CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE
IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA
Signed at Washington, D.C., on 3 March 1973
Amended at Bonn, on 22 June 1979
The Contracting States,
Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an
irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be protected for this and the
generations to come;
Conscious of the ever-growing value of wild fauna and flora from aesthetic, scientific, cultural,
recreational and economic points of view;
Recognizing that peoples and States are and should be the best protectors of their own wild
fauna and flora;
Recognizing, in addition, that international co-operation is essential for the protection of certain
species of wild fauna and flora against over-exploitation through international trade;
Convinced of the urgency of taking appropriate measures to this end;
Have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purpose of the present Convention, unless the context otherwise requires:
(a) “Species” means any species, subspecies, or geographically separate population thereof;
(b) “Specimen” means:
(i) any animal or plant, whether alive or dead;
(ii) in the case of an animal: for species included in Appendices I and II, any readily
recognizable part or derivative thereof; and for species included in Appendix III, any readily recognizable
part or derivative thereof specified in Appendix III in relation to the species; and
(iii) in the case of a plant: for species included in Appendix I, any readily recognizable part

or derivative thereof; and for species included in Appendices II and III, any readily recognizable part or
derivative thereof specified in Appendices II and III in relation to the species;
(c) “Trade” means export, re-export, import and introduction from the sea;
(d) “Re-export” means export of any specimen that has previously been imported;
(e) “Introduction from the sea” means transportation into a State of specimens of any species
which were taken in the marine environment not under the jurisdiction of any State;
(f) “Scientific Authority” means a national scientific authority designated in accordance with
Article 9;
(g) “Management Authority” means a national management authority designated in accordance
with Article 9;
(h) “Party” means a State for which the present Convention has entered into force.f

อนุสัญญาวgาดiวยการคiาระหวgางประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ|สัตว|ป~าและพืชป~าที่ใกลiสูญพันธุ|
ภาคีในอนุสัญญานี้
ยอมรับ วgาสัตว|ป~าและพืชป~าที่มีความงามและรูปลักษณะตgางๆ กันนั้น เปŒนของมีคgาที่ไมgอาจหาสิ่งใดมาทดแทน
ในระบบธรรมชาติของโลกไดi และควรตiองคุiมครองไวiเพื่อประโยชน|ของชนรุgนนี้และอนุชนรุgนตgอไป
ไดiตระหนัก ถึงคุณคgาที่เพิ่มขึ้นอยูgตลอดเวลาของสัตว|ป~าและพืชป~า ในดiานของสุนทรียภาพวิทยาศาสตร|
วัฒนธรรม การพักผgอนหยgอนใจ และเศรษฐกิจ
ยอมรับ วgาประชาชนและประเทศตgางๆ เปŒนและสมควรเปŒนผูiใหiความคุiมครองสัตว|ป~าและพืชป~าของตนที่ดีที่สุด
ยอมรับ วgาความรgวมมือระหวgางประเทศเปŒนสิ่งจำเปŒนอยgางยิ่งสำหรับการคุiมครองพืชป~าและสัตว|ป~าบางชนิด
พันธุ| เพื่อมิใหiเกิดการใชiประโยชน|เกินสมควรจากการคiาระหวgางประเทศ
ไดiรับการจูงใจ วgาจำเปŒนที่จะตiองมีมาตรการอันเหมาะสมในการคุiมครองป–องกันสัตว|ป~าและพืชป~าอยgางเรgงดgวน
จึงไดiตกลงกันดังตgอไปนี้
มาตรา 1

บทนิยาม
เพื่อประโยชน|แหgงอนุสัญญาฉบับนี้ ถiามิไดiมีบทบัญญัติไวiเปŒนประการอื่น
(เอ) ชนิดพันธุ| หมายความวgา ชนิดพันธุ| ชนิดพันธุ|ยgอย หรือชนิดพันธุ|อยgางเดียวกัน ซึ่งถูกแบgงแยกโดยลักษณะ

ทางภูมิศาสตร|
(บี) ตัวอยgางพันธุ| หมายความวgา
(1) สัตว|หรือพืชชนิดใดๆ ไมgวgาจะยังมีชีวิตอยูgหรือตายแลiว
(2) ในกรณีที่เปŒนจำพวกสัตว| ถiาเปŒนชนิดพันธุ|ซึ่งมีชื่อระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 และ 2 ใหi

หมายความถึงชิ้นสgวนใดๆ ที่ยังสามารถดูออกไดiของชนิดพันธุ|ดังกลgาว หรือที่แตกแขนงมาจากชนิดพันธุ|ดังกลgาว ถiาเปŒนชนิด
พันธุ|ซึ่งมีชื่อระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 3 ใหiหมายความถึงชิ้นสgวนใดๆ ที่ยังสามารถดูออกไดiวgาเปŒนของชนิดพันธุ|ดังกลgาว
หรือที่แตกแขนงมาจากชนิดพันธุ|ดังกลgาว บรรดาที่กำหนดไวiในบัญชีแนบทiายหมายเลข 3 ที่เกี่ยวขiองกับชนิดพันธุ|นั้น
(3) ในกรณีที่เปŒนจำพวกพืช ถiาเปŒนชนิดพันธุ|ซึ่งมีชื่อระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 หมายความวgา

ชิ้นสgวนใดๆ ที่ยังสามารถดูออกไดiวgาเปŒนของชนิดพันธุ|ดังกลgาวหรือที่แตกแขนงมาจากชนิดพันธุ|ดังกลgาว และถiาเปŒนชนิดพันธุ|
ซึ่งมีชื่อระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2 และ 3 หมายความวgาชิ้นสgวนใดๆ ที่ยงั สามารถดูออกไดiวgาเปŒนของชนิดพันธุ|ดังกลgาว
หรือที่แตกแขนงมาจากชนิดพันธุ|ดังกลgาว บรรดาที่กำหนดไวiในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2 และ 3 ที่เกี่ยวขiองกับชนิดของพันธุ|
นั้น
(ซี) การคiา หมายความวgา การนำสินคiาออก การสgงกลับออกไป การนำสินคiาเขiาหรือการนำสินคiาเขiามาจาก

ทะเล
(ดี) การสgงกลับออกไป หมายความวgา การนำสินคiาออกซึ่งตัวอยgางพันธุ|ใดๆ ซึ่งไดiเคยเปŒนสินคiาเขiามาแลiว
(อี) การนำสินคiาเขiามาจากทะเล หมายความวgา การขนสgงเขiาไปในประเทศซึ่งตัวอยgางชนิดพันธุ|ชนิดใดๆ ที่เก็บ

หาไดiจากทiองทะเลที่มิไดiอยูgในอาณาเขตของประเทศใด
(เอฟ) เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการ หมายความวgา เจiาหนiาที่ทางวิทยาศาสตร|แหgงชาติซึ่งไดiรับมอบหมายตามความใน

มาตรา 9

(จี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการ หมายความวgา เจiาหนiาที่จัดการแหgงชาติซึ่งไดiรับมอบหมายตามความในมาตรา 9
(เอช) ประเทศภาคี หมายความวgา ประเทศซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้มีผลใชiบังคับ
Article 2
Fundamental principles
1. Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by
trade. Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to
endanger further their survival and must only be authorized in exceptional circumstances.
2. Appendix II shall include:
(a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may become
so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization
incompatible with their survival; and
(b) other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of
certain species referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control.
3. Appendix III shall include all species which any Party identifies as being subject to regulation within
its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the co-operation of
other Parties in the control of trade.
4. The Parties shall not allow trade in specimens of species included in Appendices I, II and III except
in accordance with the provisions of the present Convention.
Article 3
Regulation of trade in specimens of species included in Appendix I
1. All trade in specimens of species included in Appendix I shall be in accordance with the provisions
of this Article.
2. The export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and
presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have
been met:
(a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be

detrimental to the survival of that species;
(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not
obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora;
(c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be
so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment; and
(d) a Management Authority of the State of export is satisfied that an import permit has been
granted for the specimen.
3. The import of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and
presentation of an import permit and either an export permit or a re-export certificate. An import permit shall
only be granted when the following conditions have been met:
(a) a Scientific Authority of the State of import has advised that the import will be for
purposes which are not detrimental to the survival of the species involved;
(b) a Scientific Authority of the State of import is satisfied that the proposed recipient of a
living specimen is suitably equipped to house and care for it; and
(c) a Management Authority of the State of import is satisfied that the specimen is not to be
used for primarily commercial purposes.

มาตรา 2
หลักการเบื้องตiน
1. บัญชีแนบทiายหมายเลข 1 ใหiรวมถึงชนิดพันธุ|ทุกชนิดที่โดยผลของการคiาอาจทำใหiสูญพันธุ|ไดi การคiาตัวอยgาง

ชนิดพันธุ|เหลgานี้ตiองอยูgภายใตiบังคับของระเบียบที่รัดกุมเพื่อมิใหiเปŒนอันตรายตgอการอยูgรอดของชนิดพันธุ|ดังกลgาว และจะใหi
อำนาจทำการคiาไดiเฉพาะในกรณีพิเศษเทgานั้น
2. บัญชีแนบทiายหมายเลข 2 ใหiรวมถึง
(เอ) ชนิดพันธุ|ทั้งหลาย ซึ่งถึงแมiวgาในขณะนี้จะยังไมgนgาเกรงวgาจะสูญพันธุ| แตgอาจจะสูญพันธุ|ไดi เวiนแตgจะมี

ระเบียบควบคุมเกี่ยวกับการคiาใหiรัดกุมเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหiมีการใชiประโยชน|ในทางที่กระทบกระเทือนตgอการอยูgรอดของชนิด
พันธุ|

และ
(บี) ชนิดพันธุ|อื่นๆ ซึ่งตiองอยูgภายใตiระเบียบเพื่อใหiการควบคุมการคiาตัวอยgางพันธุบ
| างชนิดที่กำหนดไวiตาม

อนุวรรค (เอ) ทำไดiอยgางมีประสิทธิภาพ
3. บัญชีแนบทiายหมายเลข 3 ใหiรวมถึงชนิดพันธุ|ทั้งหลายซึ่งประเทศภาคีใดๆ ไดiระบุวgาเปŒนชนิดพันธุ|ที่อยูgภายใตi

ระเบียบของประเทศนั้น ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเปŒนการป–องกันหรือจำกัดการใชiประโยชน| และเปŒนชนิดพันธุ|ที่จำเปŒนตiองไดiรับ
ความรgวมมือกับประเทศภาคีอื่นๆ ในการควบคุมการคiาดiวย
4. ประเทศภาคีตiองไมgอนุญาตใหiมีการคiาซึ่งตัวอยgางชนิดพันธุ|ที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1, 2 และ 3 เวiนแตg

จะเปŒนไปตามบทบัญญัติแหgงอนุสัญญาฉบับนี้
มาตรา 3
ระเบียบการคiาซึ่งตัวอยgางชนิดพันธุ|ที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1
1. การคiาตัวอยgางชนิดพันธุ|ที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 ตiองปฏิบัติใหiเปŒนไปตามบทบัญญัติในมาตรานี้
2. การสgงตัวอยgางชนิดพันธุ|ใดที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 ออกนอกประเทศ ตiองกำหนดใหiไดiรับอนุญาต

ลgวงหนiาและแสดงใบอนุญาตการนำสินคiาออกกgอน ใบอนุญาตการนำเขiาสินคiาออกจะออกใหiตgอเมื่อไดiปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังตgอไปนี้แลiว
(เอ) เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการของประเทศซึ่งนำสินคiาออกไดiลงความเห็นวgา การนำออกนั้นจะไมgกgอใหiเกิด

ความเสียหายตgอการอยูgรอดของชนิดพันธุ|นั้นๆ
(บี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนำสินคiาออกไดiตรวจสอบดูเปŒนที่พอใจแลiววgา ตัวอยgางพันธุ|นั้นมิไดi

ไดiมาโดยการละเมิดกฎหมายวgาดiวยการคุiมครองพันธุ|พืชและพันธุ|สัตว|ของประเทศนั้น
(ซี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนำสินคiาออกไดiตรวจดูเปŒนที่พอใจแลiววgา ตัวอยgางพันธุ|ใดๆ ซึ่งยังมี

ชีวิตอยูgจะไดiรับการตระเตรียมและลำเลียงในลักษณะที่จะเสี่ยงตgอการบาดเจ็บ เปŒนอันตรายตgอสุขภาพ หรือทารุณโหดรiาย
นiอยที่สุด
และ
(ดี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนำสินคiาออกไดiตรวจดูเปŒนที่นgาพอใจแลiววgาใบอนุญาตใหiนำ

สินคiาเขiาไดiออกใหiสำหรับชนิดพันธุ|ดังกลgาวแลiว
3. การนำตัวอยgางพันธุ|ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 เขiาประเทศ ตiองไดiรับอนุญาตลgวงหนiาและแสดง

ใบอนุญาตการนำเขiา และใบอนุญาตการนำออก หรือใบรับรองการนำสินคiาผgานแดนอยgางใดอยgางหนึ่งแลiว ใบอนุญาตนำเขiา
จะออกใหiไดiเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตgอไปนี้แลiว
(เอ) เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการของประเทศซึ่งนำเขiามีความเห็นวgา การนำเขiานั้นไดiกระทำเพื่อวัตถุประสงค|ที่มิไดi

เปŒนการเสียหายตgอการดำรงชีวิตของชนิดพันธุ|ที่เกี่ยวขiอง
(บี) เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการของประเทศซึ่งนำเขiาไดiตรวจดูเปŒนที่พอใจแลiวเห็นวgาผูiรับตัวอยgางพันธุ|ที่ยังมีชีวิตที่

เสนอนั้น มีความเหมาะสมในดiานการจัดที่อยูgอาศัยและดูแลเอาใจใสgตัวอยgางพันธุ|นั้น และ
(ซี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนำเขiาไดiตรวจดูเปŒนที่พอใจแลiววgา ตัวอยgางพันธุ|นั้นมิไดiนำเขiามาใชi

เพื่อประโยชน|หลักในทางการคiา
4. The re-export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant
and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following
conditions have been met:
(a) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was
imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention;
(b) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen
will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment;
and
(c) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that an import permit has
been granted for any living specimen.
5. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix I shall require
the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall
only be granted when the following conditions have been met:
(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not
be detrimental to the survival of the species involved;

(b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the proposed
recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and
(c) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the specimen is
not to be used for primarily commercial purposes.
Article 4
Regulation of trade in specimens of species included in Appendix II
1. All trade in specimens of species included in Appendix II shall be in accordance with the
provisions of this Article.
2. The export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant
and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following
conditions have been met:
(a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be
detrimental to the survival of that species;
(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not
obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora; and
(c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen
will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
3. A Scientific Authority in each Party shall monitor both the export permits granted by that State
for specimens of species included in Appendix II and the actual exports of such specimens. Whenever a
Scientific Authority determines that the export of specimens of any such species should be limited in
order to maintain that species throughout its range at a level consistent with its role in the ecosystems in
which it occurs and well above the level at which that species might become eligible for inclusion in
Appendix I, the Scientific Authority shall advise the appropriate Management Authority of suitable
measures to be taken to limit the grant of export permits for specimens of that species.
4. การนำตัวอยgางพันธุ|ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 ผgานแดนนั้น จะกระทำไดiเมื่อไดiรับอนุญาต

ลgวงหนiาและแสดงใบรับรองการนำผgานแดน ใบรับรองการนำผgานแดนจะออกใหiไดiตgอเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตgอไปนี้

แลiว
(เอ) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศที่นำผgานแดนไดiเปŒนที่พอใจวgาตัวอยgางพันธุ|นั้นไดiรับ

การนำเขiาประเทศนั้นโดยถูกตiองตามบทบัญญัติแหgงอนุสัญญานี้
(บี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศที่นำผgานแดนพอใจวgาตัวอยgางพันธุ|ซึ่งยังมีชิวิตอยูgไดiรับ

การตระเตรียมและลำเลียงในลักษณะที่จะเสี่ยงตgอการบาดเจ็บ เปŒนอันตรายตgอสุขภาพ หรือทารุณโหดรiายนiอยที่สุด และ
(ซี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนำผgานแดนพอใจวgา ไดiมีการออกใบอนุญาตใหiนำเขiา

สำหรับชนิดพันธุ|ซึ่งยังมีชีวิตอยูg
5. การนำตัวอยgางพันธุ|ใดๆ ที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 เขiามาทางทะเลจะกระทำไดiเมื่อไดiรับ

ใบรับรองลgวงหนiาจากเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนำเขiาจากทะเล ใบรับรองการนำเขiาจากทะเลจะออกใหi
เมื่อไดiปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตgอไปนี้
(เอ) เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการของประเทศซึ่งนำเขiาจากทะเลแนะนำวgา การนำเขiามาจะกgอใหiเกิด

ความเสียหายตgอการอยูgรอดของชนิดพันธุ|ที่เกี่ยวขiอง
(บี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนำเขiาจากทะเลพอใจวgา ที่ผูiรับตัวอยgางพันธุ|ที่ยังมีชีวิตไดi

เตรียมการตามความเหมาะสมสำหรับที่อยูgอาศัยและการดูแลเอาใจใสgตัวอยgางพันธุ|นั้น และ
(ซี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนำเขiาจากทะเลพอใจวgา ตัวอยgางพันธุ|นั้นมิไดiนำมาใชiเพื่อ

ประโยชน|หลักในทางการคiา
มาตรา 4
ระเบียบการคiาซึ่งตัวอยgางพันธุ|ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2
1. การคiาตัวอยgางพันธุ|ชนิดที่ระบุไวiในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2 ตiองปฏิบตั ิใหiเปŒนไปตามบทบัญญัติแหgง

มาตรานี้
2. การสgงตัวอยgางพันธุ|ชนิดใดๆ ที่ระบุไวiในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2 ออกนอกประเทศตiองกำหนดใหiไดiรับ

อนุญาตลgวงหนiาและแสดงใบอนุญาตการนำออก ใบอนุญาตการนำออกจะออกใหiตgอเมื่อไดiปฏิบัติตามเงื่อนไข

ดังตgอไปนี้แลiว
(เอ) เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการของประเทศซึ่งนำออกแนะนำวgาการนำออกดังกลgาวจะไมgกgอใหiเกิด

ความเสียหายตgอการอยูgรอดของชนิดพันธุ|นั้น
(บี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนำออกพอใจวgา ตัวอยgางพันธุ|มิไดiไดiมาโดยการละเมิด

กฎหมายวgาดiวยการคุiมครองพันธุ|พืชและพันธุส| ัตว|ของประเทศนั้น และ
(ซี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนำออกพอใจวgา ตัวอยgางพันธุ|ซึ่งยังมีชีวิตอยูg จะไดiรับ

การตระเตรียมและลำเลียงในลักษณะที่จะเสี่ยงตgอการบาดเจ็บ เปŒนอันตรายตgอสุขภาพ หรือทารุณโหดรiายนiอยที่สุด
3. เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการของประเทศภาคีแตgละประเทศ จะเปŒนผูiควบคุมตรวจตราทั้งใบอนุญาตการนำออก

ซึ่งตัวอยgางพันธุ|ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2 และการนำตัวอยgางพันธุ|เหลgานั้นออก เมื่อใดที่เจiาหนiาที่ฝ~าย
วิชาการลงความเห็นวgา การนำออกซึ่งชนิดพันธุ|ดังกลgาวสมควรจะไดiรับการจำกัดเพื่อเปŒนการรักษาชนิดพันธุ|นั้นๆ ใน
ถิ่นที่อยูgของมันใหiคงอยูgในระดับที่เหมาะสมกับบทบาทในระบบนิเวศซึ่งมันถือกำเนิดขึ้นและควรจะอยูgในระดับ
เหนือกวgาที่จัดเขiาในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการจะไดiแนะนำเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการถึง
มาตรการที่เหมาะสมซึ่งสมควรกระทำในการจำกัดใบอนุญาตการนำสินคiาออกซึ่งตัวอยgางพันธุ|ชนิดนั้น
4. The import of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior
presentation of either an export permit or a re-export certificate.
5. The re-export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant
and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following
conditions have been met:
(a) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was
imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention; and
(b) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen
will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
6. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix II shall
require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A

certificate shall only be granted when the following conditions have been met:
(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not
be detrimental to the survival of the species involved; and
(b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that any living
specimen will be so handled as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
7. Certificates referred to in paragraph 6 of this Article may be granted on the advice of a Scientific
Authority, in consultation with other national scientific authorities or, when appropriate, international
scientific authorities, in respect of periods not exceeding one year for total numbers of specimens to be
introduced in such periods.
Article 5
Regulation of trade in specimens of species included in Appendix III
1. All trade in specimens of species included in Appendix III shall be in accordance with the
provisions of this Article.
2. The export of any specimen of a species included in Appendix III from any State which has
included that species in Appendix III shall require the prior grant and presentation of an export permit. An
export permit shall only be granted when the following conditions have been met:
(a) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not
obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora; and
(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen
will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
3. The import of any specimen of a species included in Appendix III shall require, except in
circumstances to which paragraph 4 of this Article applies, the prior presentation of a certificate of origin
and, where the import is from a State which has included that species in Appendix III, an export permit.
4. In the case of re-export, a certificate granted by the Management Authority of the State of reexport
that the specimen was processed in that State or is being re-exported shall be accepted by the
State of import as evidence that the provisions of the present Convention have been complied with in

respect of the specimen concerned.
4. การนำเขiาตัวอยgางพันธุ|ชนิดใดๆ ที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2 จะตiองแสดงใบอนุญาตใหiนำออก

ลgวงหนiาหรือใบรับรองการนำสินคiาผgานแดนอยgางใดอยgางหนึ่ง
5. การนำผgานแดนซึ่งตัวอยgางพันธุ|ชนิดใดๆ ที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2 จะตiองไดiรับอนุญาตลgวงหนiา

และแสดงใบรับรองการนำผgานแดน ใบรับรองการนำผgานแดนจะออกใหiตgอเมื่อไดiปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตgอไปนี้
(เอ) เจiาหนiาทีฝ่ ~ายปฏิบัติการของประเทศที่นำผgานแดนพอใจวgาตัวอยgางพันธุ|ไดiนำเขiาประเทศนั้น

โดยถูกตiองตามบทบัญญัติแหgงอนุสัญญานี้
(บี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศที่นำผgานแดนพอใจวgาตัวอยgางพันธุ|ใดๆ ซึ่งยังมีชีวิตอยูg จะ

ไดiรับการตระเตรียมและลำเลียงในลักษณะที่จะเสี่ยงตgอการบาดเจ็บ เปŒนอันตรายตgอสุขภาพ หรือทารุณโหดรiายนiอย
ที่สุด
6. การนำเขiามาจากทะเลซึ่งตัวอยgางพันธุ|ชนิดใดๆ ที่รวมอยูgในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2 จะตiองไดiรับ

ใบอนุญาตลgวงหนiาจากเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของรัฐซึ่งนำเขiา ใบอนุญาตจะออกใหiไดiก็ตgอเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังตgอไปนี้แลiวเทgานั้น
(เอ) เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการของรัฐซึ่งนำเขiาแนะนำวgา การนำเขiาจะไมgกgอใหiเกิดความเสียหายตgอ

การอยูgรอดของชนิดพันธุ|ที่เกี่ยวขiอง และ
(บี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของรัฐซึ่งนำเขiาพอใจแลiววgา ตัวอยgางพันธุ|ใดๆ ซึ่งยังมีชีวิตอยูgจะไดiรับ

การดูแลในลักษณะที่จะเสี่ยงตgอการบาดเจ็บ เปŒนอันตรายตgอสุขภาพ หรือทารุณโหดรiายนiอยที่สุด
7. ใบรับรองตามวรรค 6 ของมาตรานี้ ใหiออกใหiไดiตามคำแนะนำของเจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการ ซึ่งไดiปรึกษากับ

เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการอื่นของประเทศ หรือในกรณีอันสมควร ไดiปรึกษากับเจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการระหวgางประเทศแลiว
ใบรับรองดังกลgาวใหiมีอายุไมgเกิน 1 ป และกำหนดยอดรวมของจำนวนตัวอยgางพันธุ|ที่จะนำมาไดiทั้งหมดภายใน
ระยะเวลาดังกลgาว
มาตรา 5
ระเบียบการคiาตัวอยgางพันธุ|ที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 3

1. การคiาตัวอยgางพันธุ|ที่ระบุไวiในบัญชีแนบทiายหมายเลข 3 ตiองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหgงมาตรานี้
2. การนำตัวอยgางพันธุ|ชนิดที่ระบุในบัญชีหมายเลข 3 ออกนอกประเทศตiองไดiรับอนุญาตเปŒนการลgวงหนiา

และแสดงใบอนุญาตการนำออก ใบอนุญาตการนำออกจะออกใหiไดiเมื่อไดiปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตgอไปนี้แลiว
(เอ) เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการของประเทศที่นำออกพอใจวgา ตัวอยgางพันธุ|นั้นมิใชgไดiมาดiวยการละเมิด

กฎหมายเกี่ยวกับการคุiมครองพันธุ|พืชและพันธุ|สัตว|ของประเทศนั้น และ
(บี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศที่นำออกพอใจวgา การตระเตรียมและขนสgงตัวอยgางพันธุ|

ใดๆ ซึ่งยังมีชีวิตอยูgไดiเปŒนไปในลักษณะที่จะเสี่ยงตgอการบาดเจ็บ เปŒนอันตรายตgอสุขภาพ หรือทารุณโหดรiายนiอยที่สุด
3. การนำตัวอยgางพันธุ|ชนิดใดๆ ที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 3 เขiามาในประเทศ ตiองกำหนดใหiแสดง

ใบรับรองแหลgงที่มา และในกรณีเปŒนการนำตัวอยgางพันธุ|เขiามาจากประเทศซึ่งบรรจุชนิดพันธุ|ดังกลgาวไวiในบัญชี
แนบทiายหมายเลข 3 ตiองแสดงใบอนุญาตนำออกดiวย ทั้งนี้ เวiนแตgที่เปŒนไปตามในวรรค 4 ของมาตรานี้
4. สำหรับกรณีที่นำสินคiาผgานแดนนั้น ประเทศภาคีที่นำเขiาตiองยอมรับใบรับรองซึ่งเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการ

ของประเทศที่นำผgานแดนออกใหiโดยระบุวgาตัวอยgางพันธุ|ไดiแปรรูปในประเทศนั้น หรือกำลังนำผgานแดนโดยยอมรับ
เปŒนหลักฐานวgา ไดiมีการปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับตัวอยgางพันธุ|ที่เกี่ยวขiองของอนุสัญญานี้แลiว
Article 6
Permits and certificates
1. Permits and certificates granted under the provisions of Articles 3, 4, and 5 shall be in
accordance with the provisions of this Article.
2. An export permit shall contain the information specified in the model set forth in Appendix IV,
and may only be used for export within a period of six months from the date on which it was granted.
3. Each permit or certificate shall contain the title of the present Convention, the name and any
identifying stamp of the Management Authority granting it and a control number assigned by the
Management Authority.
4. Any copies of a permit or certificate issued by a Management Authority shall be clearly marked
as copies only and no such copy may be used in place of the original, except to the extent endorsed

thereon.
5. A separate permit or certificate shall be required for each consignment of specimens.
6. A Management Authority of the State of import of any specimen shall cancel and retain the
export permit or re-export certificate and any corresponding import permit presented in respect of the
import of that specimen.
7. Where appropriate and feasible a Management Authority may affix a mark upon any specimen
to assist in identifying the specimen. For these purposes “mark” means any indelible imprint, lead seal or
other suitable means of identifying a specimen, designed in such a way as to render its imitation by
unauthorized persons as difficult as possible.
Article 7
Exemptions and other special provisions relating to trade
1. The provisions of Articles 3, 4 and 5 shall not apply to the transit or transhipment of specimens
through or in the territory of a Party while the specimens remain in Customs control.
2. Where a Management Authority of the State of export or re-export is satisfied that a specimen
was acquired before the provisions of the present Convention applied to that specimen, the provisions of
Articles 3, 4 and 5 shall not apply to that specimen where the Management Authority issues a certificate
to that effect.
3. The provisions of Articles 3, 4 and 5 shall not apply to specimens that are personal or
household effects. This exemption shall not apply where:
(a) in the case of specimens of a species included in Appendix I, they were acquired by
the owner outside his State of usual residence, and are being imported into that State; or
(b) in the case of specimens of species included in Appendix II:
(i) they were acquired by the owner outside his State of usual residence and in a
State where removal from the wild occurred;
(ii) they are being imported into the owner's State of usual residence; and
(iii) the State where removal from the wild occurred requires the prior grant of

export permits before any export of such specimens;
unless a Management Authority is satisfied that the specimens were acquired
before the provisions of the present Convention applied to such specimens.

มาตรา 6
ใบอนุญาตและใบรับรอง
1. ใบอนุญาตและใบรับรองตgางๆ ซึ่งออกใหiตามความในมาตรา 3, 4 และ 5 จะตiองปฏิบัติใหiเปŒนไปตาม

บทบัญญัติในมาตรานี้
2. ใบอนุญาตนำออกตiองมีขiอความตามที่กำหนดไวiในแบบฟอร|มในบัญชีแนบทiายหมายเลข 4 และจะใชiไดi

เฉพาะในการนำออกที่ไดiกระทำภายในกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแตgวันที่ไดiรับใบอนุญาต
3. ใบอนุญาตหรือใบรับรอง ตiองมีหัวขiอของอนุสัญญานี้ และชื่อและดวงตราของเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการซึ่ง

เปŒนผูiออกใบอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาตที่เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการเปŒนผูiกำหนด
4. สำเนาของใบอนุญาตหรือใบรับรองทุกฉบับที่เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบตั ิการออกใหi จะตiองระบุไวiใหiชัดแจiงวgา

เปŒนสำเนา และจะใชiแทนตiนฉบับจริงมิไดi เวiนแตgจะใชiตามที่ไดiมีการบันทึกสลักหลังไวi
5. การสgงตัวอยgางพันธุ|แตgละครั้ง ตiองใชiใบอนุญาตหรือใบรับรองแยกแตgละใบ
6. เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศที่นำเขiามีอำนาจที่จะเพิกถอนหรือยึดใบอนุญาตนำออกหรือ

ใบรับรองการนำผgานแดน รวมทั้งใบอนุญาตนำเขiาทำนองเดียวกันที่ยื่นเกี่ยวกับการนำตัวอยgางพันธุ|เขiาในประเทศ
7. ในกรณีอันสมควรและเทgาที่จะทำไดi เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการอาจประทับตราบนตัวอยgางพันธุ|เพื่อเปŒน

เครื่องชgวยในการแยกตัวอยgางพันธุ| เพื่อประโยชน|แหgงการนี้ “ตรา” หมายถึงรอยตราประทับหรือการป¢ดทาบดiวย
แผgนตะกั่วหรือเครื่องหมายแบบอื่นซึ่งไมgอาจลบไดiซึ่งใชiในการระบุตัวอยgางพันธุ| ที่ออกแบบในลักษณะที่จะทำปลอม
หรือเลียนแบบไดiยากที่สุด
มาตรา 7
ขiอยกเวiนและบทบัญญัติพิเศษอื่นอันเกี่ยวกับการคiา
1. บทบัญญัติในมาตรา 3, 4 และ 5 มิใหiนำมาใชiกับการสgงผgานแดน หรือการขนถgายตัวอยgางพันธุ|ที่ผgานหรือ

นำเคลื่อนที่นำผgานในหรืออยูgในเขตประเทศภาคี ขณะที่ตัวอยgางพันธุ|นั้นยังอยูgในความควบคุมของศุลกากร
2. เมื่อเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศที่นำออก หรือนำผgานแดนพอใจวgาตัวอยgางพันธุ|ใดที่เจiาหนiาที่

ฝ~ายปฏิบัติการไดiออกใบรับรองวgาไดiรับมากgอนที่บทบัญญัติของสัญญาฉบับนี้จะควบคุมตัวอยgางพันธุ|ดังกลgาว ก็มิใหiนำ
บทบัญญัติของมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 มาใชiบังคับกับตัวอยgางพันธุ|ที่ไดiออกใบรับรองใหiนั้น
3. บทบัญญัติในมาตรา 3, 4 และ 5 มิใหiใชiบังคับแกgตัวอยgางพันธุ|ซึ่งเปŒนสมบัติสgวนตัวหรือเครื่องใชiในบiาน

ขiอยกเวiนนี้มิไดiครอบคลุมถึง
(เอ) ในกรณีของตัวอยgางพันธุ|ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 นั้น ถiาเจiาของหามาไดiจาก

ภายนอกประเทศที่ตัวเองอาศัยอยูgเปŒนปกติ และไดiนำเขiาประเทศนั้น หรือ
(บี) ในกรณีของตัวอยgางพันธุ|ที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2
(1) ถiาเปŒนของที่เจiาของไดiรับจากนอกประเทศที่ตนเองอาศัยอยูgเปŒนปกติ และอยูgใน

ประเทศซึ่งของถูกนำออกจากป~า
(2) เปŒนของที่นำเขiาประเทศซึ่งเจiาของอาศัยอยูgเปŒนปกติ และ
(3) ประเทศซึ่งของถูกนำออกจากป~าไดiกำหนดใหiมีใบอนุญาตใหiนำของออกนอกประเทศ

ลgวงหนiากgอนนำตัวอยgางพันธุ|นั้นออก
ทั้งนี้ เวiนแตgเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการพอใจวgา ตัวอยgางพันธุ|ดังกลgาวไดiรับมากgอนที่สัญญา
ฉบับนี้จะควบคุมตัวอยgางพันธุ|ดังกลgาว
4. Specimens of an animal species included in Appendix I bred in captivity for commercial
purposes, or of a plant species included in Appendix I artificially propagated for commercial purposes,
shall be deemed to be specimens of species included in Appendix II.
5. Where a Management Authority of the State of export is satisfied that any specimen of an
animal species was bred in captivity or any specimen of a plant species was artificially propagated, or
is a part of such an animal or plant or was derived therefrom, a certificate by that Management
Authority to that effect shall be accepted in lieu of any of the permits or certificates required under
the provisions of Article 3, 4 or 5.

6. The provisions of Articles 3, 4 and 5 shall not apply to the non-commercial loan, donation
or exchange between scientists or scientific institutions registered by a Management Authority of their
State, of herbarium specimens, other preserved, dried or embedded museum specimens, and live
plant material which carry a label issued or approved by a Management Authority.
7. A Management Authority of any State may waive the requirements of Articles 3, 4 and 5 and
allow the movement without permits or certificates of specimens which form part of a travelling zoo,
circus, menagerie, plant exhibition or other travelling exhibition provided that:
(a) the exporter or importer registers full details of such specimens with that
Management Authority;
(b) the specimens are in either of the categories specified in paragraph 2 or 5 of this
Article; and
(c) the Management Authority is satisfied that any living specimen will be so
transported and cared for as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
Article 8
Measures to be taken by the Parties
1. The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the present
Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof. These shall include measures:
(a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both; and
(b) to provide for the confiscation or return to the State of export of such specimens.
2. In addition to the measures taken under paragraph 1 of this Article, a Party may, when it
deems it necessary, provide for any method of internal reimbursement for expenses incurred as a
result of the confiscation of a specimen traded in violation of the measures taken in the application of
the provisions of the present Convention.
3. As far as possible, the Parties shall ensure that specimens shall pass through any formalities
required for trade with a minimum of delay. To facilitate such passage, a Party may designate ports of
exit and ports of entry at which specimens must be presented for clearance. The Parties shall ensure

further that all living specimens, during any period of transit, holding or shipment, are properly cared
for so as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
4. ตัวอยgางพันธุ|สัตว|ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 ที่ไดiรับมาโดยการขยายพันธุ|คอกเพื่อการคiา

หรือตัวอยgางพันธุ|พืชที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 ที่ไดiมาโดยการขยายพันธุ|เทียมใหiถือวgาเปŒนตัวอยgางพืช
หรือสัตว|ในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2
5. เมื่อเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการพอใจวgา ตัวอยgางพันธุ|สัตว|ชนิดใดไดiรับมาโดยการขยายพันธุ|ในคอกหรือ

ตัวอยgางพันธุ|พืชชนิดใดที่ไดiรับมาโดยการขยายพันธุ|เทียม หรือเปŒนสgวนประกอบของสัตว|หรือพืชหรือเปŒน
ผลพลอยไดiจากพืชหรือสัตว|ดังกลgาว ใบรับรองแสดงผลดังกลgาวซึ่งออกใหiโดยเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการ ใหiมีผล
เชgนเดียวกับใบอนุญาตหรือใบรับรองซึ่งออกตามหลักเกณฑ|ในมาตรา 3, 4 และ 5
6. บทบัญญัติในมาตรา 3, 4 และ 5 มิใหiใชiบังคับในกรณีการยืมซึ่งมิใชgในทางการคiา การบริจาค หรือ

แลกเปลี่ยนระหวgางนักวิทยาศาสตร|หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร| ซึ่งเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการไดiรับจดทะเบียนไวi
เฉพาะจำพวกตัวอยgางพันธุ|ไมiแหiง ตัวอยgางพันธุ|อื่นที่เก็บรักษาไวi ตัวอยgางแหiงที่เก็บไวiสำหรับพิพิธภัณฑ| หรือ
ตัวอยgางพืชที่ยังมีชีวิตซึ่งป¢ดป–ายที่ออกใหiหรือรับรองโดยเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการ
7. เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศใดๆ อาจยกเวiนบทบัญญัติในมาตรา 3, 4 และ 5 โดยยกเวiนใหiไมg

ตiองมีใบอนุญาตหรือใบรับรองในการนำเคลื่อนที่สำหรับตัวอยgางพันธุ|ที่เปŒนสgวนหนึ่งของสวนสัตว|เคลื่อนที่ คณะ
ละครสัตว| การจัดดำเนินการดiานเกษตร นิทรรศการพืชหรือนิทรรศการเคลื่อนที่อื่นๆ ที่เขiาลักษณะดังตgอไปนี้
(เอ) ผูiนำออกหรือผูiนำเขiาไดiลงทะเบียนรายละเอียดตgางๆ ของตัวอยgางเหลgานั้นโดยครบถiวนตgอ

เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการ
(บี) ตัวอยgางพันธุ|ดังกลgาวอยูgในประเภทที่ระบุในวรรค 2 หรือวรรค 5 แหgงมาตรานี้ และ
(ซี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการพอใจวgา การขนสgงและดูแลตัวอยgางพันธุ|ที่ยังมีชีวิตจะไดiกระทำโดย

วิธีที่เสี่ยงตgอการบาดเจ็บ เปŒนอันตรายตgอสุขภาพ หรือเปŒนการทารุณโหดรiายนiอยที่สุด
มาตรา 8
มาตรการที่ประเทศภาคีตiองถือปฏิบัติ

1. ประเทศภาคีตiองกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ และหiาม

ทำการคiาตัวอยgางพันธุ|ที่เปŒนการละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้ มาตรการเหลgานี้ใหiรวมถึง
(เอ) การกำหนดโทษสำหรับผูiซึ่งประกอบการคiาหรือมีไวiในครอบครองซึ่งตัวอยgางพันธุ| อยgางใด

อยgางหนึ่งหรือทั้งสองประการ และ
(บี) กำหนดใหiมีการริบหรือสgงกลับไปประเทศซึ่งนำออกซึ่งตัวอยgางพันธุ|ดังกลgาว
2. นอกจากมาตรการตามความในวรรค 1 ของมาตรานี้แลiว ในกรณีที่ประเทศภาคีเห็นวgาเปŒนการจำเปŒน

ประเทศภาคีอาจกำหนดขiอปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกคืนซึ่งคgาใชiจgายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการริบตัวอยgางพันธุ|ที่
ทำการคiาขายโดยฝ~าฝ¥นมาตรการซึ่งกำหนดเพื่อใหiเปŒนตามความในอนุสัญญาฉบับนี้
3. ประเทศภาคีตiองรับรองวgา แบบพิธีที่กำหนดใหiกระทำเนื่องจากการคiาตัวอยgางพันธุ|นั้นจะไดiรับ

การตรวจผgานโดยใหiเกิดความลgาชiานiอยที่สุดเทgาที่จะกระทำไดi เพื่อใหiการตรวจผgานไดiเปŒนไปโดยรวดเร็ว
ประเทศภาคีอาจกำหนดดgานสำหรับนำออกและดgานสำหรับนำเขiาที่จะนำตัวอยgางพันธุ|ไปใหiผgานการตรวจไดi
ประเทศภาคีตiองรับรองตgอไปอีกวgาในระหวgางการขนถgาย การยึดครอง หรือการขนสgงตัวอยgางพันธุ|ที่ยังมีชีวิต
ทั้งหลาย จะไดiรับการระมัดระวังโดยถูกวิธี เพื่อใหiเสี่ยงตgอการบาดเจ็บ เปŒนอันตรายตgอสุขภาพ หรือทารุณโหดรiาย
นiอยที่สุด
4. Where a living specimen is confiscated as a result of measures referred to in paragraph 1 of this
Article:

(a) the specimen shall be entrusted to a Management Authority of the State of confiscation;
(b) the Management Authority shall, after consultation with the State of export, return the
specimen to that State at the expense of that State, or to a rescue centre or such other place as the
Management Authority deems appropriate and consistent with the purposes of the present Convention; and

(c) the Management Authority may obtain the advice of a Scientific Authority, or may,
whenever it considers it desirable, consult the Secretariat in order to facilitate the decision under subparagraph

(b) of this paragraph, including the choice of a rescue centre or other place.

5. A rescue centre as referred to in paragraph 4 of this Article means an institution designated by a
Management Authority to look after the welfare of living specimens, particularly those that have been
confiscated.

6. Each Party shall maintain records of trade in specimens of species included in Appendices I, II and
III which shall cover:

(a) the names and addresses of exporters and importers; and
(b) the number and type of permits and certificates granted; the States with which such
trade occurred; the numbers or quantities and types of specimens, names of species as included in
Appendices I, II and III and, where applicable, the size and sex of the specimens in question.

7. Each Party shall prepare periodic reports on its implementation of the present Convention and
shall transmit to the Secretariat:

(a) an annual report containing a summary of the information specified in sub-paragraph (b)
of paragraph 6 of this Article; and

(b) a biennial report on legislative, regulatory and administrative measures taken to enforce
the provisions of the present Convention.

8. The information referred to in paragraph 7 of this Article shall be available to the public where this
is not inconsistent with the law of the Party concerned.
Article 9
Management and Scientific Authorities

1. Each Party shall designate for the purposes of the present Convention:
(a) one or more Management Authorities competent to grant permits or certificates on
behalf of that Party; and

(b) one or more Scientific Authorities.
2. A State depositing an instrument of ratification, acceptance, approval or accession shall at that

time inform the Depositary Government of the name and address of the Management Authority authorized to
communicate with other Parties and with the Secretariat.

3. Any changes in the designations or authorizations under the provisions of this Article shall be
communicated by the Party concerned to the Secretariat for transmission to all other Parties.

4. Any Management Authority referred to in paragraph 2 of this Article shall, if so requested by the
Secretariat or the Management Authority of another Party, communicate to it impression of stamps, seals or
other devices used to authenticate permits or certificates.

4. ในกรณีที่ตัวอยgางพันธุ|ถูกริบตามมาตรการในวรรค 1 ของมาตรานี้
(เอ) ตัวอยgางพันธุ|จะตiองถูกมอบใหiเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศที่ทำการริบ
(บี) เมื่อไดiหารือกับประเทศที่สgงออกแลiว เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการตiองสgงตัวอยgางพันธุ|กลับไปยัง
ประเทศนั้น โดยประเทศดังกลgาวจะเปŒนผูiออกคgาใชiจgายเองหรืออาจสgงไปยังศูนย|กูiชีวิต หรือสถานที่อื่นๆ ซึ่งเจiาหนiาที่ฝ~าย
ปฏิบัติการไดiเล็งเห็นแลiววgาเหมาะสมและสอดคลiองกับวัตถุประสงค|ของอนุสัญญาฉบับนี้ และ
(ซี) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการอาจขอคำแนะนำจากเจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการ หรือถiาเห็นวgาจำเปŒนก็อาจ
หารือกับคณะเลขาธิการเพื่อชgวยในการตัดสินใจตามความในอนุวรรค (บี) รวมทั้งการเลือกศูนย|กูiชีวิตหรือสถานที่อื่นๆ ดiวย
5. ศูนย|กูiชีวิตซึ่งระบุในวรรค 4 ของมาตรานี้ หมายถึงสถาบันซึ่งเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการมอบหมายใหiมีหนiาที่
ดูแลรักษาตัวอยgางพันธุ|ที่ยังมีชีวิตอยูg โดยเฉพาะอยgางยิ่งสำหรับตัวอยgางพันธุ|ซึ่งถูกริบมา
6. ประเทศภาคีแตgละประเทศจะตiองเก็บรักษาหลักฐานการคiาตัวอยgางพันธุ|ชนิดที่ระบุไวiในบัญชีแนบทiาย
หมายเลข 1, 2 และ 3 ซึ่งตiองมีรายการ
(เอ) ชื่อและที่อยูgของผูiนำออกและผูiนำเขiา และ
(บี) เลขที่และชนิดของใบอนุญาตหรือใบรับรองที่อออกใหi ชื่อประเทศที่การคiาเกิดขึ้น จำนวนหรือ
ปริมาณและชนิดของตัวอยgางพันธุ| ชื่อชนิดพันธุ|ที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1, 2 และ 3 เทgาที่มีอยูg ขนาดและเพศ
ของตัวอยgางพันธุ|
7. ประเทศภาคีแตgละประเทศจะตiองจัดทำรายงานเปŒนระยะแสดงการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้และยื่นตgอ

สำนักเลขาธิการดังนี้ คือ
(เอ) รายงานประจำประบุขiอความโดยยgอที่กำหนดไวiในอนุวรรค (ข) ของวรรค 6 ของมาตรานี้ และ
(บี) รายงานประจำ 2 ป เกี่ยวกับบทบัญญัติ กฎขiอบังคับ และมาตรการทางบริหารที่บังคับการใหi
เปŒนไปตามอนุสัญญาฉบับนี้
8. เอกสารที่ระบุไวiในวรรค 7 ของมาตรานี้ ใหiเป¢ดเผยตgอสาธารณชนเทgาที่ไมgขัดตgอกฎหมายของประเทศภาคีที่
เกี่ยวขiอง
มาตรา 9
เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการและเจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการ
1. เพื่อประโยชน|แหgงอนุสัญญานี้ ประเทศภาคีแตgละประเทศตiองกำหนดใหiมี
(เอ) เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการ 1 คนหรือมากกวgานั้น ใหiมีอำนาจในการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ตgางๆ ในนามของประเทศภาคีนั้นๆ และ
(บี) เจiาหนiาที่ฝ~ายวิชาการ 1 คนหรือมากกวgานั้น
2. ประเทศซึ่งไดiรับมอบเอกสารการใหiสัตยาบัน การยอมรับ การเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติ ตiองแจiงชื่อและ
สถานที่ติดตgอของเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการซึ่งมีอำนาจในการติดตgอกับประเทศภาคีอื่นและสำนักเลขาธิการใหiประเทศผูiเก็บ
รักษาทราบพรiอมกับการสgงมอบเอกสารดังกลgาว
3. การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการมอบหมายหนiาที่รับผิดชอบ หรืออำนาจหนiาที่ตgางๆ ตามความในมาตรานี้
ประเทศซึ่งเปŒนผูiดำเนินการจะตiองติดตgอผgานสำนักเลขาธิการเพื่อแจiงใหiประเทศภาคีทั้งหลายไดiทราบ
4. เจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการใดๆ ตามวรรค 2 ของมาตรานี้ ตiองแจiงรูปรอยแสตมป¦ หรือตราประทับหรือรูปรอย
อื่นที่ใชiเพื่อแสดงความแทiจริงของใบอนุญาตหรือใบรับรองตgางๆ ใหiสำนักเลขาธิการหรือเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของ
ประเทศภาคีอื่นทราบเมื่อไดiรับการรiองขอ
Article 10
Trade with States not party to the Convention
Where export or re-export is to, or import is from, a State not a Party to the present Convention,

comparable documentation issued by the competent authorities in that State which substantially
conforms with the requirements of the present Convention for permits and certificates may be accepted
in lieu thereof by any Party.
Article 11
Conference of the Parties
1. The Secretariat shall call a meeting of the Conference of the Parties not later than two years
after the entry into force of the present Convention.
2. Thereafter the Secretariat shall convene regular meetings at least once every two years, unless
the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at any time on the written request of at
least one-third of the Parties.
3. At meetings, whether regular or extraordinary, the Parties shall review the implementation of
the present Convention and may:
(a) make such provision as may be necessary to enable the Secretariat to carry out its
duties, and adopt financial provisions;
(b) consider and adopt amendments to Appendices I and II in accordance with Article 15;
(c) review the progress made towards the restoration and conservation of the species
included in Appendices I, II and III;
(d) receive and consider any reports presented by the Secretariat or by any Party; and
(e) where appropriate, make recommendations for improving the effectiveness of the
present Convention.
4. At each regular meeting, the Parties may determine the time and venue of the next regular
meeting to be held in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article.
5. At any meeting, the Parties may determine and adopt rules of procedure for the meeting.
6. The United Nations, its Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency, as
well as any State not a Party to the present Convention, may be represented at meetings of the
Conference by observers, who shall have the right to participate but not to vote.

7. Any body or agency technically qualified in protection, conservation or management of wild
fauna and flora, in the following categories, which has informed the Secretariat of its desire to be
represented at meetings of the Conference by observers, shall be admitted unless at least one-third of
the Parties present object:
(a) international agencies or bodies, either governmental or non-governmental, and
national governmental agencies and bodies; and
(b) national non-governmental agencies or bodies which have been approved for this
purpose by the State in which they are located.
Once admitted, these observers shall have the right to participate but not to vote.

มาตรา 10
การคiากับประเทศซึ่งมิไดiเปŒนประเทศภาคีแหgงอนุสัญญา
ในกรณีการสgงออก หรือการนำผgานแดน หรือการนำเขiาจากประเทศที่มิไดiเปŒนประเทศภาคีอนุสัญญาฉบับ
ป¨จจุบันนั้น ประเทศที่เปŒนภาคีจะยอมรับเอกสารซึ่งออกใหiโดยเจiาหนiาที่ผูiรับผิดชอบจากประเทศที่มิไดiเปŒนภาคี ซึ่งมี
สาระสำคัญทำนองเดียวกับขiอกำหนดในอนุสัญญาฉบับป¨จจุบัน แทนใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ออกตามอนุสัญญานี้
ก็ไดi
มาตรา 11
การประชุมของประเทศภาคี
1. สำนักเลขาธิการตiองเรียกประชุมประเทศภาคีภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่อนุสัญญาฉบับป¨จจุบันมี

ผลใชiบังคับ
2. ภายหลังจากนั้น คณะเลขาธิการตiองเรียกประชุมสมัยสามัญอยgางนiอยทุกระยะ 2 ป เวiนแตgที่ประชุมจะ

กำหนดใหiเปŒนอยgางอื่น และตiองเรียกประชุมสมัยวิสามัญในเมือ่ สมาชิกประเทศภาคีอยgางนiอย 1 ใน 3 ไดiรgวมลงนาม
เรียกรiองขอใหiเป¢ดการประชุม
3. ในที่ประชุม ไมgวgาจะเปŒนสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญ ประเทศภาคีตiองนัดหมายการปฏิบัติการตาม

อนุสัญญาฉบับป¨จจุบัน และอาจดำเนินการ

(เอ) กำหนดระเบียบขiอปฏิบัติ เพื่อใหiสำนักเลขาธิการสามารถปฏิบัติหนiาที่ของตนไดi
(บี) พิจารณาและรับรองการแกiไขบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 และบัญชีแนบทiายหมายเลข 2 ตามที่

บัญญัติไวiในมาตรา 15
(ซี) พิจารณาตรวจสอบผลความกiาวหนiาในการฟ¥©นฟูและอนุรักษ|ชนิดพันธุ|ซึ่งระบุไวiในบัญชี

แนบทiายหมายเลข 1, 2 และ 3
(ดี) รับและพิจารณารายงานตgางๆ ซึ่งเสนอโดยสำนักเลขาธิการหรือประเทศภาคี และ
(อี) ทำขiอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลบังคับแหgงอนุสัญญาฉบับป¨จจุบันในโอกาสอันควร
4. ในการประชุมสามัญทุกครั้ง ประเทศภาคีอาจกำหนดเวลาและสถานที่สำหรับการประชุมสมัยสามัญครั้ง

ตgอไป เพื่อใหiเปŒนไปตามความในวรรค 2 ของมาตรานี้
5. ในที่ประชุมใดๆ ประเทศภาคีมีอำนาจวินิจฉัยและรับรองระเบียบและวิธีประชุมไดi
6. องค|การสหประชาชาติ หรือองค|การอื่นๆ ในเครือ และองค|การพลังงานปรมาณูระหวgางประเทศ รวมทั้ง

ประเทศซึ่งมิไดiเปŒนภาคีแหgงอนุสัญญาฉบับนี้ อาจสgงผูiแทนมารgวมประชุมในฐานะผูiสังเกตการณ|และมีสิทธิในฐานะ
ผูiรgวมประชุม แตgไมgมีสิทธิออกเสียงลงมติ
7. บุคคลหรือองค|การใดซึ่งมีลักษณะการดำเนินงานทางดiานการคุiมครอง อนุรักษ| หรือจัดการเกี่ยวกับสัตว|ป~า

หรือพืชป~าในประเภทตgอไปนี้ เมื่อไดiแจiงความจำนงตgอคณะเลขาธิการวgาจะสgงผูiแทนเขiารgวมประชุมในฐานะ
ผูiสังเกตการณ|แลiว จะไดiรับการอนุญาตใหiเขiารgวมประชุมไดi เวiนแตgประเทศภาคีจำนวนไมgนiอยกวgา 1 ใน 3 ของ
ประเทศที่เขiารgวมประชุมจะไดiคัดคiาน
(เอ) องค|การหรือคณะสากล ซึ่งจะเปŒนองค|การหรือคณะของรัฐบาลหรือไมg และองค|การหรือ

คณะกรรมการของประเทศใดประเทศหนึ่ง
(บี) หนgวยงานระดับชาติที่ไมgใชgของรัฐบาล ซึ่งไดiเปŒนที่ยอมรับจากประเทศที่ตั้งอยูgใหiทำหนiาที่ดiานนี้

เมื่อผูiสังเกตการณ|เหลgานี้ไดiรับอนุญาตแลiว ก็มีสิทธิที่จะเขiารgวมประชุมไดi แตgไมgมีสิทธิออกเสียงลงมติ
Article 12
The Secretariat

1. Upon entry into force of the present Convention, a Secretariat shall be provided by the Executive
Director of the United Nations Environment Programme. To the extent and in the manner he considers
appropriate, he may be assisted by suitable inter-governmental or non-governmental international or national
agencies and bodies technically qualified in protection, conservation and management of wild fauna and flora.
2. The functions of the Secretariat shall be:
(a) to arrange for and service meetings of the Parties;
(b) to perform the functions entrusted to it under the provisions of Articles 15 and 16 of the
present Convention;
(c) to undertake scientific and technical studies in accordance with programmes authorized
by the Conference of the Parties as will contribute to the implementation of the present Convention,
including studies concerning standards for appropriate preparation and shipment of living specimens and the
means of identifying specimens;
(d) to study the reports of Parties and to request from Parties such further information with
respect thereto as it deems necessary to ensure implementation of the present Convention;
(e) to invite the attention of the Parties to any matter pertaining to the aims of the present
Convention;
(f) to publish periodically and distribute to the Parties current editions of Appendices I, II and
III together with any information which will facilitate identification of specimens of species included in those
Appendices;
(g) to prepare annual reports to the Parties on its work and on the implementation of the
present Convention and such other reports as meetings of the Parties may request;
(h) to make recommendations for the implementation of the aims and provisions of the
present Convention, including the exchange of information of a scientific or technical nature;
(i) to perform any other function as may be entrusted to it by the Parties.
Article 13
International measures

1. When the Secretariat in the light of information received is satisfied that any species included in
Appendix I or II is being affected adversely by trade in specimens of that species or that the provisions of the
present Convention are not being effectively implemented, it shall communicate such information to the
authorized Management Authority of the Party or Parties concerned.
2. When any Party receives a communication as indicated in paragraph 1 of this Article, it shall, as
soon as possible, inform the Secretariat of any relevant facts insofar as its laws permit and, where appropriate,
propose remedial action. Where the Party considers that an inquiry is desirable, such inquiry may be carried
out by one or more persons expressly authorized by the Party.
3. The information provided by the Party or resulting from any inquiry as specified in paragraph 2 of
this Article shall be reviewed by the next Conference of the Parties which may make whatever
recommendations it deems appropriate.

มาตรา 12
สำนักเลขาธิการ
1. เมื่ออนุสัญญาฉบับนี้ใชiบังคับแลiว กรรมการบริหารโครงการสิ่งแวดลiอมแหgงองค|การสหประชาชาติ จะ

แตgงตั้งเลขาธิการขึ้นคนหนึ่ง ภายในขอบเขตและลักษณะที่เลขาธิการเห็นสมควร เลขาธิการอาจไดiรับการชgวยเหลือ
จากองค|การระหวgางรัฐบาล หรือมิใชgองค|การรัฐบาล องค|การสากล หรือองค|การระดับชาติ และคณะกรรมการซึ่งมี
คุณวุฒิทางดiานการคุiมครอง อนุรักษ| และการจัดการเกี่ยวกับสัตว|ป~าและพืชป~าไดi
2. หนiาที่ของสำนักเลขาธิการมีดังนี้
(เอ) จัดใหiมีและใหiบริการในการประชุมประเทศภาคี
(บี) ปฏิบัติการตามหนiาที่ซึ่งไดiรับมอบหมายตามความในมาตรา 15 และ 16 แหgงอนุสัญญาฉบับนี้
(ซี) ดำเนินการศึกษาทางดiานวิทยาศาสตร| และดiานวิชาการ ตามโครงการที่ไดiรับมอบหมายโดย

ที่ประชุมของประเทศภาคี เพื่อชgวยในการปฏิบัติการตามอนุสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการศึกษาคiนควiาเพื่อกำหนดวิธี
ที่เหมาะสมเกี่ยวกับมาตรฐานในการตระเตรียมและสgงตัวอยgางพันธุ|ที่ยังมีชีวิตอยูg ตลอดจนวิธีการตgางๆ ในการแยกแยะ
ตัวอยgางพันธุ|

(ดี) ศึกษารายงานตgางๆ ของประเทศภาคี และขอทราบขgาวสารรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องราวที่เกี่ยวขiองตามที่เห็นจำเปŒนสำหรับการดำเนินการตามอนุสัญญาฉบับนี้
(อี) นำเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับจุดมุgงหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ขึ้นสูgความสนใจของประเทศภาคี
(เอฟ) จัดพิมพ|บัญชีแนบทiายหมายเลข 1, 2 และ 3 พรiอมขgาวสารรายละเอียดที่จะชgวยวินิจฉัยชนิด

ตgางๆ เกี่ยวกับตัวอยgางพืชหรือสัตว|ซึ่งระบุในบัญชีแนบทiายเหลgานี้และแจกจgายแกgประเทศภาคีเปŒนครั้งคราว
(จี) ตระเตรียมรายงานประจำปเกี่ยวกับผลงานและกิจกรรมของอนุสัญญาฉบับป¨จจุบันและรวมถึง

รายงานอื่นๆ ตามที่ที่ประชุมประเทศภาคีขอรiอง
(เอช) ทำขiอเสนอแนะในการดำเนินการใหiเปŒนไปตามเป–าหมายและบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขgาวสารทางดiานวิทยาศาสตร|หรือวิชาการดiวย
(ไอ) ปฏิบัติหนiาที่อื่นใดๆ ซึ่งประเทศภาคีไดiมอบหมายใหiกระทำ

มาตรา 13
มาตรการสากล
1. เมื่อสำนักเลขาธิการไดiรับขgาวเปŒนที่แนgใจแลiววgา ชนิดพันธุ|ใดๆ ซึ่งมีชื่อระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1

หรือ 2 กำลังไดiรับผลกระทบกระเทือนเนื่องจากการคiาขายซึ่งตัวอยgางพันธุ|ชนิดดังกลgาว หรือในกรณีที่มีการเมินเฉย
มิไดiใชiหลักเกณฑ|ที่บัญญัติในอนุสัญญาฉบับนี้ใหiเกิดผลดีที่แทiจริง เลขาธิการตiองแจiงขgาวสารเหลgานั้นไปยังเจiาหนiาที่
ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศภาคีที่เกี่ยวขiองไดiทราบ
2. เมื่อประเทศภาคีไดiรับการติดตgอแจiงขgาวสารตามความในวรรค 1 ของมาตรานี้ ประเทศภาคีจะตiอง

รายงานเลขาธิการถึงขiอเท็จจริงเทgาที่กฎหมายของประเทศนั้นจะอนุญาต พรiอมดiวยขiอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดำเนินการแกiไข ในกรณีที่ประเทศภาคีพิจารณาเห็นวgาควรจะไดiมีการสอบสวนเรื่องดังกลgาว ก็ใหiทำการสอบสวน
โดยบุคคล 1 คนหรือมากกวgานั้นซึ่งประเทศดังกลgาวไดiมอบอำนาจใหiโดยชัดแจiง
3. ขiอมูลที่ประเทศภาคีไดiมอบใหiหรือที่ไดiมาจากผลการสอบสวนตามความในวรรค 2 ของมาตรานี้ ใหiเสนอ

ตgอที่ประชุมประเทศภาคีครั้งตgอไปเพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมอาจเสนอแนะไดiตามที่เห็นสมควร

Article 14
Effect on domestic legislation and international conventions
1. The provisions of the present Convention shall in no way affect the right of Parties to adopt:
(a) stricter domestic measures regarding the conditions for trade, taking, possession or
transport of specimens of species included in Appendices I, II and III, or the complete prohibition thereof; or
(b) domestic measures restricting or prohibiting trade, taking, possession or transport of
species not included in Appendix I, II or III.
2. The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions of any domestic
measures or the obligations of Parties deriving from any treaty, convention, or international agreement relating
to other aspects of trade, taking, possession or transport of specimens which is in force or subsequently may
enter into force for any Party including any measure pertaining to the Customs, public health, veterinary or
plant quarantine fields.
3. The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions of, or the
obligations deriving from, any treaty, convention or international agreement concluded or which may be
concluded between States creating a union or regional trade agreement establishing or maintaining a common
external Customs control and removing Customs control between the parties thereto insofar as they relate to
trade among the States members of that union or agreement.
4. A State party to the present Convention, which is also a party to any other treaty, convention or
international agreement which is in force at the time of the coming into force of the present Convention and
under the provisions of which protection is afforded to marine species included in Appendix II, shall be
relieved of the obligations imposed on it under the provisions of the present Convention with respect to trade
in specimens of species included in Appendix II that are taken by ships registered in that State and in
accordance with the provisions of such other treaty, convention or international agreement.
5. Notwithstanding the provisions of Articles 3, 4 and 5, any export of a specimen taken in accordance
with paragraph 4 of this Article shall only require a certificate from a Management Authority of the State of
introduction to the effect that the specimen was taken in accordance with the provisions of the other treaty,

convention or international agreement in question.
6. Nothing in the present Convention shall prejudice the codification and development of the law of
the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea convened pursuant to Resolution 2750 C
(XXV) of the General Assembly of the United Nations nor the present or future claims and legal views of any
State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.
Article 15
Amendments to Appendices I and II
1. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I and II at meetings
of the Conference of the Parties:
(a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or II for consideration at the next
meeting. The text of the proposed amendment shall be communicated to the Secretariat at least 150 days
before the meeting. The Secretariat shall consult the other Parties and interested bodies on the amendment
in accordance with the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph 2 of this Article and shall
communicate the response to all Parties not later than 30 days before the meeting.

มาตรา 14
ผลที่มีตgอกฎหมายภายในประเทศและอนุสัญญาระหวgางประเทศ
1. บทบัญญัติแหgงอนุสัญญาฉบับป¨จจุบันไมgมีผลตgอสิทธิของประเทศภาคีในอันที่จะกำหนด
(เอ) มาตรการภายในประเทศที่เขiมงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการคiาขาย การมีไวiในครอบครอง

หรือการนำเคลื่อนที่ซึ่งตัวอยgางพันธุ|ชนิดที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1, 2 และ 3 หรือการหiามโดยสิ้นเชิงตgอ
การกระทำดังกลgาว หรือ
(บี) มาตรการภายในประเทศในอันที่จะกวดขันหรือหiามทำการคiา การมีไวiในครอบครองหรือการนำ

เคลื่อนที่ซึ่งชนิดพันธุ|ที่มิไดiระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1, 2 และ 3
2. บทบัญญัติแหgงอนุสัญญาฉบับนี้จะไมgมีผลตgอบทบัญญัติในกฎหมายภายในประเทศใดๆ หรือขiอผูกพันของ

ประเทศภาคีตgอสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือขiอตกลงระหวgางชาติในสgวนที่เกี่ยวกับการคiา การมีไวiในครอบครอง หรือ

การนำเคลื่อนที่ซึ่งตัวอยgางพันธุ|ซึ่งมีผลบังคับอยูgในป¨จจุบันหรือที่จะมีผลบังคับตgอไปตgอประเทศภาคี ทั้งนี้รวมถึง
มาตรการใดๆ ซึ่งเกี่ยวขiองกับการศุลกากร การสาธารณสุข การกักสัตว|หรือพืช
3. บทบัญญัติแหgงอนุสัญญาฉบับนี้จะไมgมีผลตgอบทบัญญัติหรือขiอผูกพันที่เกิดขึ้นจากสนธิสัญญา อนุสัญญา

หรือขiอตกลงระหวgางชาติใดๆ ที่ตกลงกันระหวgางประเทศในรูปสหพันธ|หรือเขตการคiา ในอันที่จะกgอตั้งหรือรักษาไวiซึ่ง
การควบคุมการศุลกากรภายนอก ตลอดจนการขจัดการควบคุมทางศุลกากรระหวgางประเทศภาคีในเรื่องตgางๆ ที่
เกี่ยวขiองกับการคiาระหวgางประเทศสมาชิกแหgงองค|การหรือขiอตกลงนั้นๆ
4. ใหiประเทศภาคีแหgงอนุสัญญาฉบับป¨จจุบัน ซึ่งเปŒนภาคีแหgงสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือขiอตกลงระหวgาง

ชาติอื่นใดซึ่งยังคงมีผลใชiบังคับอยูgในขณะที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับและอยูgภายใตiบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงวนซึ่ง
พันธุ|สัตว|ทางทะเลที่ระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 2 ซึ่งจะตiองทำการเก็บหาโดยเรือซึ่งขึ้นทะเบียนของประเทศนั้น
และเปŒนไปตามบทบัญญัติอื่นๆ ของสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือขiอตกลงระหวgางชาติ
5. แมiจะมีบทบัญญัติไวiในมาตรา 3, 4 และ 5 ก็ตาม การนำออกซึ่งตัวอยgางพันธุ|ที่ไดiมาตามความในวรรค 4

แหgงมาตรานี้ ใหiกระทำไดiเพียงแตgอาศัยใบรับรองจากเจiาหนiาที่ฝ~ายปฏิบัติการของประเทศซึ่งนำออก แสดงวgาตัวอยgาง
พันธุ|ดังกลgาวไดiรับมาตามวิธีการซึ่งบัญญัติไวiในสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือขiอตกลงระหวgางชาติดังกลgาว
6. อนุสัญญาฉบับนี้ จะไมgมีผลกระทบกระเทือนตgอการรวบรวมและการพัฒนากฎหมายทะเล ซึ่งรวบรวมและ

กำหนดขึ้นโดยที่ประชุมของคณะมนตรีสหประชาชาติวgาดiวยกฎหมายทะเล ตามนัยแหgงญัตติที่ 2750 ค. (25) ของ
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ และไมgกระทบกระเทือนสิทธิเรียกรiองในป¨จจุบันหรือในอนาคตและความเห็นทาง
กฎหมายของรัฐเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลและธรรมชาติ ตลอดจนการกำหนดเขตชายฝ¨«งและนgานน้ำของประเทศ
มาตรา 15
การแกiไขเพิ่มเติมบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 และ 2
1. บทบัญญัติตgอไปนี้ใหiใชiบังคับแกgการแกiไขเพิ่มเติมบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 และ 2 ที่กระทำในที่ประชุม

ของประเทศภาคี
(เอ) ประเทศภาคีมีสิทธิเสนอขiอเปลี่ยนแปลงแกiไขบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 และ 2 เพื่อใหi

ที่ประชุมครั้งถัดไปพิจารณา ขiอความแหgงขiอเสนอเปลี่ยนแปลงแกiไขจะตiองยื่นเสนอตgอสำนักเลขาธิการอยgางนiอย
150 วันกgอนที่จะมีการประชุม สำนักเลขาธิการจะไดiปรึกษาหารือกับประเทศภาคีอื่นๆ ตลอดจนผูiที่สนใจถึง

การเปลี่ยนแปลงแกiไขตามความในอนุวรรค (บี) และ (ซี) ในวรรค 2 ของมาตรานี้ และจะไดiแจiงผลใหiประเทศภาคี
ทั้งหลายทราบไมgชiากวgา 30 วันกgอนการประชุม
(b) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting. For
these purposes “Parties present and voting” means Parties present and casting an affirmative or negative vote.
Parties abstaining from voting shall not be counted among the two-thirds required for adopting an
amendment.
(c) Amendments adopted at a meeting shall enter into force 90 days after that meeting for
all Parties except those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article.
2. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I and II between
meetings of the Conference of the Parties:
(a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or II for consideration between
meetings by the postal procedures set forth in this paragraph.
(b) For marine species, the Secretariat shall, upon receiving the text of the proposed
amendment, immediately communicate it to the Parties. It shall also consult inter-governmental bodies
having a function in relation to those species especially with a view to obtaining scientific data these bodies
may be able to provide and to ensuring co-ordination with any conservation measures enforced by such
bodies. The Secretariat shall communicate the views expressed and data provided by these bodies and its
own findings and recommendations to the Parties as soon as possible.
(c) For species other than marine species, the Secretariat shall, upon receiving the text of the
proposed amendment, immediately communicate it to the Parties, and, as soon as possible thereafter, its
own recommendations.
(d) Any Party may, within 60 days of the date on which the Secretariat communicated its
recommendations to the Parties under sub-paragraph (b) or (c) of this paragraph, transmit to the Secretariat
any comments on the proposed amendment together with any relevant scientific data and information.

(e) The Secretariat shall communicate the replies received together with its own
recommendations to the Parties as soon as possible.
(f) If no objection to the proposed amendment is received by the Secretariat within 30 days
of the date the replies and recommendations were communicated under the provisions of sub-paragraph (e)
of this paragraph, the amendment shall enter into force 90 days later for all Parties except those which make
a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article.
(g) If an objection by any Party is received by the Secretariat, the proposed amendment shall
be submitted to a postal vote in accordance with the provisions of sub-paragraphs (h), (i) and (j) of this
paragraph.
(h) The Secretariat shall notify the Parties that notification of objection has been received.
(i) Unless the Secretariat receives the votes for, against or in abstention from at least onehalf
of the Parties within 60 days of the date of notification under sub-paragraph (h) of this paragraph, the
proposed amendment shall be referred to the next meeting of the Conference for further consideration.
(j) Provided that votes are received from one-half of the Parties, the amendment shall be
adopted by a two-thirds majority of Parties casting an affirmative or negative vote.
(k) The Secretariat shall notify all Parties of the result of the vote.
(l) If the proposed amendment is adopted it shall enter into force 90 days after the date of
the notification by the Secretariat of its acceptance for all Parties except those which make a reservation in
accordance with paragraph 3 of this Article.
(บี) บรรดาการเปลี่ยนแปลงแกiไขทั้งหลาย จะตiองไดiรับการเห็นชอบดiวยเสียงขiางมากสองในสามของ

ประเทศภาคีซึ่งเขiาประชุมและออกเสียงลงมติ เพื่อการนี้ ความที่วgา “ประเทศภาคีซึ่งเขiาประชุมและออกเสียงลงมติ” นี้
หมายถึงบรรดาประเทศภาคีซึ่งเขiาประชุมและไดiออกเสียงลงมติเห็นดiวยหรือไมgเห็นดiวย ประเทศภาคีซึ่งละเวiนไมgออกเสียงลง
มติมิใหiนำมานับรวมในคะแนนสองในสามตามที่กำหนดสำหรับการแกiไขเพิ่มเติม
(ซี) บรรดาการแกiไขเพิ่มเติมทั้งหลายซึ่งไดiรับการเห็นชอบจากที่ประชุมแลiวจะมีผลใชiแกgประเทศภาคีทุก

ประเทศภายหลัง 90 วันนับจากวันประชุม เวiนไวiแตgประเทศซึ่งไดiสงวนสิทธิไวiตามความในวรรค 3 ของมาตรานี้

2. บทบัญญัติตgอไปนี้ใชiบังคับแกgการแกiไขเพิ่มเติมบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 และ 2 ระหวgางสมัยประชุมของ

ประเทศภาคี
(เอ) ประเทศภาคีใดๆ จะเสนอใหiแกiไขเพิ่มเติมบัญชีแนบทiายหมายเลข 1 และ 2 ระหวgางสมัยประชุมไดi

โดยวิธีการสgงทางไปรษณีย|ตามที่ไดiกำหนดไวiในวรรคนี้
(บี) ในกรณีที่เปŒนชนิดพันธุ|ทางทะเล เมื่อสำนักเลขาธิการไดiรับเรื่องราวที่เสนอเพื่อใหiมีการแกiไขเพิ่มเติม

แลiว ใหiดำเนินการติดตgอกับบรรดาประเทศภาคีโดยดgวน และปรึกษาหารือกับหนgวยงานระหวgางรัฐบาลซึ่งมีหนiาที่เกี่ยวขiองกับ
ชนิดพันธุ|นั้น โดยเฉพาะอยgางยิ่งเพื่อใหiไดiมาซึ่งขiอมูลทางวิทยาศาสตร|ซึ่งองค|การเหลgานี้อาจจัดหาใหiไดi ตลอดจนถึง
ความรgวมมือประสานงานอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรการ การอนุรักษ|ที่องค|การเหลgานั้นใชiบังคับอยูg สำนักเลขาธิการจะไดiติดตgอแจiง
ถึงขiอคิดเห็นและขiอมูลตgางๆ ที่ไดiมาจากองค|การเหลgานี้และที่ไดiมาจากสำนักเลขาธิการเองซึ่งรวมถึงขiอเสนอแนะตgางๆ ไปยัง
ประเทศภาคีโดยเร็วที่สุดเทgาที่จะกระทำไดi
(ซี) สำหรับชนิดพันธุ|นอกเหนือจากชนิดพันธุ|ทางทะเล เมื่อสำนักเลขาธิการไดiรับเรื่องราวที่เสนอเพื่อใหi

แกiไขเพิ่มเติมแลiว ใหiแจiงใหiประเทศภาคีทราบโดยดgวน และแจiงใหiประเทศภาคีทราบถึงขiอเสนอแนะของสำนักเลขาธิการ
โดยเร็วที่สุดเทgาที่จะกระทำไดi
(ดี) ภายใน 60 วัน นับตั้งแตgคณะเลขาธิการไดiสgงคำแนะนำรับรองไปยังประเทศภาคีตามความในอนุวรรค
(เอ) หรือ (บี) แลiว ประเทศภาคีอาจจะสgงขiอเสนอแนะเกี่ยวกับขiอเสนอในการแกiไขเพิ่มเติม พรiอมดiวยขiอมูลทางวิทยาศาสตร|

และขgาวสารใดๆ ที่เกี่ยวขiองไปยังสำนักเลขาธิการ
(อี) สำนักเลขาธิการตiองสgงคำตอบที่ไดiรับพรiอมกับขiอเสนอแนะของสำนักเลขาธิการไปยังประเทศภาคี

โดยเร็วที่สุดเทgาที่จะกระทำไดi
(เอฟ) ถiาสำนักเลขาธิการไมgไดiรับคำคัดคiานที่มีตgอขiอเสนอแกiไขเพิ่มเติมใดๆ ภายใน 30 วัน นับตั้งแตgวันที่

สgงคำตอบและขiอเสนอแนะตามความในอนุวรรค (อี) แหgงมาตรานี้ การแกiไขเพิ่มเติมนั้นใหiมีผลใชiบังคับแกgประเทศภาคีไดi
ทั้งหมดภายหลัง 90 วันนับแตgนั้น เวiนแตgสำหรับประเทศซึ่งไดiสงวนสิทธิไวiตามความในวรรค 3 ของมาตรานี้
(จี) ถiาสำนักเลขาธิการไดiรับคำคัดคiานจากประเทศภาคีประเทศหนึ่งประเทศใด ใหiดำเนินการเสนอ

ขiอเสนอแกiไขเปลี่ยนแปลงไปยังประเทศภาคีเพื่อออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย| ตามความในอนุวรรค (เอช) (ไอ) และ (เจ)
(เอช) สำนักเลขาธิการตiองแจiงใหiประเทศภาคีทราบวgาไดiรับคำคัดคiานแลiว
(ไอ) เวiนแตgสำนักเลขาธิการไดiรับมติเห็นดiวย ไมgเห็นดiวย หรืองดเวiนไมgออกเสียงอยgางนiอยที่สุดครึ่งหนึ่ง

ภายใน 60 วัน นับตั้งแตgวันที่แจiงเรื่องคำคัดคiานใหiทราบตามความในอนุ (จี) ของมาตรานี้ ก็ใหiเสนอขiอเสนอแกiไขเพิ่มเติมนั้น
ตgอที่ประชุมคราวตgอไปเพื่อพิจารณา
(เจ) เมื่อไดiรับคะแนนเสียงจากครึ่งหนึ่งของประเทศภาคีแลiว ใหiขiอเสนอแกiไขเพิ่มเติมนั้นไดiรับ

ความเห็นชอบเมื่อไดiรับคะแนนเสียงเห็นชอบสองในสามของประเทศภาคีที่ลงคะแนนเห็นดiวยหรือไมgเห็นดiวย
(เค) ใหiสำนักเลขาธิการแจiงใหiประเทศภาคีทั้งหมดทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนน
(แอล) เมื่อขiอเสนอแกiไขเพิ่มเติมไดiรับความเห็นชอบแลiว ใหiมีผลใชiบังคับกับประเทศภาคีทุกประเทศ

ภายหลัง 90 วันนับตั้งแตgวันที่สำนักเลขาธิการไดiแจiงถึงผลการยอมรับใหiประเทศภาคีทั้งหลายทราบ เวiนแตgประเทศซึ่งไดiสงวน
สิทธิไวiตามความในวรรค 3 ของมาตรานี้
3. During the period of 90 days provided for by sub-paragraph (c) of paragraph 1 or sub-paragraph (l)
of paragraph 2 of this Article any Party may by notification in writing to the Depositary Government make a
reservation with respect to the amendment.
Until such reservation is withdrawn the Party shall be treated as a State not a Party to the present
Convention with respect to trade in the species concerned.
Article 16
Appendix III and amendments thereto
1. Any Party may at any time submit to the Secretariat a list of species which it identifies as being
subject to regulation within its jurisdiction for the purpose mentioned in paragraph 3 of Article 2. Appendix III
shall include the names of the Parties submitting the species for inclusion therein, the scientific names of the
species so submitted, and any parts or derivatives of the animals or plants concerned that are specified in
relation to the species for the purposes of sub-paragraph (b) of Article 1.
2. Each list submitted under the provisions of paragraph 1 of this Article shall be communicated to

the Parties by the Secretariat as soon as possible after receiving it. The list shall take effect as part of
Appendix III 90 days after the date of such communication. At any time after the communication of such list,
any Party may by notification in writing to the Depositary Government enter a reservation with respect to any
species or any parts or derivatives, and until such reservation is withdrawn, the State shall be treated as a
State not a Party to the present Convention with respect to trade in the species or part or derivative
concerned.
3. A Party which has submitted a species for inclusion in Appendix III may withdraw it at any time by
notification to the Secretariat which shall communicate the withdrawal to all Parties. The withdrawal shall
take effect 30 days after the date of such communication.
4. Any Party submitting a list under the provisions of paragraph 1 of this Article shall submit to the
Secretariat a copy of all domestic laws and regulations applicable to the protection of such species, together
with any interpretations which the Party may deem appropriate or the Secretariat may request. The Party
shall, for as long as the species in question is included in Appendix III, submit any amendments of such laws
and regulations or any interpretations as they are adopted.
Article 17
Amendment of the Convention
1. An extraordinary meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Secretariat on
the written request of at least one-third of the Parties to consider and adopt amendments to the present
Convention. Such amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting. For
these purposes “Parties present and voting” means Parties present and casting an affirmative or negative vote.
Parties abstaining from voting shall not be counted among the two-thirds required for adopting an
amendment.
2. The text of any proposed amendment shall be communicated by the Secretariat to all Parties at
least 90 days before the meeting.
3. An amendment shall enter into force for the Parties which have accepted it 60 days after twothirds
of the Parties have deposited an instrument of acceptance of the amendment with the Depositary

Government. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party 60 days after that Party
deposits its instrument of acceptance of the amendment
3. ในระหวgางระยะเวลา 90 วัน ตามที่กำหนดไวiในอนุวรรค (ซี) ของวรรค 1 หรือความในอนุวรรค (แอล) ของ

วรรค 2 ของมาตรานี้ ประเทศภาคีใดๆ อาจจะยื่นคำรiองเปŒนลายลักษณ|อักษรไปยังประเทศผูiเก็บรักษาเพื่อสงวนสิทธิ
เกี่ยวกับการแกiไขเพิ่มเติมไดi
ใหiถือวgาประเทศภาคีที่สงวนสิทธิดังกลgาวเปŒนประเทศซึ่งมิไดiเปŒนภาคีในอนุสัญญาฉบับป¨จจุบันในสgวนที่เกี่ยวกับ
การคiาชนิดพันธุ|ที่เกีย่ วขiอง จนกวgาจะไดiมีการเพิกถอนการสงวนสิทธินี้
มาตรา 16
บัญชีแนบทiายหมายเลข 3 และการแกiไขเพิ่มเติม
1. ประเทศภาคีใดๆ จะเสนอรายชื่อชนิดพันธุ|ซึ่งมีลักษณะที่จะจัดเขiาตามกฎเกณฑ|ภายใตiอำนาจตามความใน

วรรค 3 แหgงมาตรา 2 ตgอสำนักเลขาธิการเมื่อใดก็ไดi บัญชีแนบทiายหมายเลข 3 ใหiรวมถึงชื่อประเทศภาคีซึ่งเสนอชนิด
พันธุ|ที่จะรวมเขiาในบัญชีดังกลgาว ชื่อทางวิทยาศาสตร|ของชนิดพันธุ|ซึ่งเสนอ และชิ้นสgวนหรือสgวนประกอบของสัตว|หรือพืช
ตgางๆ ซึ่งมีลักษณะเขiาตามความในอนุวรรค (บี) ในมาตรา 1
2. เมื่อคณะเลขาธิการไดiรับรายชื่อซึ่งเสนอตามความในวรรค 1 ของมาตรานี้แลiว ใหiแจiงไปยังประเทศภาคี

โดยเร็วที่สุดเทgาที่จะกระทำไดi รายชื่อดังกลgาวจะมีผลบังคับเปŒนสgวนหนึ่งของบัญชีแนบทiายหมายเลข 3 ภายหลัง 90 วัน
หลังจากการแจiงดังกลgาว ประเทศภาคีใดๆ อาจจะยื่นคำรiองเปŒนลายลักษณ|อักษรไปยังรัฐบาลประเทศผูiเก็บรักษาในเวลา
ใดๆ ภายหลังการแจiงรายชื่อดังกลgาวเพื่อสงวนสิทธิเกี่ยวกับชิ้นสgวนหรือสgวนประกอบหรือชนิดพันธุ|ใดๆ และประเทศ
ดังกลgาวนี้จะถือเสมือนวgาเปŒนประเทศซึ่งมิไดiเปŒนประเทศภาคีตgออนุสัญญาฉบับป¨จจุบันเฉพาะในสgวนที่เกี่ยวกับการคiา
ชิ้นสgวนหรือสgวนประกอบหรือชนิดพันธุ|ที่เกี่ยวขiอง ทั้งนี้ จนกวgาจะไดiมีการเพิกถอนการสงวนสิทธิดังกลgาว
3. ประเทศภาคีซึ่งไดiยื่นเสนอชนิดพันธุ|ที่จะรวมในบัญชีแนบทiายหมายเลข 3 อาจจะขอยกเลิกขiอเสนอของตน

เมื่อใดก็ไดiโดยการแจiงความประสงค|ไปยังสำนักเลขาธิการ ซึ่งจะไดiแจiงเรื่องราวการยกเลิกไปยังประเทศภาคีทั้งหลาย
การยกเลิกดังกลgาวใหiมีผลบังคับภายหลัง 30 วันหลังจากวันที่ไดiแจiงดังกลgาว
4. ประเทศภาคีซึ่งเสนอรายชื่อตามบทบัญญัติแหgงวรรค 1 ของมาตรานี้ ตiองยื่นสำเนากฎหมายและระเบียบ

ปฏิบัติภายในประเทศที่ใชiบังคับตgอการคุiมครองชนิดพันธุ|เหลgานั้น พรiอมกับคำชี้แจงระเบียบปฏิบัติซึ่งประเทศภาคีเห็นวgา
สมควรหรือตามที่สำนักเลขาธิการรiองขอ ในขณะที่ชนิดพันธุ|ดังกลgาวยังคงรวมอยูgในบัญชีแนบทiายหมายเลข 3 ประเทศ
ภาคีตiองยื่นบทบัญญัติแกiไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือขiอกำหนดเหลgานั้นพรiอมทั้งคำชี้แจงตgางๆ ตามที่ไดiยอมรับ
มาตรา 17
การแกiไขเพิ่มเติมอนุสัญญา
1. เมื่อไดiมีหนังสือรiองขอจากประเทศภาคีอยgางนiอยที่สุด 1 ใน 3 ใหiมีการพิจารณาและรับคำรiองขอเสนอแกiไข

เพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับป¨จจุบัน ก็ใหiสำนักเลขาธิการเรียกประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาดังกลgาว การรับรองขiอเสนอ
แกiไขเพิ่มเติมใหiกระทำไดiดiวยคะแนนเสียงขiางมาก 2 ใน 3 ของประเทศภาคีที่เขiาประชุมและออกเสียงลงมติ เพื่อ
ประโยชน|แหgงการนี้ “ประเทศภาคีที่เขiาประชุมและออกเสียงลงมติ” หมายความถึงประเทศภาคีทั้งหลายซึ่งเขiาประชุม
และออกเสียงลงมติเห็นดiวยหรือไมgเห็นดiวย ประเทศภาคีทั้งหลายซึ่งเขiาประชุมแตgงดออกเสียงมิใหiนับรวมเขiาในเสียง
2 ใน 3 ซึ่งกำหนดไวiสำหรับการพิจารณาการแกiไขเพิ่มเติม
2. สำนักเลขาธิการจะตiองแจiงตัวบทซึ่งไดiรับการเสนอใหiมีการแกiไขเพิ่มเติมใดๆ ใหiประเทศภาคีทั้งหลายไดi

ทราบอยgางนiอย 90 วันกgอนการประชุม
3. การแกiไขเพิ่มเติมจะมีผลใชiบังคับตgอประเทศซึ่งไดiรับรองภายหลัง 60 วัน หลังจากที่ประเทศภาคีมากกวgา
2 ใน 3 ไดiยื่นเอกสารการรับรองการแกiไขเพิ่มเติมตgอรัฐบาลผูiเก็บรักษาแลiว ภายหลังจากนั้นแลiว การแกiไขเพิ่มเติมจะ

มีผลใชiบังคับตgอประเทศภาคีอื่นใดตgอเมื่อประเทศนั้นไดiยื่นหนังสือรับรองการแกiไขเพิ่มเติมแลiวเปŒนเวลา 60 วัน
Article 18
Resolution of disputes
1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the interpretation
or application of the provisions of the present Convention shall be subject to negotiation between the
Parties involved in the dispute.
2. If the dispute can not be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, the Parties
may, by mutual consent, submit the dispute to arbitration, in particular that of the Permanent Court of
Arbitration at the Hague, and the Parties submitting the dispute shall be bound by the arbitral

decision.
Article 19
Signature
The present Convention shall be open for signature at Washington until 30th April 1973 and
thereafter at Berne until 31st December 1974.
Article 20
Ratification, acceptance, approval
The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments
of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Swiss
Confederation which shall be the Depositary Government.
Article 21
Accession
The present Convention shall be open indefinitely for accession. Instruments of accession
shall be deposited with the Depositary Government.
Article 22
Entry into force
1. The present Convention shall enter into force 90 days after the date of deposit of the tenth
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, with the Depositary Government.
2. For each State which ratifies, accepts or approves the present Convention or accedes
thereto after the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the
present Convention shall enter into force 90 days after the deposit by such State of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession.

มาตรา 18
การยุติขiอพิพาท
1. ขiอขัดแยiงใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวgางสองประเทศหรือมากกวgานั้นเกี่ยวกับการตีความหรือการใชi

บังคับบทบัญญัติแหgงอนุสัญญาฉบับป¨จจุบัน ใหiกระทำโดยการเจรจาระหวgางประเทศภาคีซึ่งเกี่ยวขiอง

2. ถiาขiอขัดแยiงไมgสามารถยุติไดiตามความในวรรค 1 ของมาตรานี้ ประเทศคูgกรณีซึ่งไดiตกลงยินยอม

ทั้งสองฝ~ายแลiว อาจยื่นขiอพิพาทใหiอนุญาตโตตุลาการ โดยเฉพาะศาลโลกที่กรุงเฮกเปŒนผูiพิจารณา และ
คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการใหiผูกพันคูgกรณี
มาตรา 19
การลงนาม
อนุสัญญาฉบับป¨จจุบันเป¢ดใหiลงนาม ณ กรุงวอชิงตัน จนถึงวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1973 ภายหลัง
จากนี้แลiว ใหiลงนาม ณ กรุงเบิร|น จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1974
มาตรา 20
การใหiสัตยาบัน การยอมรับ การเห็นชอบ
อนุสัญญาฉบับป¨จจุบันใหiอยูgภายใตiการบังคับแหgงการใหiสัตยาบัน การยอมรับ หรือการเห็นชอบ
เอกสารการใหiสัตยาบัน การยอมรับ หรือการเห็นชอบ ใหiยื่นตgอรัฐบาลแหgงสมาพันธรัฐสวิสซึ่งจะเปŒนรัฐบาล
ผูiเก็บรักษาอนุสัญญา
มาตรา 21
การภาคยานุวัติ
อนุสัญญาฉบับป¨จจุบันเป¢ดใหiเขiาเปŒนภาคีโดยเสรีและไมgจำกัด สารใหiสัตยาบันรgวมเปŒนภาคีใหiยื่นตgอ
รัฐบาลผูiเก็บรักษา
มาตรา 22
การมีผลใชiบังคับ
1. อนุสัญญาฉบับป¨จจุบันจะมีผลใชiบังคับภายหลัง 90 วัน นับจากที่ประเทศที่ 10 ไดiยื่นหนังสือ

การใหiสัตยาบัน การยอมรับ หรือการเห็นชอบ หรือการภาคยานุวัติตgอรัฐบาลผูiเก็บรักษาแลiว
2. สำหรับประเทศซึ่งใหiสัตยาบัน ยอมรับ หรือเห็นชอบอนุสัญญา หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาตgอจาก

ประเทศที่ 10 ใหiอนุสัญญามีผลใชiบังคับภายหลัง 90 วัน นับจากวันที่ประเทศนั้นไดiยื่นเอกสารการใหiสัตยาบัน

การยอมรับ การเห็นชอบ หรือการภาคยานุวัติ
Article 23
Reservations
1. The provisions of the present Convention shall not be subject to general reservations.
Specific reservations may be entered in accordance with the provisions of this Article and Articles 15
and 16.
2. Any State may, on depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, enter a specific reservation with regard to:
(a) any species included in Appendix I, II or III; or
(b) any parts or derivatives specified in relation to a species included in Appendix III.
3. Until a Party withdraws its reservation entered under the provisions of this Article, it shall be
treated as a State not a Party to the present Convention with respect to trade in the particular species
or parts or derivatives specified in such reservation.
Article 24
Denunciation
Any Party may denounce the present Convention by written notification to the Depositary
Government at any time. The denunciation shall take effect twelve months after the Depositary
Government has received the notification.
Article 25
Depositary
1. The original of the present Convention, in the Chinese, English, French, Russian and Spanish
languages, each version being equally authentic, shall be deposited with the Depositary Government,
which shall transmit certified copies thereof to all States that have signed it or deposited instruments
of accession to it.
2. The Depositary Government shall inform all signatory and acceding States and the
Secretariat of signatures, deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, entry

into force of the present Convention, amendments thereto, entry and withdrawal of reservations and
notifications of denunciation.
3. As soon as the present Convention enters into force, a certified copy thereof shall be
transmitted by the Depositary Government to the Secretariat of the United Nations for registration and
publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized to that effect, have
signed the present Convention.
Done at Washington this third day of March, One Thousand Nine Hundred and Seventy-three.

มาตรา 23
การสงวนสิทธิ
1. อนุสัญญาฉบับป¨จจุบันมิใหiอยูgภายใตiบังคับการสงวนสิทธิทั่วไป การสงวนไวiซึ่งสิทธิในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพาะอาจกระทำไดiตามบทบัญญัติแหgงมาตรานี้และมาตรา 15 และ 16
2. ประเทศใดๆ ซึ่งไดiใหiสัตยาบัน ยอมรับ หรือเห็นชอบแลiว อาจสงวนสิทธิในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับ
(เอ) ชนิดพันธุ|ใดๆ ซึ่งระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 1, 2 หรือ 3 หรือ
(บี) ชิ้นสgวนหรือสgวนประกอบใดๆ ของชนิดพันธุ|ซึ่งระบุในบัญชีแนบทiายหมายเลข 3
3. ประเทศภาคีซึ่งสงวนสิทธิไวiตามความในมาตรานี้ ใหiถือเสมือนวgาเปŒนประเทศที่มิใชgภาคีแหgงอนุสัญญา

ฉบับป¨จจุบัน เฉพาะในดiานการคiาซึ่งชนิดพันธุ|หรือชิ้นสgวน หรือสgวนประกอบของชนิดพันธุ|ตามที่ไดiสงวนสิทธิไวi
จนกวgาประเทศนั้นจะไดiถอนการสงวนสิทธิดังกลgาว
มาตรา 24
การบอกเลิกอนุสัญญา
ประเทศภาคีใด ๆ จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับป¨จจุบันในเวลาใดๆ ไดiโดยยื่นเรื่องราวเปŒนลายลักษณ|อักษร
ตgอรัฐบาลผูiเก็บรักษา การบอกเลิกสัญญาจะมีผลภายหลัง 12 เดือน ภายหลังที่รัฐบาลผูiเก็บรักษาไดiรับเรื่องราวแลiว
มาตรา 25
ผูiเก็บรักษา

1. ตiนฉบับอนุสัญญาฉบับป¨จจุบันซึ่งเปŒนภาษาจีน อังกฤษ ฝรัง่ เศส รัสเซีย และสเปน ถือวgาเปŒนแทiจริง

เทgาเทียมกันทุกภาษา และรัฐบาลผูiรับมอบจะเปŒนผูiเก็บรักษาไวiและแจกจgายฉบับสำเนาใหiแกgประเทศตgางๆ ซึ่งไดi
ลงนามหรือภาคยานุวัติแลiว
2. รัฐบาลผูiเก็บรักษาจะแจiงใหiประเทศทั้งหลายซึ่งไดiลงนามแลiว และประเทศที่กำลังเขiาเปŒนภาคีและ

สำนักเลขาธิการ ทราบถึงการลงนาม การใหiสัตยาบัน การยอมรับ การเห็นชอบหรือการเขiาเปŒนภาคีใหมg การใชi
บังคับแหgงอนุสัญญาฉบับป¨จจุบัน การแกiไขเพิ่มเติม การสงวนหรือบอกเลิกขiอสงวน และการบอกเลิกอนุสัญญา
3. หลังจากที่อนุสัญญาฉบับป¨จจุบันมีผลใชiบังคับแลiว ใหiรฐั บาลผูiเก็บรักษายื่นสำเนาอนุสัญญาที่ไดiรับรอง

แลiวตgอเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อลงทะเบียนและประกาศตามความในมาตรา 102 แหgงกฎบัตรสหประชาชาติ
เพื่อเปŒนหลักฐาน ผูiมีอำนาจเต็มในการลงนามซึ่งไดiรับมอบอำนาจโดยถูกตiอง จึงไดiลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้
ไดiกระทำ ณ กรุงวอชิงตัน ในวันที่สาม แหgงเดือนมีนาคม หนึ่งพันเกiารiอยเจ็ดสิบสาม

