
9 จดุตาย 
(รา่ง)กฎหมายความปลอดภยัทางชวีภาพ

8 CRITICAL POINT ON BIOSAFETY LAW

ผศ.ดร.สมชาย รตันชื�อสกุล
คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

8 CRITICAL POINT ON BIOSAFETY LAW

จดุตาย 
กฎหมายความปลอดภยัทางชวีภาพ

CRITICAL POINT ON BIOSAFETY LAW

สมชาย รตันชื�อสกุล
คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

CRITICAL POINT ON BIOSAFETY LAW
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ไมย่ดึหลกัปลอดภยัไว้

1.1.
ไมย่ดึหลกัปลอดภยัไวก้่อนอยา่งเครง่ครดั



•  มาตรา ๓๕ ในกรณีที�มีขอ้มูลและหลกัฐานทางวทิยาศาสตรท์ี�ชดัเจน
ปรากฏแก่หน่วยงานผูร้บัผดิชอบในภายหลงัวา่ การใชใ้นสภาพควบคุม
หรอืการใชใ้นภาคสนามใดก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อ
สิ�งแวดลอ้มหรอืสุขภาพของมนุษยห์รอืสตัวร์า้ยแรงใหห้น่วยงาน
หรอืการใชใ้นภาคสนามใดก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อ
สิ�งแวดลอ้มหรอืสุขภาพของมนุษยห์รอืสตัวร์า้ยแรงใหห้น่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบส ั �งใหย้กเลกิการใชใ้นสภาพควบคุมหรอืการใชใ้นภาคสนาม
นั/น โดยตอ้งระบเุหตผุลในการมคีาํส ั �งดงักลา่วไวโ้ดยชดัแจง้ดว้ย

มีขอ้มูลและหลกัฐานทางวทิยาศาสตรท์ี�ชดัเจน
ปรากฏแก่หน่วยงานผูร้บัผดิชอบในภายหลงัวา่ การใชใ้นสภาพควบคุม
หรอืการใชใ้นภาคสนามใดก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อ
สิ�งแวดลอ้มหรอืสุขภาพของมนุษยห์รอืสตัวร์า้ยแรงใหห้น่วยงาน
หรอืการใชใ้นภาคสนามใดก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อ
สิ�งแวดลอ้มหรอืสุขภาพของมนุษยห์รอืสตัวร์า้ยแรงใหห้น่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบส ั �งใหย้กเลกิการใชใ้นสภาพควบคุมหรอืการใชใ้นภาคสนาม
นั/น โดยตอ้งระบเุหตผุลในการมคีาํส ั �งดงักลา่วไวโ้ดยชดัแจง้ดว้ย



• มาตรา ๔๖ สิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมใดที8ไดม้กีารประกาศการขึ?น
บญัชปีลดปลอ่ยสูส่ ิ8งแวดลอ้มแลว้ หากต่อมา
ทางวิทยาศาสตรท์ีชดัเจนวา่สิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมนั ?นไม่
ปลอดภยัและก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อสิ8งแวดลอ้มหรอืปลอดภยัและก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อสิ8งแวดลอ้มหรอื
สขุภาพของมนุษยห์รอสตัว ์ใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบยกเลกิสิ8งมชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรมนั ?นออกจากบญัชปีลดปลอ่ยสูส่ ิ8งแวดลอ้ม และให้
ประกาศการยกเลกินั ?นในราชกจิจานุเบกษาตลอดจนเผยแพรข่อ้มลูการ
ยกเลกินั ?นใหป้ระชาชนทราบตามวธิกีารที8คณะกรรมการกาํหนด

สิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมใดที8ไดม้กีารประกาศการขึ?น
บญัชปีลดปลอ่ยสูส่ ิ8งแวดลอ้มแลว้ หากต่อมามีข้อมลูและหลกัฐาน

วา่สิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมนั ?นไม่
ปลอดภยัและก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อสิ8งแวดลอ้มหรอืปลอดภยัและก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อสิ8งแวดลอ้มหรอื
สขุภาพของมนุษยห์รอสตัว ์ใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบยกเลกิสิ8งมชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรมนั ?นออกจากบญัชปีลดปลอ่ยสูส่ ิ8งแวดลอ้ม และให้
ประกาศการยกเลกินั ?นในราชกจิจานุเบกษาตลอดจนเผยแพรข่อ้มลูการ
ยกเลกินั ?นใหป้ระชาชนทราบตามวธิกีารที8คณะกรรมการกาํหนด
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ไมค่าํนึงผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคม

2.2.
ไมค่าํนึงผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคม



•  มาตรา ๓๕ ในกรณีที�มขีอ้มลูและหลกัฐานทางวทิยาศาสตรท์ี�ชดัเจน
ปรากฏแก่หน่วยงานผูร้บัผดิชอบในภายหลงัวา่ การใชใ้นสภาพควบคุม
หรอืการใชใ้นภาคสนามใดก่อใหเ้กดิ
สิ�งแวดลอ้มหรอืสขุภาพของมนุษยห์รอืสตัว ์
หรอืการใชใ้นภาคสนามใดก่อใหเ้กดิ
สิ�งแวดลอ้มหรอืสขุภาพของมนุษยห์รอืสตัว ์
ผูร้บัผดิชอบส ั �งใหย้กเลกิการใชใ้นสภาพควบคุมหรอืการใชใ้นภาคสนาม
นั/น โดยตอ้งระบเุหตผุลในการมคีาํส ั �งดงักลา่วไวโ้ดยชดัแจง้ดว้ย

ในกรณีที�มขีอ้มลูและหลกัฐานทางวทิยาศาสตรท์ี�ชดัเจน
ปรากฏแก่หน่วยงานผูร้บัผดิชอบในภายหลงัวา่ การใชใ้นสภาพควบคุม
หรอืการใชใ้นภาคสนามใดก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อ
สิ�งแวดลอ้มหรอืสขุภาพของมนุษยห์รอืสตัวร์า้ยแรงใหห้น่วยงาน
หรอืการใชใ้นภาคสนามใดก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อ
สิ�งแวดลอ้มหรอืสขุภาพของมนุษยห์รอืสตัวร์า้ยแรงใหห้น่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบส ั �งใหย้กเลกิการใชใ้นสภาพควบคุมหรอืการใชใ้นภาคสนาม
นั/น โดยตอ้งระบเุหตผุลในการมคีาํส ั �งดงักลา่วไวโ้ดยชดัแจง้ดว้ย



•  ในการมคีาํส ั �งอนุญาตใหน้าํเขา้ (สิ�งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม
มาตรการในกฎหมายภายในเพื�อใหเ้ป็นไปตามพธิสีารนี/ ประเทศสมาชกิ
อาจพจิารณาปจัจยัดา้นพนัธะกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 

CARTAGENA PROTOCOL, ARTICLE 

อาจพจิารณาปจัจยัดา้นพนัธะกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
ปจัจยัผลกระทบดา้นเศรษฐกจิสงัคม
ต่อการอนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชนอ์ย่างย ั �งยนืในความหลากหลายทาง
ชวีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการคาํนึงถงึคุณค่าของความหลากหลายทาง
ชวีภาพที�มตี่อชนพื/นเมอืง หรอืชมุชนทอ้งถิ�น  

สิ�งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม) ตาม
มาตรการในกฎหมายภายในเพื�อใหเ้ป็นไปตามพธิสีารนี/ ประเทศสมาชกิ
อาจพจิารณาปจัจยัดา้นพนัธะกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ร่วมกบั

CARTAGENA PROTOCOL, ARTICLE 26(1)

อาจพจิารณาปจัจยัดา้นพนัธะกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ร่วมกบั
ปจัจยัผลกระทบดา้นเศรษฐกจิสงัคมจากสิ�งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมที�มี
ต่อการอนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชนอ์ย่างย ั �งยนืในความหลากหลายทาง
ชวีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการคาํนึงถงึคุณค่าของความหลากหลายทาง
ชวีภาพที�มตี่อชนพื/นเมอืง หรอืชมุชนทอ้งถิ�น  
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เปิดเสร ี

3.3.
เปิดเสร ีGMOS



•  มาตรา ๑๗ ใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการมอีาํนาจ
ประกาศกาํหนดสิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมทีห้ามผลิตหรือนําเข้าประกาศกาํหนดสิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมทีห้ามผลิตหรือนําเข้า

ใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการมอีาํนาจ
กาํหนดสิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมทีห้ามผลิตหรือนําเข้ากาํหนดสิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมทีห้ามผลิตหรือนําเข้า



การใชใ้นสภาพควบคมุ

4.4.
การใชใ้นสภาพควบคมุ/สภาพสนามไมต่อ้งทาํ EIA



(๑) แผนการใชใ้นสภาพควบคุม

(๒) ลกัษณะของอาคาร สถานที8 
หอ้งทดลอง หรอืโรงเรอืนที8จะใช้

กรณีขออนุญาตใช้ในสภาพควบคมุ 

หอ้งทดลอง หรอืโรงเรอืนที8จะใช้
ในสภาพควบคุมนั ?น

(๓) แผนการป้องกนัการหลุดรอด
ของสิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

(๔) แผนปฏบิตักิารฉุกเฉินกรณมีี
การหลุดรอดของสิ8งมชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรม

กรณีขออนุญาตใช้ในสภาพควบคมุ (มาตรา 27)

ดดัแปลงพนัธุกรรม

(๕) แผนการกาํจดัสิ8งมชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรมภายหลงัเสรจ็
สิ?นการใชใ้นสภาพควบคุมนั ?น

(๖) ระยะเวลาในการดาํเนินการ



(๑) แผนการใชใ้นภาคสนาม

(๒) รายละเอยีดเกี8ยวกบัสถานที8
และลกัษณะสภาพแวดลอ้ม

กรณีขออนุญาตใช้ในภาคสนาม 

และลกัษณะสภาพแวดลอ้ม
โดยรอบ

(๓) แผนการป้องกนัการหลุดรอด
ของสิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

(๔) แผนปฏบิตักิารฉุกเฉินกรณมีี
การหลุดรอดของสิ8งมชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรม

กรณีขออนุญาตใช้ในภาคสนาม (มาตรา 30)

ดดัแปลงพนัธุกรรม

(๕) แผนการกาํจดัสิ8งมชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรมภายหลงัเสรจ็
สิ?นการใชใ้นภาคสนามนั ?น

(๖) ระยะเวลาในการดาํเนิน
โครงการ
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การขึ?นบญัชปีลดปลอ่ยฯ ไมต่อ้งทาํ 

5.5.
การขึ?นบญัชปีลดปลอ่ยฯ ไมต่อ้งทาํ EHIA



• มาตรา ๔๐ ผูใ้ดประสงคจ์ะขึ?นบญัชปีลดปลอ่ยสูส่ ิ8งแวดลอ้มซึ8ง
สิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ใหย้ื8นคาํขอขึ?นบญัชปีลดปลอ่ยสู่
สิ8งแวดลอ้มและเสนอรายงานประเมินความเสียงสิ8งแวดลอ้มและเสนอรายงานประเมินความเสียง
ผูร้บัผดิชอบ

ผูใ้ดประสงคจ์ะขึ?นบญัชปีลดปลอ่ยสูส่ ิ8งแวดลอ้มซึ8ง
สิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ใหย้ื8นคาํขอขึ?นบญัชปีลดปลอ่ยสู่

รายงานประเมินความเสียงต่อหน่วยงานรายงานประเมินความเสียงต่อหน่วยงาน



• มาตรา ๔๑ วรรคสอง คณะกรรมการผูช้าํนาญการตามวรรคหนึ8ง ใหม้ี
จาํนวนไมเ่กนิเจด็คน ซึ8งจะตอ้งประกอบดว้ย
ผูเ้ชียวชาญในสาขาวชิาการต่างๆ ที8เกี8ยวขอ้ง และ
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบร่วมเป็นกรรมการ
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบแต่งตั ?งเจา้หน้าที8ของ
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบร่วมเป็นกรรมการ
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบแต่งตั ?งเจา้หน้าที8ของ
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบนั ?นเป็นเลขานุการและผูช้ว่ยเลขานุการไดต้าม
สมควร

• หมายเหตุ รฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตั ?งคณะกรรมการ

คณะกรรมการผูช้าํนาญการตามวรรคหนึ8ง ใหม้ี
จาํนวนไมเ่กนิเจด็คน ซึ8งจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิหรอื

ในสาขาวชิาการต่างๆ ที8เกี8ยวขอ้ง และเจ้าหน้าทีของ
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบร่วมเป็นกรรมการดว้ย ทั ?งนี? โดยให้
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบแต่งตั ?งเจา้หน้าที8ของ
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบร่วมเป็นกรรมการดว้ย ทั ?งนี? โดยให้
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบแต่งตั ?งเจา้หน้าที8ของ
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบนั ?นเป็นเลขานุการและผูช้ว่ยเลขานุการไดต้าม

หมายเหตุ รฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตั ?งคณะกรรมการ



6
ความเสยีหายจาก GMOS 

ไมม่ผีูร้บัผดิชอบ

6.
GMOS ในบญัชปีลดปลอ่ย       

ไมม่ผีูร้บัผดิชอบ



•  มาตรา ๕๒ ในกรณีที8มคีวามเสยีหายเกดิขึ?นแก่สขุภาพของมนุษยแ์ละ
สตัวห์รอืมคีวามเสยีหายเกดิขึ?นแก่ความหลากหลายทางชวีภาพ อนั
เป็นผลมาจากการประกอบกจิกรรมเกี8ยวกบั
พนัธกุรรมทีไม่อยู่ในบญัชีปลดปล่อยสู่สิงแวดล้อม
พระราชบญัญตันิี? ผูป้ระกอบกจิกรรมเกี8ยวกบัสิ8งมชีวีติดดัแปลงพระราชบญัญตันิี? ผูป้ระกอบกจิกรรมเกี8ยวกบัสิ8งมชีวีติดดัแปลง
พนัธุกรรมนั ?นตอ้งรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพื8อความเสยีหายที8
เกดิขึ?น เวน้แต่พสิจูน์ไดว้า่ความเสยีหายดงักลา่วเกดิขึ?นจากเหตุสดุวสิยั
หรอืเกดิขึ?นจากการกระทาํของผูไ้ดร้บัความเสยีหายเอง ผูป้ระกอบ
กจิกรรมเกี8ยวกบัสิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมนั ?นไมต่อ้งรบัผดิ

ในกรณีที8มคีวามเสยีหายเกดิขึ?นแก่สขุภาพของมนุษยแ์ละ
สตัวห์รอืมคีวามเสยีหายเกดิขึ?นแก่ความหลากหลายทางชวีภาพ อนั
เป็นผลมาจากการประกอบกจิกรรมเกี8ยวกบัสิงมีชีวิตดดัแปลง
พนัธกุรรมทีไม่อยู่ในบญัชีปลดปล่อยสู่สิงแวดล้อมตาม
พระราชบญัญตันิี? ผูป้ระกอบกจิกรรมเกี8ยวกบัสิ8งมชีวีติดดัแปลงพระราชบญัญตันิี? ผูป้ระกอบกจิกรรมเกี8ยวกบัสิ8งมชีวีติดดัแปลง
พนัธุกรรมนั ?นตอ้งรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพื8อความเสยีหายที8
เกดิขึ?น เวน้แต่พสิจูน์ไดว้า่ความเสยีหายดงักลา่วเกดิขึ?นจากเหตุสดุวสิยั
หรอืเกดิขึ?นจากการกระทาํของผูไ้ดร้บัความเสยีหายเอง ผูป้ระกอบ
กจิกรรมเกี8ยวกบัสิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมนั ?นไมต่อ้งรบัผดิ
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ไมม่บีทคุม้ครองเกษตรกรที8พชืผลปนเปื?อน 

7.7
ไมม่บีทคุม้ครองเกษตรกรที8พชืผลปนเปื?อน GMOS 



88
ไมบ่งัคบัใหต้อ้งมหีลกัประกนัทางการเงนิ

8.8.
ไมบ่งัคบัใหต้อ้งมหีลกัประกนัทางการเงนิ



1. ประเทศภาคมีสีทิธทิี8จะกาํหนดใหม้หีลกัประกนัทางการเงนิในกฎหมาย
ภายใน 
หมายเหตุ ไดแ้ก่ การทาํประกนัภยั การวางเงนิประกนัความเสยีหาย การ

NY-KL SUPPLEMENTARY PROTOCOL, ART.

หมายเหตุ ไดแ้ก่ การทาํประกนัภยั การวางเงนิประกนัความเสยีหาย การ
สง่เงนิเขา้กองทุน

ประเทศภาคมีสีทิธทิี8จะกาํหนดใหม้หีลกัประกนัทางการเงนิในกฎหมาย

หมายเหตุ ไดแ้ก่ การทาํประกนัภยั การวางเงนิประกนัความเสยีหาย การ

KL SUPPLEMENTARY PROTOCOL, ART.10

หมายเหตุ ไดแ้ก่ การทาํประกนัภยั การวางเงนิประกนัความเสยีหาย การ
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ขาดการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน

9.9
ขาดการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน



• มาตรา ๔๑ วรรคสอง คณะกรรมการผูช้าํนาญการตามวรรคหนึ8ง ใหม้ี
จาํนวนไมเ่กนิเจด็คน ซึ8งจะตอ้งประกอบดว้ย
ผูเ้ชียวชาญในสาขาวชิาการต่างๆ ที8เกี8ยวขอ้ง และ
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบร่วมเป็นกรรมการ
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบแต่งตั ?งเจา้หน้าที8ของ
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบร่วมเป็นกรรมการ
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบแต่งตั ?งเจา้หน้าที8ของ
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบนั ?นเป็นเลขานุการและผูช้ว่ยเลขานุการไดต้าม
สมควร

• หมายเหตุ รฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตั ?งคณะกรรมการ

คณะกรรมการผูช้าํนาญการตามวรรคหนึ8ง ใหม้ี
จาํนวนไมเ่กนิเจด็คน ซึ8งจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิหรอื

ในสาขาวชิาการต่างๆ ที8เกี8ยวขอ้ง และเจ้าหน้าทีของ
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบร่วมเป็นกรรมการดว้ย ทั ?งนี? โดยให้
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบแต่งตั ?งเจา้หน้าที8ของ
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบร่วมเป็นกรรมการดว้ย ทั ?งนี? โดยให้
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบแต่งตั ?งเจา้หน้าที8ของ
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบนั ?นเป็นเลขานุการและผูช้ว่ยเลขานุการไดต้าม

หมายเหตุ รฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตั ?งคณะกรรมการ



• มาตรา ๔๓ ในกรณีที8คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงาน
ประเมินความเสียงและให้ความเหน็ชอบ
เสี8ยงดงักลา่วแลว้ ใหผู้ย้ ื8นคาํขอขึ?นบญัชปีลดปลอ่ยสูส่ ิ8งแวดลอ้ม
มีการรบัฟังความคิดเหน็ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที8หน่วยงานมีการรบัฟังความคิดเหน็ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที8หน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา และ
สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ดงักล่าวต่อหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ
ภายในระยะเวลาที8หน่วยงานผูร้บัผดิชอบกาํหนด

คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงาน
ประเมินความเสียงและให้ความเหน็ชอบในรายงานประเมนิความ
เสี8ยงดงักลา่วแลว้ ใหผู้ย้ ื8นคาํขอขึ?นบญัชปีลดปลอ่ยสูส่ ิ8งแวดลอ้มจดัให้

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที8หน่วยงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที8หน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา และเสนอรายงาน
สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ดงักล่าวต่อหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ
ภายในระยะเวลาที8หน่วยงานผูร้บัผดิชอบกาํหนด



• มาตรา ๔๔ ใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบพจิารณาจดัทาํประกาศการขึ?น
บญัชปีลดปลอ่ยสูส่ ิ8งแวดลอ้มซึ8งสิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม โดย
ความเหน็ของคณะกรรมการผูช้าํนาญการตามมาตรา 
การรบัฟังความคิดเหน็ตามมาตรา 
ความเหน็ของคณะกรรมการผูช้าํนาญการตามมาตรา 
การรบัฟังความคิดเหน็ตามมาตรา 
ดว้ย

ใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบพจิารณาจดัทาํประกาศการขึ?น
บญัชปีลดปลอ่ยสูส่ ิ8งแวดลอ้มซึ8งสิ8งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม โดยให้นํา
ความเหน็ของคณะกรรมการผูช้าํนาญการตามมาตรา ๔๒ และผล
การรบัฟังความคิดเหน็ตามมาตรา ไปประกอบการพิจารณา
ความเหน็ของคณะกรรมการผูช้าํนาญการตามมาตรา ๔๒ และผล
การรบัฟังความคิดเหน็ตามมาตรา ๔๓ ไปประกอบการพิจารณา



กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ
ควรมเีป้าหมายคุม้ครองความหลากหลายทางชวีภาพควรมเีป้าหมายคุม้ครองความหลากหลายทางชวีภาพ

ไมใ่ชป่กป้องผลประโยชน์ของพอ่คา้ 

กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ
ควรมเีป้าหมายคุม้ครองความหลากหลายทางชวีภาพควรมเีป้าหมายคุม้ครองความหลากหลายทางชวีภาพ

ไมใ่ชป่กป้องผลประโยชน์ของพอ่คา้ GMOS



Fan Page: กุ๊กกิiกกฎหมายกบัอกุ๊กกิiกกฎหมายกบัอ.สมชาย


