
การออกหนงัสอือนุญาตส าหรบัไมย้นืตน้

ในบญัชอีนุสญัญาไซเตส

ดวงเดือน ศรโีพทา

ผ ูอ้ านวยการกล ุม่วิจยัอนสุญัญาไซเตสทางดา้นพืช

ส านกัคมุครองพนัธ ุพื์ช

กรมวิชาการเกษตร



หวัขอ้บรรยาย

• อนสุญัญาไซเตส

• ชนิดพนัธ ุไ์มย้นืตน้ในบญัชีอนสุญัญาไซเตส

• กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

• หลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนญุาต



  อนุสญัญาไซเตส



อนสุญัญาไซเตส คืออะไร?

“ขอ้ตกลงระหว่างประเทศสมาชิก 

ในการก ากบัดแูลการคา้สตัวป่์า

และพืชป่าท่ีใกลส้ญูพนัธ ุแ์ละก าลงั

ถกูคกุคาม”

โดยอาศยัระบบหนงัสืออนญุาต 

(Permit) เป็นเครื่องมือท่ีมีผลบงัคบั

ทางกฎหมาย
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Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora

อนสุญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึง

ชนิดสตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกลส้ญูพนัธ ุ์

CITES = อนสุญัญาไซเตส
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พืชป่าและสตัวป่์า       

หาสิ่งใดมาทดแทนไมไ่ด ้

ถา้หากสญูพนัธ ุไ์ปแลว้

6
giant sequoia (Sequoiadendron giganteum)



2503

นกัวิทยาศาสตรท์ัว่โลก เรยีกรอ้งใหท้กุประเทศให้

ความส าคญัในชีวิตสตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกลส้ญูพนัธ ุ์

International Union for Conservation of 
Nature and Natural

สหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการอนรุกัษธ์รรมชาติ 

และทรพัยากรธรรมชาติ
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ลงนามรับรอง  3 มนีาคม 2516 

มผีลบงัคบัใช ้1 กรกฎาคม 2518

อนุสญัญาวอชงิตนั 

ลงนามทีก่รงุวอชงิตนั

 ด.ีซ.ี สหรัฐอเมรกิา
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178 ประเทศสมาชิก

9



  25 Articles

89  Resolutions

162 Decisions

บทบญัญติัอนสุญัญาไซเตส
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• ชนิดพนัธ ุท่ี์ถกูควบคมุตามอนสุญัญาฯ แบ่งออกเป็น 3 บญัชี

– ชนิดพนัธ ุใ์นบญัชีท่ี 1

• ชนิดพนัธ ุท่ี์ถกูคกุคามและอย ูใ่นภาวะใกลส้ญูพนัธ ุ์

– ชนิดพนัธ ุใ์นบญัชีท่ี 2

• ชนิดพนัธ ุท่ี์ยงัไม่ถกูคกุคามจนอย ูใ่นภาวะใกลส้ญูพนัธ ุ ์

สามารถท าการคา้ไดแ้ต่ถกูควบคมุเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้

ชนิดพนัธ ุด์งักลา่วตกอย ูใ่นภาวะใกลส้ญูพนัธ ุ์

• รวมถึงชนิดพนัธ ุท่ี์มีความคลา้ยคลึงกบัชนิดพนัธ ุใ์น
บญัชีรายช่ือท่ี 1 และ 2

– ชนิดพนัธ ุใ์นบญัชีท่ี 3

• ชนิดพนัธ ุท่ี์ประเทศภาคีสมาชิกรอ้งขอใหภ้าคีสมาชิก
อ่ืนๆ ช่วยป้องกนั โดยการควบคมุการคา้

หลกัการ

11



หลกัการ

• บญัช ี 1,2 และ 3

• การค้าระหวา่งประเทศ

• ต้องมหีนงัสืออนุญาต

12



หลกัการ

บญัชี 1 ควบคมุการคา้อยา่งเขม้งวด ประเทศสมาชิกจะตอ้งไม่

ออกหนงัสืออนญุาตสง่ออก หรอืน าเขา้ชนิดพนัธ ุท่ี์มาจาก

ธรรมชาติ ยกเวน้เพ่ือการศึกษาวิจยั หรอื ไดม้าจากการ

ขยายพนัธ ุเ์ทียม

13Dalbergia nigra



ไมย้นืตน้ ในบญัชีท่ี 1
ล ำดับ วงศ์ ชนิด

1 ARAUCARIACEAE Araucaria  araucana

2 CUPRESSACEAE Fitzroya cupressoides

3 CUPRESSACEAE Pilgerodendron uviferum

4 FOUQUIERIACEAE Fouquieria fasciculata

5 FOUQUIERIACEAE Fouquieria purpusii

6 LEGUMINOSAE Dalbergia nigra

7 PINACEAE Abies guatemalensis

8 PODOCARPACEAE Podocarpus parlatorei

9 RUBIACEAE Balmea stormiae



CITES App. I

15Araucaria  araucana Pilgerodendron uviferum



การควบคมุ

• บญัชีท่ี 1 ควบคมุทกุสว่น ไมมี่ขอ้ยกเวน้

 ใบ

    ดอก

    ราก

    ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไมย้ืนตน้ดงักลา่ว



หลกัการ

บญัชี 2 ตอ้งควบคมุการคา้โดยการออกหนงัสืออนญุาต

สง่ออก และ น าเขา้ จะตอ้งมีขอ้มลูท่ีแน่ชดัว่า การคา้

ดงักลา่วจะไมท่ าใหช้นิดพนัธ ุด์งักลา่วสญูพนัธ ุ ์

คา้ของป่าหรอืท่ีไดม้าจากธรรมชาติได ้แต่ตอ้ง

เป็นชนิดพนัธ ุท่ี์มีถ่ินก าเนิดในประเทศเท่านัน้
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ไมย้ืนตน้ ในบญัชีท่ี 2
ล ำดับ วงศ์ จ ำนวนชนิด

1 EBENACEAE Diospyros 83 ชนิด

2 FOUQUIERIACEAE Fouquieria columnaris

3 JUGLANDACEAE Oreomunnea pterocarpa

4 LAURACEAE Aniba rosaeodora

5 LEGUMINOSAE Caesalpinia, Dalbergia (48+4), Pterocarpus

6 MELIACEAE Swietenia 3 ชนิด

7 ROSACEAE Prunus africana

8 SANTALACEAE Osyris lanceolata 

9 TAXACEAE Taxus 5 ชนิด

10 THYMELAEACEAE Aquilaria, Gonystylus, Gyrinop

11 ZYGOPHYLLACEAE Bulnesia, Guaiacum



การควบคมุ

ไมซ้งุ ไมแ้ปรรปู แผน่ไมบ้าง และไมอ้ดั

 ช้ินไมส้บั ผง และ สารสกดั

 ช้ินไมท่ี้ยงัไมไ่ดป้ระกอบเพ่ือใชใ้นการท าคนัชกัส าหรบัเครือ่ง

ดนตรปีระเภทเครือ่งสาย 

เลือกควบคมุ ในสว่นท่ีมีการท าการคา้ จนท าใหช้นิดพนัธ ุ์

ใกลส้ญูพนัธ ุ์



CITES App. II

20

Mahogany Rosewood



CITES App. II

Pau brasil (Caesalpinia echinata)

กฤษณา



หลกัการ

บญัชี 3 ประเทศท่ีรอ้งขอข้ึนบญัชีตอ้งออกหนงัสือ

อนญุาตสง่ออก ประเทศอ่ืนๆ ตอ้งออกหนงัสือรบัรองถ่ิน

ก าเนิด (Certificate of origin)

การสง่ออก

บญัชี 3 ประเทศผ ูน้ าเขา้จะตอ้งรว่มมือในการตรวจสอบ

เอกสารและชนิดพนัธ ุว่์าเป็นไปตามอนสุญัญาหรือไม่

การน าเขา้
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ไมย้ืนตน้ในบญัชี 3

ล ำดับ วงศ์ ชนิด

1 GNETACEAE Gnetum montanum

2 LEGUMINOSAE Dalbergia darienensis
Dipteryx panamensis

3 MAGNOLIACEAE Magnolia  liliifera var. obovata

4 MELIACEAE Cedrela (3 ชนดิ)

5  PINACEAE Pinus koraiensis

6 PODOCARPACEAE Podocarpus neriifolius

7 TROCHODENDRA 
CEAE 

Tetracentron sinense



CITES App III

Dipteryx panamensisCedar spp.



ไทยเข้าเป็นภาคอีนุสัญญา
CITES

21 มกราคม 2526
ล าดบัที ่78
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ภาคีตอ้งมีกฎหมายภายในมารองรบั CITES

ภาคีตอ้งจดัใหมี้ด่านตรวจสตัวป่์าและพืชป่าระหว่างประเทศ

ภาคีตอ้งสง่รายงานประจ าปี (Annual Report) และทกุสองปี 

(Biannual Report)

ภาคีตอ้งจดัตัง้ Management Authority & Scientific Authority

ภาคีมีสิทธิเสนอเปลี่ยนแปลงชนิดพนัธ ุใ์นบญัชีแนบทา้ย

อนสุญัญา (CITES App.) 

พนัธกรณีต่อ CITES 
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พระราชบญัญตัพินัธุพ์ืช พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัพินัธุ์

พืช (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2535    

มีผลบงัคบั เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2535

เจตนารมณ์

- การก าหนดความหมายของพนัธ ุพื์ชยงัไมต่รงตามหลกัวิชาการ       และ

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องกฎหมายท่ีตอ้งการใหมี้การข้ึนทะเบียนพนัธ ุพื์ช 

การรบัรองพนัธ ุพื์ช เพ่ือสง่เสรมิใหมี้การคิดคน้    และปรบัปรงุพนัธ ุใ์หม่ๆ  

- เพ่ือเป็นการสง่เสรมิใหมี้การเพาะเล้ียงและขยายพนัธ ุพื์ชป่านอกเหนือจากวิธี

ธรรมชาติใหส้อดคลอ้งกบัอนสุญัญา ไซเตส

       

กฎหมายท่ีรองรบัการปฏิบติังานไซเตสทางดา้นพืช
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• มาตรา ๓ :     พชือนุรกัษ ์  :   พชืที่
ก าหนดไว้ในบญัชแีนบท้ายอนุสัญญาไซเตส  
(CITES)

• มาตรา ๒๙  ตร ี  :  การน าเข้า ส่งออก 
หรอืน าผา่นพชือนุรกัษ ์ และซากของพชื
อนุรกัษ ์  ต้องไดร้บัหนงัสืออนุญาตจากอธบิดี
หรอืผู้ซึง่อธบิดมีอบหมาย

• มาตรา  ๒๙  จตัวา  : ผู้ใดประสงคจ์ะ
ขยายพนัธุเ์ทยีมพชือนุรกัษเ์พือ่การค้าให้ยืน่ค า
ขอเป็นหนงัสือเพือ่ขอขึน้ทะเบยีน สถานที่
เพาะเลีย้งพชือนุรกัษต์อ่กรมวชิาการเกษตร

พระราชบญัญติัพนัธ ุพื์ช พ.ศ. 2518 

แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัพนัธ ุพื์ช(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535
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บทลงโทษ (มาตรา 61 ทวิ)

• น าเขา้ สง่ออกพืชอนรุกัษโ์ดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

               (ฝ่าฝืน มาตรา 29 ตร)ี

• ขยายพนัธ ุเ์ทียมพืชอนรุกัษเ์พ่ือการคา้โดยไม่ไดร้บัอนญุาต

        (ฝ่าฝืน มาตรา 29 ตร)ี 

 จ าคกุไม่เกนิ 3 เดือน ปรบัไม่เกิน 3,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั

พระราชบญัญติัพนัธ ุพื์ช พ.ศ. 2518 

แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัพนัธ ุพื์ช(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535
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แบบ พ.พ. 14

30



 กฎระเบียบตาม พรบ.พนัธ ุพื์ช

• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเ์รื่อง พืชอนรุกัษ์

• ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการ

และเง่ือนไขการน าเขา้ สง่ออก หรือน าผา่นพืชอนรุกัษ์

และซากของพืช

• ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการ

และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนสถานท่ีเพาะเลี้ยงพืช

อนรุกัษ์ ตามพระราชบญัญติัพนัธพื์ช พ.ศ. 2518

• ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑก์าร

ขยายพนัธ ุเ์ทียมพืชอนรุกัษ์



เง่ือนไขการคา้ของอนสุญัญาไซเตส

• ไซเตสก าหนดเง่ือนไขเฉพาะการคา้ระหว่างประเทศ 

แต่ถา้ท าการคา้ในประเทศ ใหอ้ านาจ  แต่ละประเทศ

ดแูลกนัเอง

• การคา้ระหว่างประเทศคือ การสง่ออก การน าเขา้  

และการน าผา่น
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หนงัสืออนญุาตไซเตส

• ไซเตสก าหนดว่า หา้มออกหนงัสืออนญุาตสง่ออก น าเขา้หรอื

น าผา่นชนิดพนัธ ุท่ี์เป็นของป่าในบญัชี 1 ยกเวน้กรณีพิเศษ

• ส าหรบับญัชี2 ไซเตสก าหนดใหป้ระเทศผ ูส้ง่ออกจะออก

หนงัสืออนญุาตสง่ออกชนิดพนัธ ุท่ี์มาจากป่าไดก็้ต่อเม่ือมี

การศึกษาวิจยัว่าการสง่ออกชนิดพนัธ ุน์ัน้ไม่เส่ียงต่อการ  

สญูพนัธ ุ์

• และประเทศผ ูน้ าเขา้บญัชี 2 กอ่นท่ีจะออกหนงัสืออนญุาตให้

น าเขา้ ตอ้งตรวจสอบว่าหนงัสืออนญุาตสง่ออกเป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีไซเตสก าหนด



ไมย้ืนตน้ในประเทศไทย

• Aquilaria

 A. crassna

 A. malaccensis

 A. hirta

 A. rogosa

• Gyrinops vidalii

• Dalbergia cochinchinensis

Non forest timber



กฎหมายในประเทศ

• ก าหนดใหก้ฤษณาเป็นของป่าหวงหา้ม

• ก าหนดใหไ้มพ้ะยงูเป็นไมห้วงหา้มประเภท ก.  การจะ 

ตดัฟันและชกัลากออกมาท าสินคา้ ตอ้งไดร้บัอนญุาต

จากพนกังานเจา้หนา้ท่ีเสียกอ่น  

• ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ก าหนดใหไ้มแ้ละไมแ้ปรรปู

ตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้เป็นสินคา้ท่ีตอ้งขออนญุาต

ในการสง่ออก



การคา้กฤษณา



การคา้กฤษณา



การคา้กฤษณา



การออกหนงัสืออนญุาตไซเตส

• การคา้ระหว่างประเทศ

การสง่ออก (CITES Export Permit)

การน าผ่าน (CITES Import Permit)

การน าเขา้ (CITES Re-export Permit)



หนงัสืออนญุาตไซเตส

• ประเทศผ ูส้ง่ออกตอ้งพิจารณาว่าการสง่ออกตอ้งไม่

ขดักบักฎหมายในประเทศ

• การสง่ออกกฤษณาตอ้งไดม้าจากแปลงปลกู

• ในท่ีดินท่ีมีโฉนดตามกฎหมายท่ีดิน และเป็นการ

ขยายพนัธ ุเ์ทียมตามขอ้ก าหนดของอนสุญัญาไซเตส

• การข้ึนทะเบียนโรงงานตามกฎหมายของกรมโรงงาน 

(กรณีการสง่ออกน ้ามนั)



การขยายพนัธ ุเ์ทียม

• ไซเตส ก าหนดนิยามว่า ไมย้นืตน้ท่ีไดม้าจากการปลกู

แบบเชิงเด่ียว ถือว่าเป็นการขยายพนัธเ์ทียมตาม

ขอ้ก าหนดของอนสุญัญา

• CoP 16 ไดแ้กไ้ขค านิยามการขยายพนัธ ุเ์ทียม เฉพาะ

การปลกูกฤษณา โดยกฤษณาท่ีปลกูแบบผสมผสาน

กบัพืชอ่ืนก็ถือว่าเป็นการขยายพนัธ ุเ์ทียม

• มีหนงัสือรบัรองตวัเอง และหนงัสือรบัรองจาก

พนกังานเจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ิน ว่าไดมี้การปลกูกฤษณา

ในโฉนดท่ีดินดงักลา่ว



การสง่ออก

• แหลง่ท่ีไดม้าถกูตอ้งตามกฎหมาย แปลงปลกู หรอื 

ท่ีดิน กรรมสิทธ์ิ

• มีการรบัรองว่ามีการปลกู หรอื ข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

• โรงงานท่ีตัง้ข้ึนตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 

เรือ่งการใชไ้มก้ฤษณาเป็นวตัถดิุบในโรงงานสกดั

น ้ามนั พ.ศ. ๒๕๕๒

• ตรวจสอบแปลงปลกู



การน าเขา้

• ตอ้งมีเอกสารการอนญุาตสง่ออก (CITES Export 

Permit) จากประเทศตน้ทาง

• ตอ้งขออนญุาตน าเขา้ (CITES Import Permit) ท่ี

ด่านตรวจพืช

• ถา้เป็นการน าเขา้ไม ้ตอ้งใหด้่านป่าไมอ้อก

ใบเบิกทาง 



การน าผา่น

• เป็นการน าเขา้มา เพ่ือสง่กลบัออกไป (Re export)

• ตอ้งเป็นตวัอยา่งสินคา้เดิม

•  การตรวจสอบการน าผา่น สามารถกระท าไดใ้น

กรณีท่ีสงสยัว่ามีการกระท าผิด



การข้ึนทะเบียนสถานท่ีเพาะเลี้ยงพืชอนรุกัษ์

• ข้ึนทะเบียน กลว้ยไม ้กระบองเพชร 

หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง ปรง

• แปลงปลกูกลา้ไมก้ฤษณา

• แปลงปลกูกฤษณา (ก าลงัด าเนินการ)



แนวทางการสง่ออกไมพ้ะยงู

• การข้ึนทะเบียนแปลงปลกู

• การบรูณาการกฎระเบียบ ในการก ากบัดแูลไม้

พะยงูในประเทศ

    กรมป่าไม้

     กรมอทุยาน

     กระทรวงมหาดไทย

     กระทรวงพาณิชย์
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