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ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็ น การสมควรกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีว ภาพและการได้ รั บ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติหรือออกกฎหมาย
ลาดับรองเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๙ (๔) แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ยบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรชี ว ภาพ” หมายความว่ า การเข้ า ไปเก็ บ หรื อ รวบรวมทรั พ ยากรชี ว ภาพ
เพื่อนาทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพนั้นไปใช้ประโยชน์
“หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหรือกฎหมายอื่นตามที่
กอช. กาหนด
“หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองทรัพยากรชีวภาพ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่
ศึกษา หรือวิจัย หรือเผยแพร่ หรือครอบครอง หรือจาหน่าย ทรัพยากรชีวภาพตามกฎหมาย“ชุมชนท้องถิ่น”
หมายความว่า ชุมชนที่มีการอบรมสั่งสอนหรือชักจูงให้อนุรักษ์หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
ของตนอย่างยั่งยืน สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง หรือมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรชีวภาพนั้น
สืบต่อกันมา
“หนังสืออนุญาต” หมายความว่า เอกสารที่หน่วยงานของรัฐออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพ
“ข้อตกลง” หมายความว่า ข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ
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ข้อ ๔ หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองทรัพยากรชีวภาพซึ่ง
มิได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพไว้โดยเฉพาะ จะอนุญาตให้มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
ได้ เมื่อได้รับคาขอรับหนังสืออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตามแบบที่ กอช.กาหนด และได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
คาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ กอช. กาหนด
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคาขอตามข้อ ๔ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือ
หลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับคาขอในกรณีที่เอกสารหรือ
หลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบเพื่อดาเนินการภายในเวลาที่
กาหนด
ข้อ ๖ ในกรณีที่การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพใดมีแหล่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รั บคาขอสอบถามความเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีหน้าที่ให้ความเห็น ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาคาขอรับหนังสืออนุญาต
ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคาขอรับหนังสืออนุญาตพิจารณาคาขอรับหนังสืออนุญาตให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รั บคาขอรั บหนังสื ออนุญาต หรือนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานและ
รายละเอียดต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๘ กรณีที่หน่ วยงานของรั ฐเห็ นควรอนุ ญาต ให้ แจ้งให้ ผู้ ยื่ นคาขอรั บหนั งสื ออนุ ญาตส่ งแผนงาน
โครงการ ฯ ฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานของรัฐนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งแล้วให้หน่วยงานของรัฐ
นั้ น จั ดทาข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ
ระหว่างหน่ ว ยงานของรั ฐกับ ผู้ได้รั บ อนุ ญาตนั้นและออกหนังสื ออนุญาตตามแบบที่ กอช. กาหนด และให้
หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาข้อตกลงและหนังสืออนุญาตให้ กอช. ด้วย
ข้อ ๙ ในกรณีที่การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเป็นไปเพื่อการศึกษาวิจัย ค้นคว้า หรือทดลองทางวิชาการ
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์จะต้องยื่นหนังสือ
รับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็น การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเพื่อการดังกล่าวพร้อมกับการยื่นคาขอรับ
หนังสืออนุญาตด้วย และเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตแล้ว ถ้าหน่วยงานของรัฐที่ได้ออกหนังสืออนุญาตเห็นสมควร
จะไม่ทาข้อตกลงตามข้อ ๘ ก็ได้
ข้อ ๑๐ หนังสืออนุญาตและข้อตกลงตามข้อ ๘ ให้มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี การขอขยายระยะเวลา
การอนุญาตให้กระทาได้เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ และให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตออกไปได้อีก
ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี โดยให้หน่วยงานของรัฐออกหนังสืออนุญาตให้ใหม่ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
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หนั งสื ออนุ ญาตสิ้ น ผลก่ อนครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เมื่ อหน่ว ยงานของรัฐ ที่ ได้ อ อกหนั ง สื อ
อนุญาตเพิกถอนหนังสืออนุญาตเพราะเหตุที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือมีกรณีอื่นที่
หน่วยงานของรัฐที่ได้ออกหนังสืออนุญาตกับผู้ได้รับหนังสืออนุญาตตกลงกัน
ข้อ ๑๑ ข้อตกลงตามข้อ ๘ ต้องระบุถึงความตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ได้ออกหนังสืออนุญาต
กับผู้ได้รับหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพไม่ว่าจะ
คานวณเป็นเงินได้หรือไม่ ที่หน่วยงานของรัฐ ผู้ได้รับอนุญาต และชุมชนท้องถิ่นพึงจะได้รับ ค่าภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๒ ข้อตกลงตามข้อ ๘ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์อย่างน้อยต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดของผู้ ได้รับหนังสืออนุญาตและผู้ที่จะทาการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพทั้งที่เป็นบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อายุ ภูมิลาเนา เป็นต้น
(๒) รายชื่ อ ชนิ ด พั น ธุ์ (species) สายพั น ธุ์ (cultivars/varieties) หรื อ สกุ ล (genus) หรื อ วงศ์ /
ครอบครัว (family) ของทรัพยากรชีวภาพที่สามารถระบุได้ หรือรายละเอียด ลักษณะและจานวนตัวอย่าง
ทรั พยากรชีว ภาพที่ต้องการเข้าถึง หรื อคาดหมายได้ว่าจะเข้าถึง ทั้งนี้ หากต้องการเก็บรวบรวมตัว อย่ า ง
ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมไปนั้นต้องไม่เกินไปกว่าที่จาเป็น และต้องไม่เกินจานวนที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนดไว้
โดยเฉพาะ
(๓) ระยะเวลาและแหล่ งหรื อพื้นที่ที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากรชีว ภาพ รวมทั้งการดาเนินการเมื่อ
หนังสืออนุญาตสิ้นผล
(๔) สิทธิของหน่วยงานของรัฐที่ออกหนังสืออนุญาตในการตรวจสอบและในการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับ
จากการเข้าถึงทรั พยากรชีวภาพ และหน้าที่ของหน่ว ยงานของรัฐ ที่ออกหนังสื ออนุญาตในการปฏิบัติตาม
ข้อตกลง และในการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
(๕) หน้าที่ของผู้ได้รับหนังสืออนุญาตและผู้ที่จะทาการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ ต้องใช้วิธีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม ต้องป้องกันไม่ให้บุ คคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ต้องขออนุญาตหากประสงค์จ ะ
เปิดเผยข้อมูลในระหว่างการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ต้องแจ้งข้อมูลและแหล่งที่มาของทรัพยากรชีวภาพให้
หน่วยงานของรัฐที่ออกหนังสืออนุญาตทราบ และต้องรายงานผลการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพทั้งในระหว่างการ
เข้าถึงและหลังการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
(๖) ผู้ ได้รั บ หนั งสื อ อนุ ญาตและผู้ ที่ จ ะท าการเข้า ถึ งทรั พยากรชีว ภาพจะไม่ นาทรั พ ยากรชี ว ภาพ
สารชีวภาพ หรือข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นนอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ในข้อตกลง
(๗) ผู้ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตและผู้ ที่ จ ะท าการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรชี ว ภาพต้ อ งไม่ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ถึ ง
ทรัพยากรชีวภาพที่ตนได้รับอนุญาต

หน้า ๔ ของจานวน ๔ หน้า
หน้า ๑๑
เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๖ ง
ราชกิจจานุเบกษา
๔ มีนาคม ๒๕๕๔
(๘) เงื่อนไขที่กาหนดให้มีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์สัญชาติไทยเข้าร่วมเป็นผู้ที่จะทาการเข้าถึ ง
ทรัพยากรชีวภาพ
(๙) การจัดการทรัพยากรชีวภาพหรือสารชีวภาพที่พบใหม่
(๑๐) การนาทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจะไม่โอนสิทธิตาม
ข้อตกลงให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากหน่วยงานที่ได้ออกหนังสืออนุญาต
(๑๑) เงื่อนไขในการดาเนินการถ้าผู้ได้รับหนังสืออนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
(๑๒) ข้อกาหนดที่จะให้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย
(๑๓) เงื่อนไขว่าจะไม่ทา การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพาณิชย์ หากภายหลังจะเปลี่ยนแปลง
เป็นการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพาณิชย์ ต้องมาทาข้อตกลงว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ต่อหน่วยงานของรัฐตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ นอกจากจะต้องมีเนื้อหาตามข้อ ๑๒ ยกเว้นข้อ ๑๒
(๑๓) แล้ว จะต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) การจัดการสิทธิหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
(๒) การแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตได้รับจากการใช้ประโยชน์ในผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือข้อมูลที่เป็นผลจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตามข้อตกลง ก่อนหัก
รายจ่าย นับแต่วันที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพดังกล่าว
ทั้งนี้ ตราบเท่าที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตยังได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพนั้น
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตาม กา กับดูแล และการรายงานผลให้หน่วยงานของรัฐที่
ออกหนังสืออนุญาตทาความตกลงกับผู้ได้รับหนังสืออนุญาตเกี่ ยวกับการรายงานความก้าวหน้าในการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพตามข้อตกลงตามระยะเวลาที่จะตกลงกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามเดือน
ต่อหนึ่งครั้ง และการรายงานผลการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเมื่อหนังสืออนุญาตสิ้นผล
ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกหนังสืออนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และกากับดูแลให้ผู้ได้รับ
หนังสืออนุญาตปฏิบัติตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด และรายงานความก้าวหน้าในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพตามข้อตกลงให้ กอช. ทราบตามระยะเวลาที่ กอช. กาหนดซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
รวมทัง้ รายงานผลการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพให้กอช. ทราบ เมื่อหนังสืออนุญาตสิ้นผล
ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติรักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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