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Preamble  

The Parties to this Supplementary 
Protocol,  
Being Parties to the Cartagena Protocol on 
Biosafety to the Convention on Biological 
Diversity, hereinafter referred to as “the 
Protocol”,  
 
Taking into account Principle 13 of the Rio 
Declaration on Environment and 
Development,  
 
Reaffirming the precautionary approach 
contained in Principle 15 of the Rio 
Declaration on Environment and 
Development,  
 
Recognizing the need to provide for 
appropriate response measures where 
there is damage or sufficient likelihood of 
damage, consistent with the Protocol,  
 
Recalling Article 27 of the Protocol,  

Have agreed as follows: 

Article 1. Objective  

The objective of this Supplementary 
Protocol is to contribute to the 
conservation and sustainable use of 
biological diversity, taking also into 
account risks to human health, by 
providing international rules and 
procedures in the field of liability and 
redress relating to living modified 
organisms. 

 

Article 2. Use of terms  

1.The terms used in Article 2 of the 
Convention on Biological Diversity, 
hereinafter referred to as “the Convention”, 
and Article 3 of the Protocol shall apply to 
this Supplementary Protocol. 

 

อารมัภบท 

ภาคขีองพธิสีารเสรมิฉบบัน้ี ,                                           

โดยการเป็นภาคีของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ

ปลอดภยัทางชวีภาพของอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ ,โดยต่อไปนี้ใชแ้ทนวา่ “ พธิสีาร ” , 

โดยคํานึงถึงหลักการที่ 13 ของปฏิญญาริโอว่าด้วย

สิง่แวดลอ้มและการพฒันา,  

ยนืยนัอกีถงึแนวทางระมดัระวงัลว่งหน้าทีอ่ยูใ่นหลกัการที ่15 

ของปฏญิญารโิอวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพฒันา, 

ตระหนักถึงความจําเป็นในการจัดเตรียมมาตรการ

ตอบสนองทีเ่หมาะสมในทีซ่ึ่งมคีวามเสยีหายหรอืมคีวาม

เป็นไปได้อย่างเพียงพอที่จะเกิดความเสียหาย, โดย

สอดคลอ้งกบัพธิสีาร, 

โดยอา้งถงึมาตรา 27 ของพธิสีาร, 

ไดต้กลงดงัต่อไปนี้ :                                                           

มาตรา 1   วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงค์ของพธิีสารเสรมิฉบบัน้ี คือ เพื่อสนับสนุน

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพอย่างยัง่ยนื,โดยคํานึงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ

มนุษย,์ โดยการจดัเตรยีมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารระหว่าง

ประเทศในเรื่องของการรบัผดิและชดใช้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบั

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  

 

มาตรา 2   การใช้คาํศพัท ์

1. คําศัพท์ที่ถูกใช้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ, โดยต่อไปนี้ใช้แทนว่า     

“อนุสญัญา”, และ มาตรา 3 ของพธิสีาร  จะนํามาใชก้บั

พธิสีารเสรมิฉบบัน้ี 
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2. In addition, for the purposes of this 

Supplementary Protocol:  

       a. “Conference of the Parties serving    
as the meeting of the Parties to the 
Protocol” means the Conference of the 
Parties to the Convention serving as the 
meeting of the Parties to the Protocol;  

        

                 b. “Damage” means an adverse 
effect on the conservation and sustainable 
use of biological diversity, taking also into 
account risks to human health, that:  

i. Is measurable or 
otherwise observable taking into 
account, wherever available, 
scientifically-established baselines 
recognized by a competent 
authority that takes into account 
any other human induced 
variation and natural variation; 
and  

ii. Is significant as set out 
in paragraph 3 below;  

          

         c. “Operator” means any person in 
direct or indirect control of the living 
modified organism which could, as 
appropriate and as determined by 
domestic law, include, inter alia, the 
permit holder, person who placed the 
living modified organism on the market, 
developer, producer, notifier, exporter, 
importer, carrier or supplier;  

        

       d.“Response measures” means 
reasonable actions to:  

               i. Prevent, minimize,   
contain, mitigate, or otherwise 
avoid damage, as appropriate;  

          ii. Restore biological 
diversity through actions to be 
undertaken in the following order 
of preference: 

 

2. นอกจากนัน้, ตามเจตนารมณ์ของพธิสีารเสรมิฉบบัน้ี : 

      a.  “ สมชัชาภาคซีึ่งทําหน้าที่เป็นการประชุมของ

ภาคพีธิีสาร ” หมายถึง  สมชัชาภาคอีนุสญัญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งทําหน้าที่เ ป็นการ

ประชุมของภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ

ปลอดภยัทางชวีภาพ ;  

      b. “ ความเสยีหาย ” หมายถงึ ผลกระทบทางลบต่อ

การอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ

อย่างยัง่ยนื,โดยคาํนึงถงึความเสีย่งต่อสขุภาพมนุษย,์ ซึง่ :                        

      i. สามารถตรวจวดัได้ หรอืมิฉะนัน้ สามารถ

สงัเกตได ้โดยพจิารณาถงึ,เทา่ทีม่อียู่,ค่าพืน้ฐานทาง

วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน

รบัผดิชอบ  ซึ่งได้คํานึงถึงความแปรเปลี่ยนต่างๆ  

ทีเ่กดิจากมนุษยแ์ละตามธรรมชาต ิ; และ 

      ii. มนีัยสําคญั ตามที่กําหนดไว้ในวรรค 3 

ขา้งล่าง ; 

      c.  “ผูป้ระกอบกจิกรรม” หมายถงึ บุคคลใดกต็ามที่

ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พนัธุกรรม ซึ่งสามารถรวมถึง,อย่างเหมาะสมและที่ถูก

กําหนดโดยกฎหมายภายใน,ระหว่างเหล่าน้ี,ผูไ้ดร้บั

อนุญาต,บุคคลผูว้างสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมใน

ทอ้งตลาด ,ผู้พฒันา,ผู้ผลิต,ผู้แจ้ง,ผู้ส่งออก,ผู้นําเข้า,     

ผูนํ้าพา หรอื ผูจ้ดัสง่/ผูบ้รรจุ ; 

      d.  “มาตรการตอบสนอง” หมายถงึ การดําเนินการ                

ทีส่มเหตุสมผล เพือ่ :                

     i. ป้องกนั,ลดใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ,จาํกดั, บรรเทา ,

หรอืหลกีเลีย่งความเสยีหายอื่นๆ,อย่างเหมาะสม ;          

     ii. ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพโดย
ดาํเนินกจิกรรมต่างๆต่อไปนี้ ตามลาํดบัความพงึใจ: 
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       a.   Restoration  of 
biological diversity to 
the condition that 
existed before the 
damage occurred, or its 
nearest equivalent; and 
where the competent 
authority determines 
this is not possible;  

b.  Restoration by, inter 
alia, replacing the loss 
of biological diversity 
with other components 
of biological diversity 
for the same, or for 
another type of use 
either at the same or, 
as appropriate, at an 
alternative location.  

3. A “significant” adverse effect is to be 
determined on the basis of factors, such 
as:  

       a. The long-term or permanent 
change, to be understood as change that 
will not be redressed through natural 
recovery within a reasonable period of 
time;  

       b. The extent of the qualitative or 
quantitative changes that adversely affect 
the components of biological diversity; 

        

       c. The reduction of the ability of 
components of biological diversity to 
provide goods and services;  

       d. The extent of any adverse effects 
on human health in the context of the 
Protocol.  

       

Article 3. Scope  

1. This Supplementary Protocol applies to 
damage resulting from living modified 
organisms which find their origin in a 
transboundary movement.The living 
modified organisms referred to are those: 

a. การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ

ใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพเดมิก่อนเกดิความ

เสียหาย,หรือใกล้เคียงสภาพเดิมที่สุด ; 

และ  ในที่ ซึ่ ง ห น่ วยง านรับผิดชอบ          

ลงความเหน็วา่เป็นไปไมไ่ด ้;                                        

b. การฟ้ืนฟูโดย ,ระหว่างสิ่งอื่นๆ,  

ทดแทนความหลากหลายทางชีวภาพที่

สูญเสียไปด้วยองค์ประกอบของความ

หลากหลายทางชีวภาพอื่นที่เหมือนกนั, 

หรอืรูปแบบอื่นของการใชป้ระโยชน์ไม่ว่า

พื้นที่ เ ดียวกันหรือ , เท่ าที่ เหมาะสม ,    

พืน้ทีอ่ื่น                          

3. ผลกระทบทางลบ”อย่างมนีัยสําคญั” ต้องถูกกําหนด

บนพืน้ฐานของปจัจยัต่างๆ,ไดแ้ก่ : 

       a. การเปลีย่นแปลงระยะยาวหรอืถาวร,ถูกเขา้ใจว่า 

เป็นการเปลีย่นแปลงทีจ่ะไมส่ามารถแกไ้ขผ่านการฟ้ืนตวั

ตามธรรมชาตภิายในระยะเวลาทีส่มเหตุสมผล ; 

       b.  ขนาดของการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและ  

เชงิปรมิาณซึ่งมผีลกระทบทางลบต่อองค์ประกอบของ

ความหลากหลายทางชวีภาพ ; 

      c.  การลดลงของศกัยภาพขององค์ประกอบของ
ความหลากหลายทางชวีภาพในการเป็นสนิคา้และบรกิาร 

       d.  ขนาดของผลกระทบทางลบใดๆต่อสุขภาพ

มนุษยใ์นบรบิทของพธิสีาร 

 

มาตรา 3   ขอบเขต 

1. พธิสีารเสรมิฉบบันี้บงัคบัใชก้บัความเสยีหายทีเ่ป็นผล

มาจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมซึ่งพบจุดเริม่ต้นจาก

การเคลือ่นยา้ยขา้มพรมแดน  สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

ทีอ่า้งถงึ ไดแ้ก:่ 
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         a. Intended for direct use as food or 

feed, or for processing;  

       b.Destined for contained use;  

       c.Intended for intentional 
introduction into the environment.  

2. With respect to intentional 
transboundary movements, this 
Supplementary Protocol applies to 
damage resulting from any authorized use 
of the living modified organisms referred 
to in paragraph 1 above.  

 

3. This Supplementary Protocol also 
applies to damage resulting from 
unintentional transboundary movements 
as referred to in Article 17 of the Protocol 
as well as damage resulting from illegal 
transboundary movements as referred to 
in Article 25 of the Protocol.  

 

4. This Supplementary Protocol applies to 
damage resulting from a transboundary 
movement of living modified organisms 
that started after the entry into force of 
this Supplementary Protocol for the Party 
into whose jurisdiction the transboundary 
movement was made. 

 

5. This Supplementary Protocol applies to 
damage that occurred in areas within the 
limits of the national jurisdiction of 
Parties.  

6. Parties may use criteria set out in their 
domestic law to address damage that 
occurs within the limits of their national 
jurisdiction.  

7. Domestic law implementing this 
Supplementary Protocol shall also apply to 
damage resulting from transboundary 
movements of living modified organisms 
from non-Parties.  

 

       a.  ที่เจตนานํามาใช้โดยตรงเป็นอาหาร หรือ 
อาหารสตัว ์, หรอืเพือ่กระบวนการผลติ; 

       b.  ทีม่จุีดประสงคส์าํหรบัใชใ้นสภาพควบคมุ; 

      c.  ทีเ่จตนาเพือ่ปลดปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้มอยา่งจงใจ                          

2.  โดยยอมรบัการเคลื่อนยา้ยขา้มพรมแดนโดยเจตนา, 

พธิสีารเสรมิฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บัความเสยีหายทีเ่ป็นผลมา

จากการใช้ที่ได้ร ับอนุญาตใดๆซึ่งสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พนัธุกรรมตามทีอ่า้งถงึในวรรค1 

3.  พิธีสารเสริมฉบับนี้บังคับใช้ด้วยเช่นกันกับความ

เสยีหายทีเ่ป็นผลมาจากการเคลื่อนยา้ยขา้มพรมแดนโดย

ไม่ เ จตนาซึ่ งถู กอ้ างถึง ในมาตรา  17 ของพิธีสาร 

เช่นเดียวกันกับความเสียหายที่เ ป็นผลมาจากการ

เคลื่อนยา้ยขา้มพรมแดนอย่างผดิกฏหมายซึ่งถูกอ้างถงึ

ในมาตรา 25 ของพธิสีาร 

4.  พธิสีารเสรมิฉบบันี้บงัคบัใชก้บัความเสยีหายทีเ่ป็นผล

มาจากการเคลื่อนย้ายสิง่มีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรมขา้ม

พรมแดนซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากพิธีสารเสริมมีผลบังคับใช้

สําหรบัภาคเีจ้าของเขตอํานาจรฐัที่การเคลื่อนย้ายขา้ม

พรมแดนถกูเคลื่อนยา้ยเขา้ไป 

5.  พิธีสารเสริมฉบับน้ีบังคับใช้กับความเสียหายซึ่ง

เกดิขึน้ในพืน้ทีภ่ายในขอบเขตอาํนาจของรฐัภาค ี

6.  ภาคอีาจใชเ้กณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมายภายในประเทศ

ของตนมากําหนดความเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 

ขอบเขตของอาํนาจรฐัของตน 

7.  กฏหมายภายในซึ่งอนุวตัพธิสีารเสรมิฉบบัน้ีจะต้อง

นํามาใช้ด้วยกับความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากการ

เคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมขา้มพรมแดนโดย

ประเทศทีม่ใิช่ภาคดีว้ยเชน่กนั 
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Article 4. Causation 

A causal link shall be established between 
the damage and the living modified 
organism in question in accordance with 
domestic law. 

Article 5. Response measures  

1.Parties shall require the appropriate 
operator or operators, in the event of 
damage, subject to any requirements of 
the competent authority, to:  

       a.Immediately inform the competent 
authority;  

       b.Evaluate the damage; and  

       c.Take appropriate response 
measures.  

2.The competent authority shall:  

       a.Identify the operator which has 

caused the damage;  

       b.Evaluate the damage; and  

       c.Determine which response 

measures should be taken by the 

operator.  

3. Where relevant information, including 
available scientific information or 
information available in the Biosafety 
Clearing-House, indicates that there is a 
sufficient likelihood that damage will result 
if timely response measures are not 
taken, the operator shall be required to 
take appropriate response measures so as 
to avoid such damage.  

 

4. The competent authority may 
implement appropriate response 
measures, including, in particular, when 
the operator has failed to do so.  

 

5. The competent authority has the right 
to recover from the operator the costs  
and expenses  of , and  incidental  to,  the  

มาตรา 4   ความสมัพนัธร์ะหว่างเหตแุละผล 

การเชื่อมโยงมลูเหตุจะต้องถูกแสดงใหเ้หน็ระหว่างความ

เสียหายและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่สงสัย โดย

สอดคลอ้งกบักฏหมายภายใน 

มาตรา 5   มาตรการตอบสนอง 

1.  ภาคจีะต้องกําหนดใหผู้้ประกอบกจิกรรมทีเ่หมาะสม, 

ในเหตุการณ์ที่เกิดความเสยีหาย,ปฏิบตัิตามขอ้กําหนด

ต่างๆของหน่วยงานรบัผดิชอบ, ในการ : 

       a.  แจง้หน่วยงานรบัผดิชอบโดยทนัท ี

       b.  ประเมนิความเสยีหาย; และ 

       c.  ดาํเนินมาตรการตอบสนองทีเ่หมาะสม 

2.  หน่วยงานรบัผดิชอบจะตอ้ง: 

       a.  ระบุผู้ประกอบกิจกรรมซึ่งได้ก่อความเสียหาย
แลว้; 

       b.  ประเมนิความเสยีหาย; และ                                                     

       c.  กําหนดมาตรการตอบสนองทีค่วรถูกดําเนินการ
โดยผูป้ระกอบกจิกรรม 

3.  ทีซ่ึง่มขีอ้มลูเกีย่วขอ้ง, รวมถงึขอ้มลูทางวทิยาศาสตร์

ที่สามารถใช้ได้ หรอื ข้อมูลในกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความปลอดภยัทางชวีภาพที่สามารถใช้ได้,ชี้ว่ามคีวาม

น่าจะเป็นเพยีงพอทีค่วามเสยีหายจะเกดิขึน้ถ้ามาตรการ

ตอบสนองไม่ถูกดําเนินการตามเวลา,ผูป้ระกอบกจิกรรม

จะตอ้งถกูกาํหนดใหด้าํเนินมาตรการตอบสนองทีเ่หมาะสม

เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายใดๆทีจ่ะเกดิขึน้ 

4.  หน่วยงานรบัผดิชอบอาจดําเนินมาตรการตอบสนองที่

เหมาะสมรวมถึงโดยเฉพาะเมื่อผู้ประกอบกิจกรรม        

ไมส่ามารถดาํเนินการได ้                                          

5.   ห น่ ว ย ง าน รับ ผิ ด ชอบมี สิท ธิ ที่ จ ะ เ รี ย ก เ ก็ บ               

ค่าธรรมเนียม และ ค่าใชจ้่าย ของ, และทีเ่ป็นผลมาจาก,      
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evaluation of the damage and the 
implementation  of  any  such  appropriate 
response measures. Parties may provide, 
in their domestic law, for other situations 
in which the operator may not be required 
to bear the costs and expenses.       

 

6. Decisions of the competent authority 
requiring the operator to take response 
measures should be reasoned. Such 
decisions should be notified to the 
operator. Domestic law shall provide for 
remedies, including the opportunity for 
administrative or judicial review of such 
decisions. The competent authority shall, 
in accordance with domestic law, also 
inform the operator of the available 
remedies. Recourse to such remedies shall 
not impede the competent authority from 
taking response measures in appropriate 
circumstances, unless otherwise provided 
by domestic law.  

 

7. In implementing this Article and with a 
view to defining the specific response 
measures to be required or taken by the 
competent authority, Parties may, as 
appropriate, assess whether response 
measures are already addressed by their 
domestic law on civil liability.  

 

8.Response measures shall be 
implemented in accordance with domestic 
law.  

 

Article 6. Exemptions 

1.Parties may provide, in their domestic 
law, for the following exemptions:  

       a.Act of God or force majeure; and  

       b.Act of war or civil unrest.  

2.Parties may provide, in their domestic 
law, for any other exemptions or 
mitigations as they may deem fit.  

การประเมินความเสียหายและการดําเนินมาตรการ

ตอบสนองใดๆที่ เหมาะสมจากผู้ประกอบกิจกรรม       

ภาคอีาจกําหนดไว,้ ในกฏหมายภายในของตน, สาํหรบั

สถานการณ์อื่นๆที่ผู้ประกอบกิจกรรมอาจไม่ต้อง

รบัผดิชอบคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ย 

6.  การตดัสนิใจของหน่วยงานรบัผดิชอบที่เรยีกร้องให ้  
ผู้ประกอบกิจกรรมดําเนินมาตรการตอบสนองควรมี
เหตุผล  การตัดสินใจใดๆควรถูกแจ้งต่อผู้ประกอบ
กจิกรรม  กฎหมายภายในจะต้องกําหนดเรื่องการแก้ไข
เยียวยา รวมทัง้โอกาสสําหรบัการทบทวนการบริหาร
จดัการหรอืการตัดสนิใจของศาล หน่วยงานรบัผิดชอบ
จะต้อง,โดยสอดคล้องกบักฏหมายภายใน,แจง้ผูป้ระกอบ
กจิกรรมเกีย่วกบัการเยยีวยาทีส่ามารถทําได ้ การไล่เบี้ย
เพือ่ใหม้กีารแกไ้ขเยยีวยาใดๆจะตอ้งไมข่ดัขวางหน่วยงาน
รบัผดิชอบในการดําเนินมาตรการตอบสนองในโอกาสที่
เหมาะสม,  เวน้เสยีแต่จะได้ถูกกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นใน
กฏหมายภายใน         

7.  ในการอนุวตัมาตรานี้และโดยความมุ่งหมายทีจ่ะใหม้ี

การกําหนดมาตรการตอบสนองทีเ่ฉพาะเจาะจงทีจ่ะถูก

กําหนดหรอืนําไปใช้โดยหน่วยงานรบัผดิชอบ,ภาคอีาจ,

อย่างเหมาะสม,วิเคราะห์ว่ามาตรการตอบสนองได้ถูก

กําหนดไว้แล้วหรือไม่ในกฏหมายภายในว่าด้วยการ    

รบัผดิทางแพง่ของตน                                     

8. มาตรการตอบสนองจะตอ้งถกูดาํเนินการโดยสอดคลอ้ง

กบักฏหมายภายในประเทศ 

มาตรา 6   ข้อยกเว้น 

1.  ภาคีอาจกําหนดไว้, ในกฎหมายภายในของตน,

สาํหรบัขอ้ยกเวน้ต่างๆ ดงันี้: 

      a. เหตุจากภยัธรรมชาต;ิ และ  b. เหตุจากสงคราม 

2.  ภาคีอาจกําหนดไว้,ในกฎหมายภายในของตน , 

สาํหรบัขอ้ยกเวน้หรอืการบรรเทาอื่นๆเท่าทีต่นอาจถอืว่า

เหมาะสม 
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Article 7. Time limits  

Parties may provide, in their domestic law, 
for:  

       a.Relative and/or absolute time limits 
including for actions related to response 
measures; and  

       b.The commencement of the period 
to which a time limit applies.  

Article 8. Financial limits  

Parties may provide, in their domestic law, 
for financial limits for the recovery of 
costs and expenses related to response 
measures. 

Article 9. Right of recourse  

This Supplementary Protocol shall not 
limit or restrict any right of recourse or 
indemnity that an operator may have 
against any other person. 

Article 10. Financial security  
1. Parties retain the right to provide, in 
their domestic law, for financial security.  

2. Parties shall exercise the right referred 
to in paragraph 1 above in a manner 
consistent with their rights and obligations 
under international law, taking into 
account the final three preambular 
paragraphs of the Protocol. 

3.The first meeting of the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Protocol after the entry into 
force of the Supplementary Protocol shall 
request the Secretariat to undertake a 
comprehensive study which shall address, 
inter alia:  

       a.The modalities of financial security 
mechanisms;  

       b.An assessment of the 
environmental, economic and social 
impacts of such mechanisms, in particular 
on developing countries; and  
 

มาตรา 7   ข้อจาํกดัด้านเวลา 

ภาคอีาจกาํหนด,ในกฎหมายภายในของตน, สาํหรบั: 

       a. กําหนดเวลาสมัพทัธ์ และ/หรอื เวลาสมบูรณ์

รวมทัง้สําหรบัการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกบัมาตรการ

ตอบสนอง; และ 

       b. การเริม่ตน้ของระยะเวลาทีก่าํหนด 

มาตรา 8   ข้อจาํกดัด้านการเงิน 

ภาคีอาจกําหนด,ในกฎหมายภายในของตน, สําหรับ

ขอ้จาํกดัดา้นการเงนิเพื่อการเรยีกคนืค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการตอบสนอง 

มาตรา 9   สิทธิไล่เบีย้ 

พธิีสารเสริมฉบบันี้จะต้องไม่จํากดัหรือยบัยัง้สทิธิใดๆ
ของการไล่เบี้ยหรอืการชดเชยค่าเสยีหายซึ่งผู้ประกอบ
กจิกรรมอาจมกีารพาดพงิบุคคลอื่น  

มาตรา 10   ความมัน่คงทางการเงิน 

1.  ภาคีธํารงไว้ซึ่งสิทธิที่จะจัดเตรียม ,ในกฎหมาย

ภายในของตน, เพือ่ความมัน่คงทางการเงนิ 

2.  ภาคจีะต้องใชส้ทิธติามทีอ่้างถงึในวรรค 1ขา้งต้น ใน

ลักษณะสอดคล้องกับสิทธิและหน้าที่ของตนภายใต้

กฎหมายระหว่างประเทศ, โดยคํานึงถึง3วรรคสุดท้าย  

ในอารมัภบทของพธิสีาร 

3.  ในการประชุมสมชัชาภาคซีึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นการประชุม

ของภาคพีธิสีารครัง้แรกหลงัจากพธิสีารเสรมิฉบบัน้ีมผีล

บังคับใช้ จะต้องร้องขอให้สํานักเลขาธิการดําเนิน

การศกึษาอยา่งละเอยีดซึง่จะตอ้งเน้นประเดน็ต่างๆ ดงันี้                      

       a. รปูแบบของกลไกความมัน่คงทางการเงนิ; 

      b. การประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม,เศรษฐกิจ

และสงัคม ของแต่ละกลไก,โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อประเทศ

กาํลงัพฒันา;และ 
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       c..An identification of the appropriate 

entities to provide financial security.  

Article 11. Responsibility of States for 
internationally wrongful acts  

This Supplementary Protocol shall not 
affect the rights and obligations of States 
under the rules of general international 
law with respect to the responsibility of 
States for internationally wrongful acts. 

Article 12. Implementation and 
relation to civil liability  

 

1.Parties shall provide, in their domestic 
law, for rules and procedures that address 
damage. To implement this obligation, 
Parties shall provide for response 
measures in accordance with this 
Supplementary Protocol and may, as 
appropriate:  

       a.Apply their existing domestic law, 
including, where applicable, general rules 
and procedures on civil liability;  

        

       b.Apply or develop civil liability rules 
and procedures specifically for this 
purpose; or  

       c.Apply or develop a combination of 
both.  

 

2.Parties shall, with the aim of providing 
adequate rules and procedures in their 
domestic law on civil liability for material 
or personal damage associated with the 
damage as defined in Article 2, paragraph 
2 (b):  

        

                 a.Continue to apply their existing 
general law on civil liability;  

       

       

       c. จําแนกกลไกที่เหมาะสมที่มีอยู่เพื่อจดัเตรียม
ความมัน่คงทางการเงนิ 

มาตรา 11  ความรบัผิดชอบของรฐัต่อการกระทาํผิด

ระหว่างประเทศ 

พธิสีารเสรมิฉบบัน้ีจะตอ้งไม่กระทบต่อสทิธแิละขอ้ผกูพนั

ของรฐัภายใต้หลกัเกณฑข์องกฏหมายระหว่างประเทศ

ทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบของรฐัต่อการกระทาํผดิ

ระหวา่งประเทศ 

มาตรา12  การปฏิบติัและความสมัพนัธก์บัการรบัผิด

ทางแพ่ง 

1.  ภาคีจะต้องกําหนด ,ในกฎหมายภายในของตน, 

หลกัเกณฑ์และวิธีการซึ่งกล่าวถึงความเสยีหาย  เพื่อ

อ นุวัตพันธกรณี น้ี ,ภาคีจะต้อ งกํ าหนดมาตรการ

ตอบสนองโดยสอดคลอ้งกบัพธิสีารเสรมิฉบบันี้ และอาจ, 

ตามความเหมาะสม : 

       a.  บังคับใช้กฎหมายภายใน,รวมถึง,ที่สามารถ

นํามาใช้ได้,หลกัเกณฑ์และวิธีการทัว่ไปของการรบัผิด

ทางแพง่ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียูข่องตน; 

       b. บงัคบัใช้หรอืพฒันาหลกัเกณฑ์และวธิกีารการ

รบัผดิทางแพง่ขึน้โดยเฉพาะสาํหรบัวตัถุประสงคน้ี์ ; หรอื 

       c.  บงัคบัใชห้รอืพฒันาผสมผสานทัง้สองแบบ  

2. ภาคจีะต้อง,ด้วยวตัถุประสงค์ทีจ่ะจดัเตรยีมหลกัเกณฑ ์

และวธิกีารที่เพยีงพอไว้ในกฎหมายภายในว่าด้วยการ 

รบัผดิทางแพ่งของตนสําหรบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อ

วัตถุหรือบุคคล  ตามความเสียหายซึ่งนิยามไว้ใน   

มาตรา 2,วรรค 2(b), : 

       a.  ดําเนินการต่อไปเพือ่บงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ย

การรบัผดิทางแพง่ทัว่ไปทีม่อียูข่องตน; 
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       b.Develop and apply or continue to 
apply civil liability law specifically for that 
purpose; or  

        

       c.Develop and apply or continue to 
apply a combination of both.  

    

3.When developing civil liability law as 
referred to in subparagraphs (b) or (c) of 
paragraphs 1 or 2 above, Parties shall, as 
appropriate, address, inter alia, the 
following elements:  

        

       a.Damage;  

       b.Standard of liability including strict 
or fault-based liability;  

       c.Channelling of liability, where 
appropriate;  

       d.Right to bring claims.  

Article 13. Assessment and review  

The Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Protocol 
shall undertake a review of the 
effectiveness of this Supplementary 
Protocol five years after its entry into 
force and every five years thereafter, 
provided information requiring such a 
review has been made available by 
Parties. The review shall be undertaken in 
the context of the assessment and review 
of the Protocol as specified in Article 35 of 
the Protocol, unless otherwise decided by 
the Parties to this Supplementary 
Protocol. The first review shall include a 
review of the effectiveness of Articles 10 
and 12. 

Article 14. Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties 
to the Protocol  
1.Subject to paragraph 2 of Article 32 of    
the Convention ,  the  Conference  of  the  

         b.  พฒันาและบงัคบัใชห้รอืดาํเนินการต่อไปเพือ่

บงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการรบัผดิทางแพง่ทีเ่ฉพาะเจาะจง

สาํหรบัวตัถุประสงคน์ัน้ ; หรอื 

         c.  พฒันาและบงัคบัใชห้รอืดาํเนินการต่อไปเพือ่

บงัคบัใชผ้สมผสานทัง้สองแบบ  

3. เมื่อมกีารพฒันากฎหมายว่าดว้ยการรบัผดิทางแพ่งที่

อา้งถงึใน (b) หรอื (c) ของวรรค 1หรอื 2 ขา้งตน้, ภาคี

จะต้อง,อย่างเหมาะสม, ระบุ ,ระหว่างสิง่อื่นๆ ,ประเด็น

ต่อไปนี้ : 

         a.  ความเสยีหาย ; 

         b.  มาตรฐานของการรบัผิดรวมถึงความรบัผิด
โดยเดด็ขาด หรอื ความรบัผดิตามพืน้ฐานความผดิ; 

         c.  ช่องทางของการรบัผดิ ,ทีซ่ึง่เหมาะสม ; 

         d.  สทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้ง  

มาตรา 13   การประเมินและทบทวน 

สมชัชาภาคซีึ่งทําหน้าทีเ่ป็นการประชุมของภาคพีธิสีาร

จะดาํเนินการประเมนิประสทิธภิาพของพธิสีารเสรมิฉบบั

น้ีหา้ปีหลงัจากทีพ่ธิสีารเสรมิมผีลบงัคบัใชแ้ละทุกๆหา้ปี

ต่อจากนัน้, ขอ้มูลสําหรบัการทบทวนถูกจดัเตรยีมโดย

ภาค ีการทบทวนจะต้องถูกดําเนินการในบรบิทของการ

ประเมนิและการทบทวนของพธิสีารตามทีร่ะบุในมาตรา 

35 ของพธิสีาร,เวน้เสยีแต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นโดย

ภาคพีธิสีารเสรมิฉบบัน้ี  การทบทวนครัง้แรกจะรวมถงึ

การทบทวนความมปีระสทิธภิาพของมาตรา 10 และ 12 

 

 

มาตรา14 สมชัชาภาคีทาํหน้าท่ีเป็นการประชุมของ

ภาคีพิธีสาร 

1.  ตามวรรค 2 ของมาตรา 32 ของอนุสญัญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชวีภาพ,สมชัชาภาคซีึ่งทําหน้าที



              Nagoya‐Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to Cartagena Protocol  on Biosafety                                 
 

เพราพรรณ ทองส้ม  นกัวชิาการชํานาญการพิเศษ  สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   Page 10 
 

Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Protocol shall serve as the 
meeting of the Parties to this 
Supplementary Protocol. 

2.The Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Protocol 
shall keep under regular review the 
implementation of this Supplementary 
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 Supplementary Protocol and, 
mutatis mutandis ,the functions assigned 
to it by paragraphs 4(a) and (f) of Article 
29 of the Protocol.  

 

Article 15. Secretariat  

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

Article 16. Relationship with the 
Convention and the Protocol  

1.This Supplementary Protocol shall 
supplement the Protocol and shall neither 
modify nor amend the Protocol.  

2.This Supplementary Protocol shall not 
affect the rights and obligations of the 
Parties to this Supplementary Protocol 
under the Convention and the Protocol.  

3.Except as otherwise provided in this 
Supplementary Protocol, the provisions of 
the Convention and the Protocol shall 
apply, mutatis mutandis, to this 
Supplementary Protocol.  

4.Without prejudice to paragraph 3 above, 
this Supplementary Protocol shall not 
affect the rights and obligations of a Party 
under international law.  

 

เป็นการประชุมของภาคีพธิีสารจะต้องทําหน้าที่เป็นที่

ประชมุภาคขีองพธิสีารเสรมิฉบบัน้ี 

2.  สมัชชาภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นการประชุมของภาค ี  

พิธีสารจะต้องพิจารณาทบทวนการดําเนินงานของ     

พิธีสารเสริมฉบับนี้อย่างสมํ่าเสมอและจะดําเนินการ

ตดัสนิใจภายใต้อํานาจหน้าทีข่องตน การตดัสนิใจต่างๆ

ทีจ่ําเป็นในการส่งเสรมิการดําเนินงานตามพธิสีารเสรมิ

ฉบบัน้ีอย่างมปีระสทิธภิาพ สมชัชาภาคซีึง่ทาํหน้าทีเ่ป็น

การประชุมของภาคีพิธีสารจะทําหน้าที่ตามที่ได้ร ับ

มอบหมายโดยพธิสีารเสรมิฉบบัน้ีและ ,โดยอนุโลม, ทํา

หน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายตามวรรค 4(a)และ(f) ของ

มาตรา 29 ของพธิสีาร     

มาตรา 15   สาํนักเลขาธิการ 

สํานักเลขาธิการที่ถูกจัดตัง้ขึ้นโดยมาตรา 24 ของ

อนุสญัญาจะทําหน้าที่เป็นสํานักเลขาธิการของพธิีสาร

เสรมิฉบบัน้ี 

มาตรา 16   ความสมัพนัธก์บัอนุสญัญาและพิธีสาร 

 

1.  พธิสีารเสรมิฉบบัน้ีจะตอ้งเสรมิพธิสีาร และจะตอ้งไม่

ปรบัหรอืแกไ้ขพธิสีาร 

2.  พธิสีารเสรมิฉบบันี้จะไม่กระทบสทิธแิละหน้าที่ของ

ภาคพีธิสีารเสรมิฉบบัน้ีภายใตอ้นุสญัญาและพธิสีาร  

3.  ยกเว้นที่บญัญัติไว้อย่างอื่นอย่างใดในพธิสีารเสริม

ฉบบัน้ี, บทบญัญตัขิองอนุสญัญาและพธิสีารจะนํามาใช,้

โดยอนุโลม,กบัพธิสีารเสรมิฉบบัน้ี 

4.  โดยไม่มอีคตต่ิอวรรค 3 ขา้งบน,พธิสีารเสรมิฉบบันี้

จะไม่กระทบต่อสิทธิและพันธกรณีของภาคีภายใต้

กฎหมายระหวา่งประเทศ 
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Article 17. Signature  

This Supplementary Protocol shall be open 
for signature by Parties to the Protocol at 
the United Nations Headquarters in New 
York from 7 March 2011 to 6 March 2012. 

Article 18. Entry into force  

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

 

2.This Supplementary Protocol shall enter 
into force for a State or regional economic 
integration organization that ratifies, 
accepts or approves it or accedes thereto 
after the deposit of the fortieth instrument 
as referred to in 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 Protocol 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.  

Article 19. Reservations  

No reservations may be made to this 
Supplementary Protocol. 

 

 

 

มาตรา 17   การลงนาม 

พธิสีารเสรมิฉบบัน้ีจะต้องเปิดใหล้งนามโดยภาคพีธิสีาร 

ณ สาํนักงานใหญ่สหประชาชาต ิในกรุงนิวยอรค์ ตัง้แต่

วนัที ่7 มนีาคม 2554 จนถงึ 6 มนีาคม 2555 

มาตรา  18   การมีผลบงัคบัใช้ 

1.  พิธีสารเสริมฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่เก้าสิบ

หลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสาร ,สารยอมรับ ,        

สารเหน็ชอบ หรอื ภาคยานุวตัิสาร ลําดบัที่สีส่บิโดยรฐั

หรือองค์การผสานทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคซึ่งเป็น

ภาคขีองพธิสีาร 

2.  พิธีสารเสริมฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับรัฐหรือ

องคก์ารผสานทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาคทีไ่ดใ้หส้ตัยาบนั, 

ยอมรับหรือ เห็นชอบกับพิธีสารเสริมฉบับ น้ี  หรือ

ภาคยานุวตัิ หลงัจากการมอบสารเข้าเป็นภาคีลําดับที ่   

สี่สิบตามวรรค 1 ข้างต้นแล้ว, ในวนัที่เก้าสิบหลงัจาก

วนัที่รฐัหรือองค์การผสานทางเศรษฐกิจระดบัภูมภิาคมี

การส่งมอบสตัยาบนัสาร,สารยอมรบั,สารเหน็ชอบ หรอื

ภาคยานุวตัสิารแลว้, หรอืในวนัทีพ่ธิสีารเสรมิฉบบันี้มผีล

บงัคบัใชส้ําหรบัรฐัหรอืองค์การผสานทางเศรษฐกจิระดบั

ภูมภิาคนัน้,ตามแต่ประการใดจะมาภายหลงั 

 

3.  ตามเจตนารมณ์ของวรรค 1 และ 2 ขา้งตน้, สารใดๆ  ที่

องคก์ารผสานทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาคไดส้่งมอบ     จะ

ไม่นับเป็นสารเพิม่เติมจากที่ได้ส่งมอบโดยสมาชิกภาค ี

ขององคก์รนัน้    

มาตรา 19   การสงวนสิทธิ 

ไมอ่าจทาํขอ้สงวนในพธิสีารเสรมิฉบบัน้ี 
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Article 20. Withdrawal  

1.At any time after two years from the 
date on which this Supplementary Protocol 
has entered into force for a Party, that 
Party may withdraw from this 
Supplementary 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.  

3.Any Party which withdraws from the 
Protocol in accordance with Article 39 of 
the Protocol shall be considered as also 
having withdrawn from this 
Supplementary Protocol.  

 

Article 21. Authentic texts  

The original of this Supplementary 
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 Supplementary Protocol.  
 
DONE at Nagoya on this fifteenth day of 
October two thousand and ten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา  20   การเพิกถอน 

1.  ในเวลาใดกต็ามหลงัจากวนัทีพ่ธิสีารเสรมิฉบบัน้ีได้มี

ผลบงัคบัใชส้าํหรบัภาคแีลว้สองปี,ภาคนีัน้อาจจะถอนตวั

จากพธิสีารเสรมิฉบบัน้ีโดยแจ้งให้ทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรแก่ผูร้บัมอบ 

2.  การเพกิถอนใดๆจะต้องมผีลสิ้นสุดในหนึ่งปีหลงัจาก

วนัทีผู่ร้บัมอบไดร้บัเรื่องเพกิถอน หรอืในวนัทีห่ลงัจากนัน้ 

ซึง่อาจกาํหนดไวใ้นหนงัสอืเพกิถอน 

3.  ภาคใีดๆซึง่ถอนตวัออกจากพธิสีารโดยสอดคลอ้งกบั

มาตรา 39 ของพธิสีาร จะต้องได้รบัการพจิารณาว่าได้

ถอนตวัจากพธิสีารเสรมิฉบบัน้ี 

 

 

มาตรา  21   ต้นฉบบัท่ีแท้จริง 

ตน้ฉบบัของพธิสีารเสรมิฉบบันี้ ในเนื้อหาภาษาอาราบกิ, 

จนี, อังกฤษ, ฝรัง่เศส, รสัเซีย, และสเปน ซึ่งได้พสิูจน์

ถูกต้องเท่าเทยีมกนัแลว้ จะถูกเกบ็รกัษาโดยเลขาธกิาร

องคก์ารสหประชาชาต ิ

เพื่อเป็นหลกัฐาน ผูม้อีํานาจเต็มในการลงนาม ซึ่งไดร้บั

มอบอาํนาจโดยถกูตอ้ง จงึไดล้งนามในพธิสีารเสรมิฉบบัน้ี 

ดําเนินการ ณ เมอืงนาโงยา ในวนัที ่ สบิหา้ ของเดอืน

ตุลาคม สองพนัสบิ 


