินี้ ได้กำหนดให้มีการออกกฎกระทรวงหรือประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ เพื่อ วางกรอบการใช้อำนาจและการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ให้ เป็ น ไปในแนวทางเดียวกั น และเปิดโอกาสให้ มีส่ ว นร่ว มในการแสดงความคิด เห็ น
ต่อกฎกระทรวงหรือประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ย วข้องกับมาตรการตามกฎหมาย
ก่อนมีการประกาศใช้

