คําแปล
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ
คําปรารภ
รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้
ยอมรับ วาความงดงามและหลากรูปลักษณของสัตวปาและพืชปา เปนสิ่งที่มิอาจทดแทนไดในระบบ
ธรรมชาติของโลกนี้และจําเปนตองคุมครองเพื่อประโยชนของชนรุนนี้และรุนตอไป
ตระหนัก ถึงคุณคาในแงสุนทรียภาพ วิทยาการ วัฒนธรรม นันทนาการและเศรษฐกิจของสัตวปาและ
พืชปาที่เพิ่มขึน้ ไมมีสิ้นสุด
ยอมรับ วาประชาชนและรัฐเปนผูเหมาะสมที่สุดในการใหความคุมครองสัตวปาและพืชปาของตน
ยอมรับดวย วาความรวมมือระหวางประเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับการคุมครองสัตวปาและพืชปา
บางชนิดพันธุ มิใหมีการใชประโยชนเกินสมควร จากการคาระหวางประเทศ
เชื่อวา จําเปนตองมีมาตรการอันเหมาะสมและเรงดวน เพื่อการนี้
จึงไดตกลงกันดังตอไปนี้
มาตรา 1
คํานิยม
เพื่อประโยชนแหงอนุสัญญาฉบับนี้ หากมิไดมีบทบัญญัติกําหนดไวเปนอยางอื่น
(ก) ชนิดพันธุ หมายถึง ชนิดพันธุใดใด ชนิดพันธุยอย หรือประชากรของชนิดพันธุที่ถูก
แบงแยกโดยสภาพทางภูมิศาสตร
(ข) ตัวอยางพันธุ หมายถึง
(1) สัตวหรือพืชใดใด ไมวามีชวี ิตหรือตายแลว
(2)ในกรณีของสัตว สําหรับชนิดพันธุที่กําหนดไวในบัญชี 1 และ 2 ใหหมายรวมถึง
ซากชิ้นสวนหรือสวนแปรรูปอื่นใดที่สามารถจําแนกไดวาเปนของชนิดพันธุนั้นๆ และสําหรับชนิด
พันธุที่กําหนดไวในบัญชี 3 ใหหมายรวมถึงซากชิน้ สวนหรือสวนแปรรูปอื่นใดที่สามารถจําแนกไดวา
เปนของชนิดพันธุที่ระบุไวในบัญชี 3 เฉพาะชนิดพันธุท ี่ไดกําหนดไวเทานัน้ และ
(3) ในกรณีของพืชสําหรับชนิดพันธุที่กําหนดไวในบัญชี 1 ใหหมายรวมถึงซาก
ชิ้นสวนหรือสวนแปรรูปอื่นใดที่สามารถจําแนกไดวาเปนของชนิดพันธุน ั้น ๆ และสําหรับชนิดพันธุที่
กําหนดไวในบัญชี 2 และ 3 ใหหมายรวมถึงซากชิ้นสวนหรือสวนแปรรูปอื่นใดทีส่ ามารถจําแนกได
วาเปนของชนิดพันธุที่ระบุไวในบัญชี 2 และ 3 เฉพาะชนิดพันธุที่ไดกาํ หนดไวเทานัน้
(ค) การคา หมายถึงการสงออก การสงกลับออกไป การนําเขา และการนําเขาจากทะเล
(ง) การสงกลับออกไป หมายถึงการสงออกตัวอยางพันธุใดใดที่ไดมีการนําเขามากอนหนานี้
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(จ) การนําเขาจากทะเล หมายถึงการขนสงเขาประเทศซึ่งตัวอยางพันธุของชนิดพันธุใดใด
ที่เก็บหาจากทองทะเลอันมิไดอยูในเขตอํานาจของรัฐหนึ่งรัฐใด
(ฉ) เจาหนาที่ฝายวิทยาการ หมายถึงเจาหนาทีว่ ิทยาการแหงชาติซึ่งแตงตั้งตามมาตรา 9
(ช) เจาหนาทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ หมายถึงเจาหนาทีป่ ฏิบัติการแหงชาติซึ่งแตงตั้งตามมาตรา 9
(ซ) ภาคี หมายถึงรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งบังคับใชอนุสัญญาฉบับนี้อยู
มาตรา 2
หลักการพื้นฐาน
1. บัญชี 1 ประกอบดวยชนิดพันธุทุกชนิดที่อยูใ นภาวะใกลสูญพันธุ และไดรับหรือออาจไดรับ
ผลกระทบจากการคาการคาตัวอยางพันธุของชนิดพันธุดังกลาวตองอยูภ ายใตขอบังคับที่เขมงวดเปน
พิเศษ เพื่อมิใหเปนอันตรายตอความอยูรอดของชนิดพันธุ โดยจะอนุญาตไดเฉพาะกรณีพิเศษเทานัน้
2. บัญชี 2 ประกอบดวย
(ก) ชนิดพันธุทุกชนิดซึ่งแมวาในขณะนี้ยังมิไดอยูในภาวะใกลสูญพันธุ แตอาจเกิดภาวะดังกลาวได
เวนแตจะมีขอบังคับที่เขมงวดควบคุมการคาตัวอยางพันธุของชนิดพันธุนั้น ๆ เพือ่ หลีกเลี่ยงการใช
ประโยชนที่ไมสอดคลองกับความอยูรอดของชนิดพันธุด ังกลาว
(ข) ชนิดพันธุอื่น ๆ ซึ่งตองอยูภายใตขอบังคับนี้ดวยเพื่อใหการควบคุมการคาตัวอยางพันธุของ
บางชนิดพันธุใ นขอ (ก) ของวรรคนี้ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. บัญชี 3 ประกอบดวยชนิดพันธุทุกชนิดซึ่งภาคีใดภาคีหนึ่งไดกําหนดใหอยูภ ายใตขอบังคับควบคุม
ในเขตอํานาจแหงตน เพื่อประโยชนในการปองกันหรือจํากันการใชประโยชน และตองการความ
รวมมือจากภาคีอื่น ๆ ชวยควบคุมการคาชนิดพันธุดังกลาวดวย
4. ภาคี ตองไมอนุญาตใหมีการคาตัวอยางพันธุของชนิดพันธุในบัญชี 1,2 และ 3 เวนแตจะเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้
มาตรา 3
ขอบังคับวาดวยการคาตัวอยางพันธุข องชนิดพันธุในบัญชี 1
1. การคาทุกประเภทซึ่งตัวอยางพันธุของชนิดพันธุในบัญชี 1 ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้
2. การสงออกซึ่งตัวอยางพันธุใดใดของชนิดพันธุในบัญชี 1 ตองไดรับและสําแดงลวงหนาซึ่งใบอนุญาต
สงออก การออกใบอนุญาตสงออกจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้แลวเทานัน้
(ก) เจาหนาที่ฝายวิทยาการแหงรัฐผูสงออกมีความเห็นวาการสงออกดังกลาวจะไมเปนอันตราย
ตอความอยูรอดของชนิดพันธุนั้น ๆ
(ข) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงออกแนใจวาการไดมาซึ่งตัวอยางพันธุดังกลาวไมขัดตอ
กฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุสัตวและพันธุพืชของรัฐนั้น
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(ค) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงออกแนใจวาการขนสงตัวอยางพันธุมีชีวิตใดใด
ได
เตรียมการและกระทําเปนอยางดีเพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ภยันตรายตอสุขภาพ หรือทารุณ
กรรมและ
(ง) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงออกแนใจวาตัวอยางพันธุดังกลาวไดรับใบอนุญาตให
นําเขาแลว
3. การนําเขาซึ่งตัวอยางพันธุใดใดของชนิดพันธุในบัญชี 1 ตองไดรับและสําแดงลวงหนาซึ่งใบอนุญาต
นําเขาและใบอนุญาตสงออก หรือใบรับรองการสงกลับออกไปอยางใดอยางหนึ่ง การออกใบอนุญาต
นําเขาจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้แลวเทานัน้
(ก) เจาหนาที่ฝายวิทยาการแหงรัฐผูนําเขามีความเห็นวาวัตถุประสงคของการนําเขาดังกลาวไม
เปนอันตรายตอความอยูรอดของชนิดพันธุท ี่เกี่ยวของ
(ข) เจาหนาที่ฝายวิทยาการแหงรัฐผูนําเขาแนใจวาผูรับครอบครองตัวอยางพันธุมีชีวิตได
จัดเตรียมที่อยูแ ละมาตรการดูแลที่เหมาะสมแกตวั อยางพันธุนั้น ๆ
(ค) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูนําเขาแนใจวาการนําเขาตัวอยางพันธุนั้น ๆ มิไดมีความมุง
หมายเบื้องตนเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย
4. การสงกลับออกไปซึ่งตัวอยางพันธุใดใดของชนิดพันธุในบัญชี 1 ตองไดรับและสําแดงลวงหนา
ซึ่งใบรับรองการสงกลับออกไป การออกใบรับรองการสงกลับออกไปจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้แลวเทานั้น
(ก) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงกลับออกไปแนใจวาตัวอยางพันธุดงั กลาวไดนําเขามายัง
รัฐตนอยางถูกตองตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้
(ข) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงกลับออกไปแนใจวาการขนสงตัวอยางพันธุมีชีวติ ใดใด
ไดเตรียมการและกระทําเปนอยางดีเพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ภยันตรายตอสุขภาพ หรือทารุณ
กรรม และ
(ค) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงกลับออกไปแนใจวาตัวอยางพันธุมีชีวิตใดใด ไดรับ
ใบอนุญาตใหนําเขาแลว
5. การนําเขาจากทะเลซึ่งตัวอยางพันธุใดใดของชนิดพันธุในบัญชี 1 ตองไดรับใบรับรองลวงหนา
จากเจาหนาที่ฝา ยปฏิบัติการแหงรัฐผูนาํ เขา การออกใบรับรองจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้แลวเทานัน้
(ก) เจาหนาที่ฝายวิทยาการแหงรัฐผูนําเขามีความเห็นวาการนําเขาดังกลาวไมเปนอันตรายตอ
ความอยูรอดของชนิดพันธุทเี่ กี่ยวของ
(ข) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูนําเขาแนใจวาผูรับครอบครองตัวอยางพันธุมีชีวิตได
จัดเตรียมที่อยูแ ละมาตรการดูแลที่เหมาะสมแกตวั อยางพันธุนั้น ๆ และ
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(ค) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูนําเขาแนใจวาการนําเขาตัวอยางพันธุนั้น ๆ มิไดมีความมุง
หมายเบื้องตนเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย
มาตรา 4
ขอบังคับวาดวยการคาตัวอยางพันธุข องชนิดพันธุในบัญชี 2
1. การคาทุกประเภทซึ่งตัวอยางพันธุของชนิดพันธุในบัญชี 2 ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้
2. การสงออกซึ่งตัวอยางพันธุใดใดของชนิดพันธุในบัญชี 2 ตองไดรับและสําแดงลวงหนาซึ่งใบอนุญาต
สงออก การออกใบอนุญาตสงออกจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้แลวเทานัน้
(ก) เจาหนาที่ฝายวิทยาการแหงรัฐผูสงออกมีความเห็นวาการสงออกดังกลาวจะไมเปนอันตราย
ตอความอยูรอดของชนิดพันธุนั้น ๆ
(ข) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงออกแนใจวาการไดมาซึ่งตัวอยางพันธุดังกลาวไมขัดตอ
กฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุสัตวและพันธุพืชของรัฐนั้น และ
(ค) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงออกแนใจวาการขนสงตัวอยางพันธุมีชีวิตใดใด
ได
เตรียมการและกระทําเปนอยางดีเพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ภยันตรายตอสุขภาพ หรือทารุณ
กรรม
3. เจาหนาที่ฝายวิทยาการของทุกภาคีตองตรวจสอบการออกใบอนุญาตสงออกโดยรัฐแหงตนซึ่งตัวอยาง
พันธุของชนิดพันธุในบัญชี 2 และจํานวนที่สงออกจริงของตัวอยางพันธุนั้น ๆ และเมื่อใดที่เจาหนาที่
ฝายวิทยาการลงความเห็นวาการสงออกซึ่งตัวอยางพันธุของชนิดพันธุใ ดใดดังกลาว สมควรจํากัด
ปริมาณเพื่อเปนการบํารุงรักษาชนิดพันธุนนั้ ๆ ตลอดทั่วถิ่นที่อยูใหอยูใ นระดับคงทีเ่ หมาะกับบทบาท
ในระบบนิเวศนซึ่งชนิดพันธุดังกลาวถือกําเนิดขึ้นมา และอยูในระดับเหนือกวาที่จะจัดเขาบัญชี 1
เจาหนาที่ฝายวิทยาการตองแนะนําเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการถึงมาตรการที่เหมาะสมในการจํากัดการ
ออกใบอนุญาตสงออกซึ่งตัวอยางพันธุของชนิดพันธุนนั้ ๆ
4. การนําเขาซึ่งตัวอยางพันธุใดใดของชนิดพันธุในบัญชี 2 ตองสําแดงลวงหนาซึ่งใบอนุญาตสงออก
หรือใบรับรองการสงกลับออกไปอยางใดอยางหนึ่ง
5. การสงกลับออกไปซึ่งตัวอยางพันธุใดใดของชนิดพันธุในบัญชี 2 ตองไดรับและสําแดงลวงหนา
ซึ่งใบรับรองการสงกลับออกไป การออกใบรับรองการสงกลับออกไปจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้แลวเทานั้น
(ก) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงกลับออกไปแนใจวาตัวอยางพันธุดงั กลาวไดนําเขามายัง
รัฐตนอยางถูกตองตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ และ
(ข) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงกลับออกไปแนใจวาการขนสงตัวอยางพันธุมีชีวติ ใดใด
ไดเตรียมการและกระทําเปนอยางดีเพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ภยันตรายตอสุขภาพ หรือทารุณ
กรรม
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6. การนําเขาจากทะเลซึ่งตัวอยางพันธุใดใดของชนิดพันธุในบัญชี 2 ตองไดรับใบรับรองลวงหนา
จากเจาหนาที่ฝา ยปฏิบัติการแหงรัฐผูนาํ เขา การออกใบรับรองจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้แลวเทานัน้
(ก) เจาหนาที่ฝายวิทยาการแหงรัฐผูนําเขามีความเห็นวาการนําเขาดังกลาวไมเปนอันตรายตอ
ความอยูรอดของชนิดพันธุทเี่ กี่ยวของ และ
(ข) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูนําเขาแนใจวาการขนสงตัวอยางพันธุมีชีวิตใดใด
ได
กระทําเปนอยางดีเพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ภยันตรายตอสุขภาพ หรือทารุณกรรม
7. ใบรับรองตามวรรค 6 แหงมาตรานี้ ใหออกไปโดยคําแนะนําของเจาหนาที่ฝายวิทยาการซึ่งได
ปรึกษากับเจาหนาที่ฝายวิทยาการอื่น ๆ ภายในประเทศ หรือเมื่อจําเปนกับเจาหนาที่ฝายวิทยาการ
ระหวางประเทศแลว
โดยมีกําหนดอายุไมเกินหนึง่ ปสําหรับจํานวนรวมทั้งของตัวอยางพันธุที่จะ
นําเขาในระยะเวลาดังกลาว
มาตรา 5
ขอบังคับวาดวยการคาตัวอยางพันธุข องชนิดพันธุในบัญชี 3
1. การคาทุกประเภทซึ่งตัวอยางพันธุของชนิดพันธุในบัญชี 3 ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้
2. การสงออกซึ่งตัวอยางพันธุใ ดใดของชนิดพันธุในบัญชี 3 จากรัฐใดใดซึ่งไดกาํ หนดชนิดพันธุนนั้ ๆ
ไวในบัญชี 3 ตองไดรับและสําแดงลวงหนาซึ่งใบอนุญาตสงออก การออกใบอนุญาตสงออกจะ
กระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้แลวเทานั้น
(ก) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงออกแนใจวาการไดมาซึ่งตัวอยางพันธุดังกลาวไมขัดตอ
กฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุสัตวและพันธุพืชของรัฐนั้น และ
(ข) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงออกแนใจวาการขนสงตัวอยางพันธุมีชวี ิตใดใด
ได
เตรียมการและกระทําเปนอยางดีเพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ภยันตรายตอสุขภาพ หรือทารุรก
รรม
3. การนําเขาซึ่งตัวอยางพันธุใดใดของชนิดพันธุในบัญชี 3 ตองสําแดงลวงหนาซึ่งใบรับรองถิ่น
กําเนิด ยกเวนเมื่อนําความในวรรค 4 แหงมาตรานี้มาบังคับใช และถาเปนการนําเขาจากรัฐซึง่ ได
กําหนดชนิดพันธุนั้น ๆ ไวในบัญชี 3 ตองสําแดงลวงหนาซึ่งใบอนุญาตสงออก
4. กรณีสงกลับออกไป อนุโลมใหรัฐผูนําเขารับใบรับรองซึง่ ออกโดยเจาหนาที่ฝายปฏิบตั ิการแหงรัฐ
ผูสงกลับออกไปและไดระบุวาตัวอยางพันธุนั้น ๆ ไดผานการแปรรูปในรัฐดังกลาว หรือกําลังสงกลับ
ออกไปจากรัฐดังกลาว
โดยยอมรับเปนหลักฐานวาไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้
เกีย่ วกับตัวอยางพันธุนั้น ๆ แลว
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มาตรา 6
ใบอนุญาตและใบรับรอง
1. การออกใบอนุญาตและใบรับรองตามความในมาตรา 3,4 และ 5 ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
มาตรานี้
2. ใบอนุญาตสงออกตองมีขอความที่กําหนดไวตามแบบในบัญชี 4 และสามารถใชในการสงออก
ภายในกําหนดเวลาหกเดือน นับแตวนั อนุญาต
3. ใบอนุญาตหรือใบรับรองทุกใบตองมีชื่อของอนุสัญญาฉบับนี้ พรอมทั้งชื่อและตราประทับของ
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการซึ่งเปนผูออกใบอนุญาตรวมถึงเลขที่ของใบอนุญาตที่กําหนดโดยเจาหนาที่
ฝายปฏิบัติการ
4. สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองทุกฉบับที่ออกโดยเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ จะตองทําเครื่องหมาย
ใหชดั แจงวาเปนสําเนาเทานัน้ จะใชแทนตนฉบับจริงมิได ยกเวนจะมีการบันทึกอนุญาตใหใชกาํ กับไว
5. การขนสงตัวอยางพันธุแตละครั้งตองใชใบอนุญาตหรือใบรับรองแยกแตละใบ
6. เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐผูนําเขาซึ่งตัวอยงพันธุใดใดตองยกเลิกและเก็บใบอนุญาตสงออก
หรือใบรับรองการสงกลับออกไปรวมทั้งใบอนุญาตนําเขาใดใดทีเ่ กีย่ วของและไดสําแดงเพื่อขอ
นําเขาตัวอยางพันธุนั้น ๆ
7. ในกรณีอนั สมควรและเปนไปได เจาหนาที่ฝายปฏิบัตกิ ารอาจทําเครือ่ งหมายบนตัวอยางพันธุนั้น ๆ
เพื่อเปนการชวยในการจําแนกตัวอยางพันธุ และเพื่อประโยชนแหงการนี้ “เครื่องหมาย” ใหหมายถึง
รอยพิมพที่ลบไมได การประทับตราดวยตะกั่วหรือวิธกี ารอื่นดที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกตัวอยาง
พันธุ ซึ่งออกแบบในลักษณะที่จะทําปลอมหรือเลียนแบบโดยบุคคลผูไมมีอํานาจไดยากที่สุด
มาตรา 7
ขอยกเวนและบทบัญญัติพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคา
1. บทบัญญัติในมาตรา 3,4 และ 5 มิใหนํามาใชกับการนําผาน หรือการขนถายตัวอยางพันธุผานหรือ
อยูในอาณาเขตของภาคี ขณะที่ตัวอยางพันธุนั้น ๆ ยังอยูภ ายในความควบคุมของศุลกากร
2. เมื่อเจาหนาทีฝ่ ายปฏิบัติการของรัฐผูสงออกหรือสงกลับออกไปแนใจวาตัวอยางพันธุไดมากอนที่
บทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้จะใชควบคุมตัวอยางพันธุดังกลาว หามมิใหนําบทบัญญัติในมาตรา 3,4
และ 5 มาบังคับใชกับตัวอยางพันธุนั้น ๆ และใหเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการออกใบรับรองแกการนัน้ แทน
3. บทบัญญัติในมาตรา 3,4 และ 5 หามมิใหใชบังคับแกตวั อยางพันธุซึ่งเปนของใชสวนตัวหรือของ
ใชประจําครัวเรือน ขอยกเวนนี้มิไดครอบคลุมถึง
(ก) กรณีตัวอยางพันธุของชนิดพันธุในบัญชี 1 ซึ่งเจาของไดมาจากนอกรัฐอันเปนถิ่นพํานัก
ปกติและกําลังจะนําเขารัฐนัน้ ๆ หรือ
(ข) กรณีตัวอยางพันธุของชนิดพันธุในบัญชี 2
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(1) เจาของไดมาจากนอกรัฐอันเปนถิ่นพํานักปกติและอยูในรัฐที่ตัวอยางพันธุถูกนําออกมา
จากปา
(2) เจาของกําลังจะนําเขารัฐอันเปนถิ่นพํานักปกติ และ
(3) รัฐที่ตัวอยางพันธุถูกนําออกมาจากปาไดกาํ หนดใหขอใบอนุญาตสงออกลวงหนากอน
การสงออกตัวอยางพันธุนั้น ๆ
เวนแตเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแนใจวาตัวอยางพันธุดังกลาวไดมากอนที่บทบัญญัติแหง
อนุสัญญาฉบับนี้จะใชควบคุมตัวอยางพันธุนั้น ๆ
4. ตัวอยางพันธุของชนิดพันธุสตั วในบัญชี 1 ที่ไดจากการเพาะพันธุเพื่อการคา หรือของชนิดพันธุ
พืชในบัญชี 1 ที่ไดจากการขยายพันธุเทียมเพื่อการคาใหถอื เปนตัวอยางพันธุของชนิดพันธุในบัญชี 2
5. เมื่อเจาหนาทีฝ่ ายปฏิบัติการแหงรัฐผูสงออกแนใจวา ตัวอยางพันธุใดใดของชนิดพันธุสัตวไดมา
จากการเพาะพันธุหรือตัวอยางพันธุใดใดของชนิดพันธุพืชไดมาจากการการขยายพันธุเทียมหรือเปน
ซากชิ้นสวนของสัตวหรือพืชหรือเปนสวนแปรรูปอื่นใดจากสัตวหรือพืชนั้น ๆ ใบรับรองซึ่งออกให
โดยเจาหนาทีฝ่ ายปฏิบัติการเพื่อการดังกลาวใหถือเทียบเทากับใบอนุญาตหรือใบรับรองใดใดทีต่ อง
ออกใหตามบทบัญญัติในมาตรา 3,4 และ 5
6. บัญญัติในมาตรา 3,4 และ 5 มิใหใชบังคับในกรณีการใหยืมอันมิใชเชิงพาณิชย การบริจาค หรือ
แลกเปลี่ยนระหวางนักวิทยาศาสตรหรือสถาบันทางวิทยาศาสตร ที่ไดจดทะเบียนไวกับเจาหนาที่ฝา ย
ปฏิบัติการในรัฐแหงตนซึ่งตัวอยางพันธุในหอพันธุไม ตัวอยางพันธุอื่น ๆ ที่ดอง ตากแหงหรือเก็บ
รักษาไวในพิพธิ ภัณฑ
และตัวอยางพืชมีชวี ิตซึ่งติดปายทีอ่ อกกใหหรือรับรองโดยเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติการ
7. เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงภาคีใดใดสามารถยกเวนขอกําหนดแหงบทบัญญัติในมาตรา 3,4 และ 5
และอนุญาตใหนําเคลื่อนที่โดยไมตองมีใบอนุญาตหรือใบรับรองสําหรับตัวอยางพันธุซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของสวนสัตวเคลื่อนที่ ละครสัตว นิทรรศการสัตวปา นิทรรศการทางพืชหรือนิทรรศการเคลื่อนที่อื่น ๆ
โดยมีเงื่อนไขวา
(ก) ผูสงออกหรือผูนําเขา ไดจดทะเบียนรายละเอียดทั้งหมดของตัวอยางพันธุดังกลาว ไวกับ
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงภาคีนั้น ๆ
(ข) ตัวอยางพันธุดงั กลาวอยูใ นประเภทใดประเภทหนึง่ ตามทีร่ ะบุในวรรค 2 หรือ 5 แหงมาตรานี้
และ
(ค) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแนใจวาการขนสงและการดูแลตัวอยางพันธุมีชีวิตใดใดไดกระทํา
เปนอยางดีเพือ่ ลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ภยันตรายตอสุขภาพ หรือทารุณกรรม
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มาตรา 8
มาตรการที่ภาคีตองปฏิบตั ิ
1. ภาคีตองกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบังคับใชบทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญาฉบับนี้และเพื่อ
หามการคาตัวอยางพันธุที่เปนการฝาฝนอนุสัญญาฉบับนี้ โดยใหรวมถึงมาตรการเหลานี้ดวย
(ก) ลงโทษการคาหรือมีไวในครอบครองซึ่งตัวอยางพันธุดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสอง
อยาง และ
(ข) กําหนดใหมกี ารริบของกลางหรือสงคืนไปยังรัฐผูสงออกซึ่งตัวอยางพันธุดังกลาว
2. จากกมาตรการในวรรค 1 แหงมาตรานี้ กรณีเห็นวาจําเปน ภาคีสามารถกําหนดวิธีการใดใดเกี่ยวกับ
การเรียกคืนคาใชจายที่เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการริบตัวอยางพันธุซึ่งคาโดยฝาฝนมาตรการซึ่งได
กําหนดไวเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติในอนุสัญญาฉบับนี้
3. ตราบเทาที่เปนไปได ภาคีตองรับรองา การคาตัวอยางพันธุจะสามารถผานพิธีการที่กําหนด
โดยเร็วที่สุด และเพื่อใหการตรวจผานเปนไปโดยสะดวกรวดเร็ว ภาคีสามารถกําหนดทาดานสงออก
และทาดานนําเขาสําหรับการสําแดงตัวอยางพันธุเพื่อตรวจสอบ ภาคีตองรับรองตอไปอีกวา ใน
ระหวางการนําผาน การตรวจกักหรือการขนถายซึ่งตัวอยางพันธุมีชีวิตทั้งหมด จะกระทําโดย
ระมัดระวังเพือ่ ลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ภยันตรายตอสุขภาพ หรือทารุณกรรม
4. กรณีที่ตวั อยางพันธุมีชีวิตถูกริบตามมาตรการในวรรค 1 แหงมาตรานี้
(ก) ใหตวั อยางพันธุดังกลาวตอกเปนของเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการแหงรัฐทีท่ ําการริบ
(ข) หลังจากการหารือกับรัฐผูสงออกแลว ใหเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการสงคืนตัวอยางพันธุดังกลาวไป
ยังรัฐนั้น โดยคาใชจายของรัฐนั้น หรือสงไปยังศูนยกูชีพ หรือสถานที่อื่นใดซึ่งเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
เห็นสมควรและสอดคลองกับวัตถุประสงคแหงอนุสัญญาฉบับนี้ และ
(ค) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการอาจขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ฝายวิชาการ หรือเมื่อเห็นวาจําเปน
อาจหารือกับสํานักเลขาธิการเพื่อชวยในการตัดสินใจตามความในวรรคยอย (ข) แหงวรรคนี้ รวมทัง้
การเลือกศูนยกูชีพหรือสถานที่อื่นใดดังกลาว
5. ศูนยกูชีพที่กลาวถึงในวรรค 4 แหงมาตรานี้ หมายถึงสถาบันที่เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการไดมอบหมาย
ใหมีเจาหนาทีด่ ูแลรักษาสวัสดิภาพของตัวอยางพันธุมีชีวิต โดยเฉพาะตัวอยางพันธุของกลางที่ถูกริบ
6. ทุกภาคีตองเก็บรักษาหลักฐานการคาตัวอยางพันธุของชนิดพันธุในบัญชี 1,2 และ 3 ซึ่งตองครอบคลุม
ถึง
(ก) ชื่อและที่อยูของผูสงออกและผูนําเขา และ
(ข) เลขที่และชนิดของใบอนุญาตและใบรับรองที่ออกให ชือ่ รัฐที่รวมคา จํานวนหรือปริมาณ
และชนิดของตัวอยางพันธุ ชื่อของชนิดพันธุในบัญชี 1,2 และ 3 และขนาดและเพศของตัวอยางพันธุ
ดังกลาวในกรณีที่เห็นสมควร
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7. ทุกภาคีตองจัดทํารายงานการถือปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้เปนระยะ และยืน่ ตอสํานักเลขาธิการ
ดังกลาว
(ก) รายงานประจําปบรรจุขอมูลโดยยอตามที่กําหนดไวในวรรคยอย (ข) แหงวรรค 6 แหงมาตรานี้
และ
(ข) รายงานประจํา 2 ป เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและมาตรการทางบริหารเพือ่ บังคับ
ใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้
8. ขอมูลที่กลาวถึงในวรรค 7 แหงมาตรานี้ ใหเปดเผยตอสาธารณะชนเทาที่ไมขัดตอกฎหมายของ
ภาคีนั้น ๆ
มาตรา 9
เจาหนาที่ฝายปฏิบตั ิการและเจาหนาที่ฝายวิทยาการ
1. เพื่อประโยชนแหงอนุสัญญาฉบับนี้ ทุกภาคีตองแตงตั้ง
(ก) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการหนึง่ คนหรือมากกวานัน้
ซึ่งมีอํานาจในการออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองตาง ๆ ในนามภาคีนั้น ๆ และ
(ข) เจาหนาที่ฝายวิทยาการหนึ่งคนหรือมากกวานั้น
2. รัฐซึ่งไดยื่นเอกสารการใหสตั ยาบัน การยอมรับ การรับรองหรือภาคียานุวัติ ตองรีบแจงชื่อและที่อยู
ของเจาหนาทีฝ่ ายปฏิบัตกิ ารซึ่งมีอํานาจในการติดตอกับภาคีอื่นและสํานักเลขาธิการ แกรฐั บาลผูรับจด
ทะเบียนทันที
3. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการแตงตั้งหรืออํานาจหนาที่ตามความในมาตรานี้ ภารีที่เกี่ยวของ
ตองรีบรายงานสํานักเลขาธิการทันทีเพื่อแจงใหภาคีอื่น ๆ ไดทราบ
4. เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการที่กลาวถึงตามวรรค 2 แหงมาตรานี้ ตองแจงรูปรอยตราประทับ ตราประจํา
ตําแหนง หรือตราเครื่องหมายอื่นที่ใชรับรองใบอนุญาตหรือรับรอง ใหสํานักเลขาธิการหรือเจาหนาที่
ฝายปฏิบัติการของภาคีอื่นทราบ เมื่อไดรับการรองขอ
มาตรา 10
การคากับรัฐซึ่งมิใชภาคีแหงอนุสัญญา
กรณีที่การสงออกหรือการสงกลับออกไปหรือการนําเขากระทํากับรัฐซึ่งมิใชภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้
ภาคีสามารถรับเอกสารเพื่อการดังกลาว ที่มีสาระสําคัญทํานองเดียวกันกับขอกําหนดแหงอนุสัญญา
ฉบับนี้ในสวนที่วาดวยใบอนุญาตและใบรับรอง ซึ่งออกใหโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจแหงรัฐนั้น ๆ แทน
ใบอนุญาตและใบรับรองที่ออกโดยภาคีทั่วไปก็ได
มาตรา 11
การประชุมภาคี
1. สํานักเลขาธิการตองเรียกประชุมภาคีภายในสองปนับจากวันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช

10
2. หลังจากนัน้ สํานักเลขาธิการตองเรียกประชุมสมัยสามัญอยางนอยสองปตอหนึ่งครั้ง เวนแตที่
ประชุมจะกําหนดเปนอยางอืน่ และตองเรียกประชุมสมัยวิสามัญทันทีที่ภาคีอยางนอยหนึ่งในสามได
รองขอเปนลายลักษณอักษร
3. ในการประชุม ไมวาจะเปนสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญ ภาคีตองพิจารณาตรวจสอบการถือปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาฉบับนี้ และยังสามารถดําเนินการ
(ก) จัดทําขอกําหนดที่จําเปนเพือ่ ใหสํานักเลขาธิการสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดลุลวง และ
รับรองขอกําหนดทางการเงิน
(ข) พิจารณาและรับรองการแกไขบัญชี 1 และ 2 ตามมาตรา 15
(ค) พิจารณาตรวจสอบความกาวหนาในการฟน ฟูและการอนุรักษชนิดพันธุในบัญชี 1,2 และ 3
(ง) รับและพิจารณารายงานตาง ๆ ซึ่งเสนอโดยสํานักเลขาธิการหรือภาคีใดใด และ
(จ) จัดทําขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ในโอกาสอันเหมาะสม
4. ในการประชุมสมัยสามัญทุกครั้ง ภาคีสามารถกําหนดเวลาและสถานที่สําหรับจัดการประชุมสมัย
สามัญครั้งตอไปตามความในวรรค 2 แหงมาตรานี้
5. ในการประชุมทุกครั้ง ภาคีสามารถกําหนดและรับรองระเบียบขอบังคับการประชุมได
6. สหประชาชาติและองคการผูเชี่ยวชาญในเครือ และองคการพลังงานปรมาณูสากล และรัฐซึ่งมิใช
ภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้ สามารถสงผูแทนเขาประชุมได ในฐานะผูส ังเกตการณ ซึ่งมีสิทธิเขารวม
ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
7. บุคคลหรือองคการใดใดที่มคี ุณสมบัติ ความรูความชํานาญทางดานการคุมครอง การอนุรักษหรือ
การจัดการสัตวปาและพืชปา ในประเภทตอไปนี้ เมื่อไดแสดงความจํานงทีจ่ ะสงผูแทนเขารวม
ประชุมในฐานะผูสังเกตการณ ตอสํานักเลขาธิการแลวสามารถเขาประชุมได เวนแตภาคีจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสามของภาคีที่เขาประชุมจะคัดคาน
(ก) องคการหรือกลุมคณะระดับนานาชาติ จะเปนภาครัฐหรือมิใชภาครัฐก็ตาม และองคการ
หรือกลุมคณะระดับชาติที่เปนภาครัฐ
(ข) องคการหรือกลุมคณะระดับชาติที่มิใชภาครัฐ
แตไดรับการรับรองเพื่อการนี้จากรัฐที่
องคการหรือกลุมบุคคลนั้นตั้งถิ่นฐานอยู
ผูสังเกตการณเหลานี้เมื่อไดรบั อนุญาตแลว มีสิทธิเขารวมประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
มาตรา 12
สํานักเลขาธิการ
1. เมื่ออนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชแลว
ใหผูอํานวยการบริหารแหงโครงการสิ่งแวดลอม
สหประชาชาติ จัดตั้งสํานักเลขาธิการขึ้น และหากเห็นสมควรอาจขอความชวยเหลือจากองคการ
ภาครัฐระหวางประเทศหรือองคการหรือกลุมคณะที่มิใชภาครัฐระดับนานาชาติหรือระดับชาติที่มี
คุณสมบัติ ความรูความชํานาญทางดานการคุมครอง การอนุรักษและการจัดการสัตวปาและพืชปา
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2. หนาที่ของสํานักเลขาธิการมีดังนี้
(ก) จัดเตรียมและจัดบริการการประชุมภาคี
(ข) ปฏิบัติหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมายตามความในมาตรา 15 และ 16 แหงอนุสัญญาฉบับนี้
(ค) ดําเนินการศึกษาดานวิทยาศาสตรและดานวิชาการ ในโครงการที่ไดรับอนุมัติจากทีป่ ระชุม
ภาคีอันจะเอื้อประโยชนแกการถือปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานของ
การเตรียมการและการขนสงที่เหมาะสมสําหรับตัวอยางพันธุมีชีวิตและวิธีการจําแนกตัวอยางพันธุ
(ง) ศึกษารายงานตาง ๆ ของภาคี และขอขอมูลเพิ่มเติมจากภาคีกรณีทเี่ ห็นวาจําเปน เพื่อใหแนใจ
ในการถือปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้
(จ) เรียกรองความสนใจของภาคีในเรื่องเกีย่ วกับวัตถุประสงคแหงอนุสัญญาฉบับนี้
(ฉ) จัดพิมพรายชือ่ บัญชี 1,2 และ 3 เปนระยะ ๆ พรอมขาวสารอันจะเปนประโยชนตอการ
จําแนกตัวอยางพันธุของชนิดพันธุในบัญชีดังกลาว และแจกจายฉบับลาสุดใหแกภาคี
(ช) จัดเตรียมรายงานประจําปเพือ่ รายงานตอภาคีเกี่ยวกับผลงานของสํานักเลขาธิการและผลการ
ถือปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้และรายงานอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมภาคีรองขอ
(ซ) จัดทําขอเสนอแนะในการถือปฏิบัติตามวัตถุประสงคและบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้
รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางดานวิทยาศาสตรหรือวิชาการดวย
(ฌ) ปฏิบัติหนาที่อนื่ ใดทีภ่ าคีอาจมอบหมายใหกระทํา
มาตรา 13
มาตรการระหวางประเทศ
1. เมื่อสํานักเลขาธิการไดรับขอมูลขาวสารจนเปนที่แนใจวา ชนิดพันธุใด ๆ ในบัญชี 1 หรือ 2 กําลัง
ไดรับผลกระทบรายแรงจากการคาตัวอยางพันธุของชนิดพันธุดังกลาว
หรือมีการถือปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้อยางไมมปี ระสิทธิภาพ
ใหสํานักเลขาธิการแจงขอมูลขาวสาร
เหลานั้นไปยังเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการของภาคีที่เกีย่ วของไดทราบ
2. เมื่อภาคีใดใดไดรับแจงขอมูลขาวสารตามความในวรรค 1 แหงมาตรานีแ้ ลว ตองรายงานขอเท็จจริง
ทั้งปวงเทาที่กฎหมายภายในของภาคีจะอนุญาตตอสํานักเลขาธิการโดยเร็วที่สุด และกรณีอันควรให
เสนอวิธีการแกไขดวย หากภาคีพจิ ารณาเห็นวาสมควรใหมีการสอบสวนเรื่องดังกลาวกอน ก็ให
กระทําไดโดยบุคคลหนึ่งหรือมากกวานั้นซึ่งภาคีไดมอบอํานาจใหโดยชัดแจง
3. ขอมูลขาวสารที่ไดจากภาคีหรือผลการสอบสวนตามความในวรรค 2 แหงมาตรานี้ใหเสนอตอที่
ประชุมภาคีครัง้ ตอไปเพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมอาจมีขอเสนอแนะใดใดก็ไดตามทีเ่ ห็นสมควร
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มาตรา 14
ผลตอกฎหมายภายในประเทศและอนุสัญญาระหวางประเทศ
1. บทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ไมมีผลแตอยางใดตอภาคีในอันที่จะรับรอง
(ก) มาตรการภายในประเทศที่เขมงวดยิง่ ขึ้นเกีย่ วกับเงื่อนไขในการคา การไดมา การมีไวใน
ครอบครองหรือการขนสงซึ่งตัวอยางพันธุของชนิดพันธุใ นบัญชี 1,2 และ 3 หรือการหามกระทําการ
ดังกลาวโดยสิ้นเชิง
(ข) มาตรการภายในประเทศที่เขมงวดหรือหามการคา การไดมา การมีไวในครอบครองหรือ
การขนสงซึ่งชนิดพันธุที่มิไดอยูในบัญชี 1,2 หรือ 3
2. บทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ไมมีผลแตอยางใดตอขอกําหนดแหงมาตรการใดใด
ภายในประเทศหรือพันธะใดใดของภาคีที่เกิดขึ้นจากสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือขอตกลงระหวาง
ประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับการคา การมีไวในครอบครองหรือการขนสง ซึ่งตัวอยางพันธุที่มีผลบังคับ
ใชอยูในขณะนี้หรืออาจมีผลบังคับใชในภายหนาตอภาคีรวมถึงมาตรการใดใดที่เกี่ยวกับการศุลกากร การ
สาธารณสุข การกักกันสัตวหรือพืช
3. บทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ไมมีผลแตอยางใดตอบทบัญญัติหรือพันธะที่เกิดขึ้นจาก
สนธิสัญญาอนุสัญญา หรือขอตกลงระหวางประเทศใดใด ที่ตกลงกันหรืออาจจะตกลงกันระหวางรัฐ
เพื่อกอตั้งสหพันธหรือขอตกลงการคาระดับภูมภิ าคเพื่อสถาปนาหรือคงไวซึ่งการควบคุมการ
ศุลกากรภายนอกรวมกัน และยกเลิกการควบคุมการศุลกากรระหวางภาคี ในสวนทีเ่ กีย่ วพันเฉพาะกับ
การคาระหวางรัฐภาคีแหงสหพันธหรือขอตกลงนั้น ๆ
4. รัฐภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งเปนภาคีแหงสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือขอตกลงระหวาง
ประเทศอื่นใดซึ่งยังคงมีผลบังคับใชอยูในขณะเวลาที่อนุสญ
ั ญาฉบับนี้มีผลบังคับใช และยังอยูภายใต
บทบัญญัติวาดวยการคุมครองชนิดพันธุทางทะเลที่ไดกําหนดไวในบัญชี 2 ใหไดรับการผอนผันจาก
พันธะที่เกิดขึน้ ภายใตบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการคาตัวอยางพันธุของชนิด
พันธุในบัญชี 2 ซึ่งเก็บหาโดยเรือที่ไดจดทะเบียนไวกบั รัฐนั้น ๆ ภายใตบทบัญญัติแหงสนธิสัญญา
อนุสัญญา หรือขอตกลงระหวางประเทศ ดังกลาว
5. แมจะมีบทบัญญัติแหงมาตรา 3,4 และ 5 บังคับใชอยู การสงออกซึ่งตัวอยางพันธุที่ไดมาตามความ
ในวรรค 4 แหงมาตรานี้ ใหกระทําไดโดยมีใบรับรองจากเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการของรัฐผูนําเขาซึ่ง
สําแดงวาตัวอยางพันธุดังกลาวไดมาภายใตบทบัญญัติแหงสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือขอตกลง
ระหวางประเทศ ดังกลาว
6. อนุสัญญาฉบับนี้ไมกอผลกระทบตอการประมวลและการพัฒนากฎหมายทะเล ซึ่งกระทําโดยที่
ประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล จัดขึ้นตามมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 2750 ค (25) และ
ไมกอผลกระทบตอการอางสิทธิทั้งในปจจุบันหรืออนาคต และตอความเห็นเกีย่ วกับกฎหมายทะเล
ของรัฐใดใด ตลอดจนธรรมชาติและเขตชายฝงและเขตอํานาจรัฐ
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มาตรา 15
การแกไขบัญชี 1 และ 2
1. บทบัญญัติตอไปนี้ใหใชบังคับแกการแกไขบัญชี 1 และ 2 ในที่ประชุมภาคี
(ก) ภาคีใดใดมีสิทธิเสนอขอแกไขบัญชี 1 และ 2 เพื่อใหที่ประชุมครั้งถัดไปพิจารณา รายละเอียด
แหงขอเสนอขอแกไขจะตองยื่นตอสํานักเลขาธิการอยางนอย 150 วัน กอนการประชุม สํานัก
เลขาธิการตองปรึกษาหารือกับภาคีอื่น ๆ ตลอดจนผูที่สนใจการขอแกไขตามความในวรรคยอย (ข)
และ (ค) แหงวรรค 2 ของมาตรานี้ และตองแจงผลใหทุกภาคีทราบไมนอยกวา 30 วัน กอนการ
ประชุม
(ข) มติรับรองขอแกไขตองไดเสียงขางมากสองในสามของจํานวนภาคีที่เขาประชุมและออก
เสียงเพื่อประโยชนแหงการนี้ “ภาคีที่เขาประชุมและออกเสียง” ใหหมายถึง ภาคีที่ปรากฏอยูในการ
ประชุมและออกเสียงเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ภาคีที่งดออกเสียงมิใหนับรวมในจํานวนเสียงสองใน
สามซึ่งกําหนดไวสําหรับการลงมติรับรองการแกไข
(ค) ขอแกไขทั้งหลายซึ่งรับรองในที่ประชุม ใหมีผลบังคับใชแกทุกภาคี ภายหลัง 90 วัน หลัง
เสร็จสิ้นการประชุม ยกเวนภาคีซึ่งไดขอสงวนสิทธิตามความในวรรค 3 แหงมาตรานี้
2. บทบัญญัติตอไปนี้ใหใชบังคับแกการแกไขบัญชี 1 และ 2 นอกสมัยการประชุมภาคี
(ก) ภาคีใดใดสามารถเสนอขอแกไขบัญชี 1 และ 2 เพื่อพิจารณานอกสมัยประชุมไดโดยวิธีการ
ทางไปรษณียต ามที่กําหนดไวในวรรคนี้
(ข) กรณีเปนชนิดพันธุทางทะเล เมื่อสํานักเลขาธิการไดรับรายละเอียดแหงขอเสนอขอแกไข
ตองแจงบรรดาภาคีโดยรีบดวน และตองปรึกษาหารือกับหนวยงานภาครัฐระหวางประเทศซึ่งมีหนาที่
เกี่ยวของกับชนิดพันธุนนั้ ๆ โดยเฉพาะเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลทางวิทยาศาสตรที่องคการดังกลาว
สามารถใหได
และเพือ่ แนใจในความพรอมของมาตรการอนุรักษที่องคการเหลานั้นบังคับใชอยู
สํานักเลขาธิการตองแจงขอคิดเห็นและขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากองคการดังกลาว พรอมกับขอสรุป
และขอเสนอแนะของตนไปยังภาคีโดยเร็วที่สุด
(ค) สําหรับชนิดพันธุนอกเหนือจากชนิดพันธุท างทะเลเมื่อสํานักเลขาธิการไดรับรายละเอียด
แหงขอเสนอขอแกไขตองแจงบรรดาภาคีโดยรีบดวน และหลังจากนั้นจึงแจงขอเสนอแนะตาง ๆ ของ
ตนไปยังภาคีโดยเร็วที่สดุ
(ง) ภายใน 60 วัน นับตั้งแตสํานักเลขาธิการไดแจงคําแนะนําตาง ๆ ไปยังภาคีตามความในวรรค
ยอย (ก) หรือ (ข) แหงวรรคนี้แลว ภาคีสามารถแจงความเห็นใดใดเกีย่ วกับขอเสนอขอแกไข พรอม
ดวยขอมูลทางวิทยาศาสตรและขาวสารที่เกี่ยวของไปยังสํานักเลขาธิการ
(จ) ใหสํานักเลขาธิการแจงคําตอบพรอมกับขอเสนอแนะของตนไปยังภาคีโดยเร็วที่สุด
(ฉ) ถาสํานักเลขาธิการมิไดรับคําคัดคานที่มีตอ ขอเสนอขอแกไข ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่
แจงคําตอบและขอเสนอแนะ ตามความในวรรคยอย (จ) แหงมาตรานี้ การแกไขนัน้ มีผลบังคับใชแก
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ทุกภาคีภายหลัง 90 วันนับจากนั้น ยกเวนสําหรับภาคีซึ่งไดขอสงวนสิทธิไวตามความในวรรค 3 แหง
มาตรนี้
(ช) ถาสํานักเลขาธิการไดรับคําคัดคานจากภาคีใดภาคีหนึ่ง ขอเสนอขอแกไขจะสงไปยังภาคี
เพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย ตามความในวรรคยอย (ซ), (ฌ) และ (ญ) แหงวรรคนี้
(ซ) ใหสํานักเลขาธิการแจงใหภาคีทราบวาไดรับคําคัดคานแลว
(ฌ) เวนเสียแตสํานักเลขาธิการจะไดรับผลการลงมติ ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
รวมกันอยางนอยที่สุดกึ่งหนึง่ ของจํานวนภาคี ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แจงเรื่องคําคัดคานใหทราบ
ตามความในวรรคยอย(ซ) แหงมาตรานี้ ขอเสนอขอแกไขนั้นจะสงใหที่ประชุมครั้งตอไปพิจารณา
(ญ) ถาไดรับผลการลงมติจากกึ่งหนึ่งของจํานวนภาคี ขอเสนอขอแกไขนั้นจะรับรองไดดวย
เสียงขางมากสองในสามของจํานวนภาคีทลี่ งมติเห็นดวย หรือไมเห็นดวย
(ฎ) ใหสํานักเลขาธิการแจงผลการลงมติแกทุกภาคีทราบ
(ฏ) ขอเสนอขอแกไขที่รับรองแลว ใหมีผลบังคับใชกับทุกภาคี ภายหลัง 90 วัน นับตั้งแตวันที่
สํานักเลขาธิการแจงผลการรับรองใหภาคีทราบ ยกเวนภาคีซึ่งไดขอสงวนสิทธิไวตามความในวรรค 3
แหงมาตรานี้
3. ในระหวางเวลา 90 วัน ตามที่กําหนดไวในวรรคยอย (ค) แหงวรรค 1 หรือในวรรคยอย (ฏ) แหง
วรรค 2 ของมาตรานี้ ภาคีใดใดสามารถยื่นคํารองเปนลายลักษณอกั ษรไปยังรัฐบาลผูรับจดทะเบียน
ขอสงวนสิทธิเกี่ยวกับการแกไขดังกลาวได และใหทุกภาคีถือปฏิบัติตอภาคีที่ขอสงวนสิทธิ เสมือน
หนึ่งมิใชรัฐภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับการคาชนิดพันธุที่เกี่ยวของ จนกวาภาคีจะ
เพิกถอนการสงวนสิทธิดังกลาว
มาตรา 16
บัญชี 3 และการแกไข
1. ภาคีใดใดสามารถยื่นเสนอรายชื่อชนิดพันธุซึ่งอยูภายใตขอบังคับของเขตอํานาจรัฐแหงตนเพื่อ
ประโยชนตามที่กลาวไวในมาตรา 2 วรรค 3 ตอสํานักเลขาธิการเมื่อใดก็ได บัญชี 3 ตองระบุชื่อของ
ภาคีผูเสนอชนิดพันธุเขาบัญชี ชื่อวิทยาศาสตรของชนิดพันธุที่เสนอ และซากชิ้นสวนหรือสวนแปร
รูปอื่นใดของสัตวหรือพืชดังกลาว ซึ่งมีลักษณะเขาตามวัตถุประสงคในวรรคยอย (ข) แหงมาตรา 1
2. ใหสํานักเลขาธิการสงรายชื่อทุกบัญชีที่เสนอตามความในวรรค 1 แหงมาตรานี้ แจงแกทุกภาคี
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดหลังจากไดรับเรื่อง รายชื่อดังกลาวใหมีผลเปนสวนหนึ่งของบัญชี 3
ภายหลัง 90 วันนับจากวันที่แจง ภาคีใดใดสามารถยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรไปยังรัฐบาลผูรับ
จดทะเบียนเมื่อใดก็ไดภายหลังการแจงรายชือ่ ดังกลาว เพือ่ ขอสงวนสิทธิในชนิดพันธุ ซากชิ้นสวนหรือ
สวนอื่นใดในรายชื่อนั้น และใหทกุ ภาคีถือปฏิบัติตอภาคีที่ขอสงวนสิทธิเสมือนหนึ่งมิใชรัฐภาคีแหง
อนุสัญญาฉบับนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับการคาชนิดพันธุหรือซากชิ้นสวนหรือสวนแปรรูปอื่นใด เฉพาะชนิด
ที่ขอสงวนสิทธิไว จนกวาภาคีจะเพิกถอนการสงวนสิทธิดังกลาว
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3. ภาคีซึ่งไดยนื่ เสนอชนิดพันธุเ ขาบัญชี 3 สามารถขอเพิกถอนเมื่อใดก็ได โดยการแจงความประสงคไป
ยังสํานักเลขาธิการเพื่อแจงการเพิกถอนไปยังภาคีอื่น ๆ การเพิกถอนดังกลาวใหมีผลภายหลัง 30 วัน
นับจากวันทีแ่ จง
4. ภาคีใดใดซึ่งยืน่ เสนอรายชื่อตามความในวรรค 1 แหงมาตรานี้ ตองสงสําเนากฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ที่ใชคุมครองชนิดพันธุนนั้ ๆ ภายในรัฐตน จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักเลขาธิการ พรอม
การแปลความที่ภาคีเห็นวาเหมาะสมและจําเปนหรือเมือ่ สํานักเลขาธิการรองขอ และตราบเทาที่ชนิด
พันธุดังกลาวยังคงอยูในบัญชี 3 หากมีการแกไขกฎหมายและระเบียบขอบังคับหรือการแปลความ
โดยมีมติยอมรับแลว ภาคีตองแจงสํานักเลขาธิการทันที
มาตรา 17
การแกไขอนุสญ
ั ญา
1. เมื่อมีหนังสือรองขอจากภาคีอยางนอยที่สุดจํานวนหนึ่งในสามใหมีการพิจารณาและรับรองการ
แกไขอนุสัญญาฉบับนี้ ใหสํานักเลขาธิการเรียกประชุมภาคีสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาว มติ
รับรองขอแกไขตองไดเสียขางมากสองในสามของจํานวนภาคีที่เขาประชุมและออกเสียงเพื่อ
ประโยชนแหงการนี้ “ภาคีที่เขาประชุมและออกเสียง” ใหหมายถึงภาคีที่ปรากฏอยูในการประชุมและ
ออกเสียงเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ภาคีที่งดออกเสียง มิใหนับรวมในจํานวนเสียงสองในสามซึ่ง
กําหนดไวสําหรับการลงมติรับรองการแกไขอนุสัญญา
2. ใหสํานักเลขาธิการสงรายละเอียดขอเสนอขอแกไขใหทุกภาคีไดพิจารณา อยางนอย 90 วัน กอน
การประชุม
3. การแกไขจะมีผลบังคับใชตอภาคีซึ่งลงมติยอมรับ หลังจากที่ภาคีจํานวนสองในสามไดยื่นหนังสือ
แสดงการยอมรับการแกไขตอรัฐบาลผูรับจดทะเบียนแลวเปนเวลา 60 วัน หลังจากนั้นการแกไข จะมี
ผลบังคับใชตอภาคีอื่นตอเมือ่ ภาคีนั้นไดยนื่ หนังสือแสดงการยอมรับการแกไขแลวเปนเวลา 60 วัน
มาตรา 18
การแกไขขอพิพาท
1. ขอพิพาทใดใดซึ่งอาจเกิดขึน้ ระหวางสองภาคีหรือมากกวานั้น กรณีเกีย่ วกับการแปลความหรือ
การบังคับใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ ใหแกไข โดยการเจรจาในกลุมภาคีที่เกี่ยวของกับขอ
พิพาทนั้น
2. ถาไมสามารถแกไขขอพิพาทในวรรค 1 แหงมาตรานี้ได ภาคีคกู รณีซึ่งเห็นชอบรวมกัน สามารถ
ยื่นขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ โดยเฉพาะศาลโลก ณ กรุงเฮก เปนผูพิจารณาและคําตัดสินของ
อนุญาโตตุลาการใหผูกพันคูกรณี
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มาตรา 19
การลงนาม
อนุสัญญาฉบับนี้เปดใหลงนาม ณ กรุงวอชิงตัน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 1973 และหลังจากนั้น ณ กรุงเบอรน
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 1947
มาตรา 20
การใหสัตยาบัน การยอมรับ การรับรอง
อนุสัญญาฉบับนี้ตองไดรับการใหสัตยาบัน การยอมรับหรือการรับรองเอกสารแหงการใหสัตยาบัน
การยอมรับหรือการรับรองใหยื่นตอรัฐบาลแหงสมาพันธรัฐสวิส ผูเปนรัฐบาลผูรับจดทะเบียน
มาตรา 21
ภาคียานุวตั ิ
อนุสัญญาฉบับนี้เปดรับการเขาไปภาคีโดยเสรี ไมมีจํากัด การยื่นเอกสารแสดงความจํานงขอเขาเปน
ภาคี (ภาคียานุวัต)ิ ใหยนื่ ตอรัฐบาลผูรับจดทะเบียน
มาตรา 22
การเริ่มมีผลบังคับใช
1. อนุสัญญาฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใชหลังจากวันที่มีการยื่นเอกสารใหสัตยาบัน การยอมรับ การรับรอง
หรือภาคียานุวตั ิ ลําดับที่ 10 ตอรัฐบาลผูรับจดทะเบียนแลวเปนเวลา 90 วัน
2. สําหรับรัฐอื่น ๆ ซึ่งใหสัตยาบัน ยอมรับหรือรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ หรือแสดงความจํานงขอเขา
เปนภาคีภายหลังที่มีการยื่นเอกสารการใหสัตยาบัน การยอมรับ การรับรองหรือภาคียานุวัติ ลําดับที่ 10
แลว ใหอนุสญ
ั ญาฉบับนี้มีผลบังคับใชภายหลัง 90 วัน นับจากวันยืน่ เอกสารใหสตั ยาบันการยอมรับ
การรับรองหรือภาคียานุวัติของรัฐนั้น ๆ
มาตรา 23
การสงวนสิทธิ
1. บทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้มิใหอยูในบังคับของการสงวนสิทธิทั่วไป การสงวนสิทธิเฉพาะเรื่อง
สามารถกระทําไดตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้ และมาตรา 15 และ 16
2. รัฐใดใดซึ่งยื่นเอกสารการใหสัตยาบัน การยอมรับ การรับรองหรือภาคียานุวัตแิ ลว สามารถขอ
สงวนสิทธิเฉพาะเรื่อง ในกรณีดังตอไปนี้
(ก) ชนิดพันธุใดใดซึ่งกําหนดไวในบัญชี 1,2 หรือ 3 หรือ
(ข) ซากชิ้นสวนหรือสวนแปรรูปอื่นใดที่ระบุถึงสําหรับชนิดพันธุที่กําหนดไวในบัญชี 3
3. ใหทุกภาคีถือปฏิบัติตอภาคีที่ขอสงวนสิทธิ เสมือนหนึ่งมิใชรัฐภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการคาชนิดพันธุหรือซากชิ้นสวนหรือสวนแปรรูปอื่นใดเฉพาะชนิดที่ขอสงวนสิทธิไว จนกวา
ภาคีจะเพิกถอนการสงวนสิทธิที่ขอภายใตบทบัญญัติในมาตรานี้
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มาตรา 24
การบอกเพิกถอน
ภาคีใดใดสามารถบอกเพิกถอนจากการเปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ในเวลาใดใดก็ได โดยแจงเปนลายลักษณ
อักษรตอรัฐบาลผูรับจดทะเบียน และเริ่มมีผลหลังจากที่รัฐบาลผูรับจดทะเบียน ไดรับหนังสือบอก
เพิกถอนดังกลาวแลวเปนเวลาสิบสองเดือน
มาตรา 25
การรับจดทะเบียน
1. ตนฉบับอนุสัญญาฉบับนี้บันทึกเปนภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซียและสเปน ถือวาเปนตนฉบับ
ที่ถูกตองแทจริงเทากันทุกฉบับและใหเก็บรักษาไวที่รัฐบาลผูรับจดทะเบียนซึ่งตองเปนผูสงสําเนา
อนุสัญญาฉบับรับรองสําเนาใหแกรัฐที่ไดลงนามในอนุสัญญาหรือไดยื่นเอกสารแสดงความจํานงขอ
เขาเปนภาคีอนุสัญญาแลว
2. รัฐบาลผูรับจดทะเบียนตองแจงใหทกุ รัฐซึ่งไดลงนามแลวและรัฐซึ่งขอเขาเปนภาคีในภายหลัง
และสํานักเลขาธิการ ทราบถึงการลงนาม การยื่นเอกสารแหงสัตยาบัน การยอมรับ การรับรองหรือ
การแสดงความจํานงขอเขาเปนภาคีใหม การเริ่มบังคับใชอนุสัญญาฉบับนี้ การแกไขอนุสัญญา
การขอสงวนสิทธิและการเพิกถอน และการบอกเพิกถอนจากการเปนภาคีอนุสัญญา
3. ทันที่ที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชใหรัฐบาลผูรับจดทะเบียนสงสําเนาอนุสัญญาฉบับรับรอง
สําเนาตอสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อลงทะเบียนและประกาศเผยแพรตามมาตรา 102 แหงกฎ
บัตรสหประชาชาติ
เพื่อเปนหลักฐาน ผูมีอํานาจเต็มในการลงนามซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตอง ไดรว มกันลงนามใน
อนุสัญญาฉบับนี้
กระทํา ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่สาม เดือนมีนาคม ปหนึง่ พันเการอยเจ็ดสิบสาม

