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1. แผนงานวิจัย     : การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืช  ตามกรอบกฎหมายภายใน   
                  และระหว่างประเทศ 

2. โครงการวิจัย     : วิจัยและพัฒนาการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืชอนุรักษ์และพืชที่ใกล้        
                            สูญพันธุ์เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
    กิจกรรมที่ 2     : การศึกษาและพัฒนากฎระเบียบเพื่อควบคุมการค้าพืชอนุรักษ์และพืชใกล้สูญพันธุ์ 
3. การทดลองท่ี 2.2  ศึกษาและร่างระเบียบ/ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการขึ้นทะเบียนหน่วยงานทาง
   วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตส 

   Study on Notification of Department of Agriculture on Registration of 
   Scientific Institution for Plant in Accordance with CITES Regulation 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง : นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
   ผู้ร่วมงาน  : ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

 นางสาวสุมาลี  ทองดอนแอ  
            นางยอดหญิง สอนสุภาพ   

  นางสาวรักชณา สารภิรม    
  นางปวีณา ทะรักษา    

        นายพรเทพ ท้วมสมบุญ  
5. บทคัดย่อ 

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรืออนุสัญญาไซเตส 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมไม่ให้ชนิดพืชหรือสัตว์สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากการค้า โดยการควบคุมการค้าระหว่าง
ประเทศด้วยระบบหนังสืออนุญาต และก าหนดกฎระเบียบในการออกหนังสืออนุญาตให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่ว
โลก ประเทศท่ีส่งออกชนิดพันธุ์ต้องออกหนังสืออนุญาตส่งออกโดยแน่ใจว่าการส่งออกไม่ท าให้ชนิดพันธุ์เสี่ยงต่อ
การใกล้สูญพันธุ์ และประเทศผู้น าเข้า ต้องออกหนังสืออนุญาตน าเข้าตามหนังสืออนุญาตส่งออก โดยต้องมีการ
ตรวจสอบและประเมินว่าหนีหนังสืออนุญาตส่งออกได้ด าเนินการตามกฎระเบียบที่อนุสัญญาไซเตสก าหนดไว้ ซึ่ง
ขั้นตอนในการออกหนังสืออนุญสตน าเข้าในแต่ละประเทศจะใช้เวลาในการพิจารณาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิด
พืชและความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ แต่อนุสัญญาฯได้มีข้อยกเว้นส าหรับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียน
กับฝ่ายปฏิบัติการในแต่ละประเทศ ว่าสามารด าเนินการแลกเปลี่ยนตัวอย่างกันได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ
พิจารณาความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ 
  ได้ด าเนินการศึกษากฎระเบียบของอนุสัญญาไซเตส และกฎระเบียบในการขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์
พืช  จากการศึกษาพบว่าประเทศต่างจะมีการลงทะเบียนพิพิธภัณฑ์พืชกับ index herbarium จะมาลงทะเบียน 
และน าหลักเกณฑ์การลงทะเบียนดังกล่าวมาข้ึนทะเบียนสถาบันทางวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่างกฎระเบียบและแนวทาง
ในการขึ้นทะเบียนสถาบันทางวิทยาศาสตร์ และด าเนินการจัดประชุมเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็นทั้ง
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ ผลจากการแสดงข้อคิดเห็นที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบในแนวทางการขึ้นทะเบียน
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นักวิทยาศาสตร์และสถาบันทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะพิพิธภัณฑ์พืช) แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ให้ข้อคิดเห็นว่า 
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการข้ึนทะเบียนสถาบันทาง
วิทยาศาสตร์ไว้ ซึ่งจ าเป็นต้องตรวจสอบกับทางนิติการว่า สามารถขึ้นทะเบียนสถาบันทางวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ 
ดังนั้นทางกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช จึงชะลอในเรื่องการขึ้นทะเบียนสถาบันทางวิทยาศาสตร์ออกไปก่อน
จนกว่าจะเป็นข้อบังคับของอนุสัญญาไซเตส 
 

Abstract  
 

Thailand is ratify to a member of Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora or CITES convention, this convention is intended to control plant 
or animal species which nearly extinction due to trade. By controlling international trade with a 
permit system and set the rules for issuing a   permission for CITES countries (.Parties) as the same 
procedure. The country of exports the species must issue an export permit to ensure that the 
export does not put the species in the risk of endangered. And importing countries must issue an 
import permit in accordance with the export permit It must be examined and assessed whether 
the export permit has been in accordance with the regulations set forth by the CITES Convention. 
The process of issuing an import permit for each country will take time to consider differently 
depending on the type of plant and the risk of endangerment. But there are exceptions to the 
Convention for scientific institutions registered with country operations. That they can perform an 
exchange of samples without having to go through a process of determining the risk of 
endangered. 

Conducted a study of the regulations of the CITES Convention and regulations for the 
registration of the Scientific Institute. According to the study, it was found that different countries 
would register Scientific Institute with index plants herbarium. So bringing the aforementioned 
registration criteria to register scientific institutions and drafted regulations and guidelines for the 
registration of scientific institutions. And conducting meetings for stakeholders, the opinions 
expressed in both purpose stakeholder and large stakeholder were expressed as a result of the 
comments most of the meetings agreed on the guidelines for registering scientists and scientific 
institutions (only the Herbarium), however there are some commented that The Plant Act B.E. 
2518 amended B.E. 2535 does not prescribe the registration of scientific institutions. Which is 
necessary to check with the legal authorities that Is it possible to register a scientific institution or 
not. Therefore, the research group of the CITES convention on plants are delaying the registration 
of scientific institutions until the commitment of CITES Convention. 
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6. ค าน า 
อนุสัญญาไซเตสมีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์ของชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ จน

เกินก าลังผลิตในธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการค้าระหว่างประเทศ โดยห้ามท าการค้าเว้นแต่จะมีหนังสือ
อนุญาตแต่เพ่ือประโยชน์ทางด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพ่ือการอนุรักษ์  อนุสัญญาฯก็มีบทบัญญัติในข้อ 8 
ที่ระบุไว้ว่าการออกหนังสืออนุญาตไซเตส ไม่คลอบคลุมการส่งออกที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า การบริจาคหรือ
การแลกเปลี่ยนชนิดพันธุ์ของนักวิทยาศาสตร์หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากฝ่าย
ปฏิบัติการ (Management Authority) ของประเทศนั้นๆ ซึ่งตั้งแต่ประเทศไทยมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามอนุ
สัญญาฯ ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนในส่วนของนักวิทยาศาสตร์หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ใดๆภายในประเทศ 
ในขณะที่มีการส่งออกชนิดพันธุ์ในลักษณะของงานวิจัยดังกล่าว ดังนั้นเมื่อส่งไปยังประเทศปลายทาง จึงไม่สามารถ
น าข้อยกเว้นดังกล่าวมาใช้ได้ ประเทศผู้น าเข้าจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการใกล้สูญ
พันธุ์ของชนิดพันธุ์ ก่อนการออกหนังสืออนุญาตน าเข้า ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในงานวิจัย เพราะอาจต้องใช้เวลานาน
ในการออกหนังสืออนุญาตดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมงานวิจัยให้มีความก้าวหน้า ประเทศไทยควรจะมีการ
วางระเบียบเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว 

จากมติท่ีประชุม (Resolution)ที่ 11.15เรื่อง Non-commercial loan, donation or exchange of 
museum and herbarium specimens ที่ประชุมได้ก าหนดให้การยืม การบริจาค และการแลกเปลี่ยนชนิดพันธุ์
พืชและสัตว์ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า จะได้รับการยกเว้นในการควบคุมตาม
มาตรา 8 ย่อหน้า 6 กล่าวคือ ไม่ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ก่อนการออกหนังสืออนุญาต
ส่งออก และไม่ต้องใช้หนังสืออนุญาตไซเตสประกอบการส่งออก และน าเข้า นอกจากนี้มีมติให้ฝ่ายปฏิบัติการ
ประเทศภาคีสมาชิกด าเนินการแจ้งข้อยกเว้นดังกล่าวให้นักวิทยาศาสตร์ในประเทศรับทราบ และด าเนินการขึน้
ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์และสถาบันทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทราบว่าการ
ทดลองกับชนิดพันธุ์ดังกล่าว อาจมีผลกระทบเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ ดังนั้นการขึ้นทะเบียนจะต้องมี
การเปิดเผยรายชื่อพืช หรือชนิดพันธุ์ที่ครอบครองเพ่ือให้สถาบันวิจัยอื่น สามารถเข้าถึงหรือใช้ตัวอย่างชนิดพันธุ์
ดังกล่าวโดยไม่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีการด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสิมให้มีการใช้ประโยชน์จากชนิดพันธุ์พืชเพ่ือการวิจัย โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการใกล้สูญพันธุ์ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าก าหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตสต่อไป   

7. วิธีด าเนินการ   
สิ่งที่ใช้ในการทดลอง:  

- กฎระเบียบของอนุสัญญาไซเตส 
- กฎระเบียบของประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนที่มีการข้ึนทะเบียนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
- ผู้มีส่วนได้เสียได้แก่นักวิทยาศาสตร์และสถาบันทางวิทยาศาสตร์ 
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แบบและวิธีการทดลอง 

เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์  โดยการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และ  การจัด
ประชุมสัมมนาแล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห ์

วิธีปฏิบัติการทดลอง:  
1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ: ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กฎหมายพันธุ์พืช อนุสัญญาว่าด้วย

การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ งานวิจัยและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ 
ต ารา บทความ รายงานผลงานวิจัย และจากเอกสารกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ  

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันทางการศึกษา พิพิธภัณฑ์พืช องค์กรพัฒนา
เอกชน 

3. สร้างแบบสอบถาม ทดสอบ และปรับปรุง  
4. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ: โดยการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนด

สัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
4.1 ลงพื้นที่ส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถาม  
4.2 สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.3 การประชุมสัมมนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ 

คณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ 
นักวิชาการท่ีปฏิบัติงานในสถาบันทางวิทยาศาสตร์  

4.4 จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ            

5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
6. สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าร่างระเบียบ/ประกาศกรมฯ การขึ้นทะเบียนสถาบันวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ 
7. สรุปผลการศึกษา 

สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

- กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

- หน่วยงานและสถาบันทางวิทยาศาสตร์ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 

1.1 ผลการศึกษาพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2535 ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว 

ได้ก าหนดเฉพาะเรื่องของพืชอนุรักษ์ ไว้ดังนี้ 

มาตรา 3  ก ำหนดในเรื่องค ำนิยำม เพ่ิมเติมคือ   
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"พืชอนุรักษ์" หมำยควำมว่ำ พืชชนิดที่ก ำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำ ระหว่ำง ประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ก ำลังจะสูญพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดใน รำชกิจจำนุเบกษำ  
"กำรขยำยพันธุ์เทียม" หมำยควำมว่ำ กำรขยำยพันธุ์ที่ไม่ใช่กำรขยำยพันธุ์โดยธรรมชำติตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที ่อธิบดีก ำหนด 
 

มาตรา 29 ทวิ  ให้พืชที่ก ำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่ง สัตว์ ป่ำและพืชป่ำ
ที่ก ำลังจะสูญพันธุ์ซึ่ง รัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นพืชอนุรักษ์ตำม พระรำชบัญญัตินี้  
 

มาตรา 29 ตรี  ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำเข้ำ ส่งออก หรือน ำผ่ำนพืชอนุรักษ์และซำกของพืชอนุรักษ์เว้นแต่  ได้รับหนังสือ
อนุญำตจำกอธิบดีหรือผู้ซึงอธิบดีมอบหมำย กำรขออนุญำต กำรออกหนังสืออนุญำต และกำรปฏิบัติในกำรน ำเข้ำ 
ส่งออก หรือน ำผ่ำนพืช อนุรักษ์ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ อธิบดีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำ
นุเบกษำ  
หนังสืออนุญำตน ำเข้ำ ส่งออก หรือน ำผ่ำนพืชอนุรักษ์ให้ใช้ได้ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ ออก หนังสือ อนุญำต  
 

มาตรา 29 จัตวา ผู้ใดประสงค์จะขยำยพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์เพ่ือกำรค้ำให้ยื่นค ำขอเป็นหนังสือ เพ่ือ ขอขึ้น
ทะเบียนสถำนที่เพำะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรมวิชำกำรเกษตร กำรขอขึ้นทะเบียน และกำรขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข อธิบดีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ    
ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนสถำนที่เพำะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ให้ใช้ได้ ห้ำปี นับแต่วันออกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน  
 

มาตรา 39 ตรี  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจยึด หรือส่งกลับพืชอนุรักษ์ท่ีน ำเข้ำไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่ยึดพืชอนุรักษ์ให้พืชอนุรักษ์ที่ถูกยึดตกเป็นของกรมวิชำกำรเกษตร ส ำหรับ กำรสงกลับต้องไดรับควำม
ยินยอมจำกประเทศต้นทำงของพืชอนุรักษ์  และประเทศต้นทำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งทั้งสิ้น ถ้ำ
ประเทศต้นทำงของพืชอนุรักษ์ ไม่ให้ควำมยินยอม หรือไม่ยินยอมออกค่ำใช้จ่ำย ให้พืชอนุรักษ์ดังกล่ำวเป็นของของ
กรมวิชำกำรเกษตร" 
 

มาตรา 61 ทวิ  ผู้ใดฝ่ำฝืน มำตรำ 29ตรี หรือไมปฏิบัติตำม มำตรำ 29จัตวำ ตองระวำงโทษจ ำคุก ไมเกินสำมเดือน 
หรือปรับไมเกินสำมพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

1.2 ผลการศึกษาบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตส ได้มีข้อก าหนดทางการค้าของการค้าของพืชในบัญชี
แนบท้าย 1และ 2 ในมาตรา ที่ 3 และมาตรา 4 ดังนี้ 

   - มาตรา 3 กล่าวไว้ว่าหนังสืออนุญาตส่งออกส าหรับชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้ายที่ 1 จะออกให้
ได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานทางด้านวิชาการ  (Scientific Authority) ขอประเทศผู้ส่งออกและแนะน าว่า การส่งออกซึ่ง
ชนิดพันธุ์ดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อการด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์ รวมถึงเจ้ าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่
ส่งออกต้องพอใจว่า ประเทศผู้น าเข้าได้มีหนังสืออนุญาตให้น าเข้าชนิดพันธุ์ดังกล่าวแล้ว และหนังสืออนุญาตน าเข้า
จะออกได้ก็ต่อเมื่อ การน าเข้ามีวัตถุประสงค์ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์ดังกล่าว 
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   - มาตรา 4 ส าหรับชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ได้กล่าวถึงมาตรการในการออกหนังสือ
อนุญาตส่งออก เช่นเดียวกับมาตรา 3 แต่ส าหรับชนิดพันธุ์ในบัญชีฯ 2 ประเทศผู้น าเข้าไม่จ าเป็นต้องออกหนังสือ
อนุญาตน าเข้า แต่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางด้านวิชาการ (Scientific Authority)  ทั้งของประเทศผู้ส่งออกและ
น าเข้า ต้องตรวจสอบและติดตามเรื่องการออกหนังสืออนุญาต และจ านวนชนิดพันธุ์ที่ส่งออก ในกรณีที่เจ้าหน้าที่
วิชาการลงความเห็นว่าควรจะจ ากัดการส่งออก เพ่ือรักษาประชากรของชนิดพันธุ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่มีความ
สมดุลและด ารงไว้ซึ่งบทบาทในระบบนิเวศในถิ่นที่อยู่ของชนิดพันธุ์ เพ่ือมิให้สถานภาพของชนิดพันธุ์อยู่ในเกณฑ์
ของชนิดพันธุ์ที่ถูกบรรจุไว้ในบัญชีฯ 1 ดังนั้นเจ้าหน้าที่วิชาการจะต้องแนะน าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
(Management Authority) ที่ท าหน้าที่ออกหนังสืออนุญาตก าหนดมาตรการในการจ ากัดการออกหนังสืออนุญาต
กับชนิดพันธุ์ดังกล่าว 

 แต่บทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตส มาตรา 8 วรรค 6 ระบุไว้ว่า บทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ในข้อ 
3,4 และ 5  (เป็นบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการ น าเข้า ส่งออก และน าผ่านชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส) จะไม่
น ามาใช้กับการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า การบริจาค หรือ การแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ สถานที่เก็บพรรณไม้แห้ง สถานที่เก็บ หรือ ปลูกตัวอย่างชนิดพันธุ์ รวมถึงตัวอย่างพืชที่มีชีวิตอยู่ในบัญชีแนบ
ท้ายอนุสัญญาไซเตส โดยที่การส่งออก หรือน าเข้า ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีแนบท้ ายอนุสัญญาไซเตส นั้น 
จะต้องมีการติดป้ายชื่อที่ถูกต้อง และได้รับการตรวจสอบชื่อจากฝ่ายปฏิบัติการของประเทศผู้ส่งออก 

 การแลกเปลี่ยนชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส ระหว่างหน่วยงานจะไม่อนุญาตให้มี
การน าเข้าชนิดพันธุ์เหล่านั้น ถ้าสถาบันทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวไม่มีการข้ึนทะเบียนจากประเทศต้นทาง 

 นอกจากนี้อนุสัญญาไซเตสได้มีมติที่ประชุม 11.15 เรื่อง Non-commercial loan, donation 
or exchange of museum and herbarium specimens ขึ้นเพ่ือรองรับบทบัญญัติในมาตรา 8 วรรค 6 เรื่อง
การแลกเปลี่ยนชนิดพันธุ์โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า ดังนี้ 

 

การก าหนดค านิยาม 
“สถาบันทางวิทยาศาสตร์” ได้แก่ สถานทีเก็บพรรณไม้แห้ง สถานที่เก็บ หรือ ฝัง ตัวอย่างชนิดพันธุ์ 

รวมถึงตัวอย่างพืชที่มีชีวิตที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส 
หลักการในการขึ้นทะเบียน หน่วยงาน/สถาบันทางวิทยาศาสตร์ 
  1. คุณสมบัติ 
   1.1 เป็นหน่วยงาน องค์กร หรือ สถาบันที่เป็นภาคเอกชน หรือ ของรัฐ 
   1.2 ด าเนินการเก็บ รวบรวม และรักษาชนิดพันธุ์พืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา

ไซเตสโดยการกระท าดังกล่าว ต้องกระท าโดยสุจริต ถูกต้อง ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   1.3 ต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ลงในต าราวิชาการ หรือ ข่าวสารวิชาการที่

ได้รับการยอมรับ 
  2. เอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน 
   2.1 เอกสารจัดตั้งหน่วยงาน หรือ สถาบัน ที่ระบุอ านาจหน้าที่ 
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   2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ 
   2.3 รายชื่อตัวอย่างชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุสัญญาไซเตสที่ได้เก็บรักษา หรือมีไว้

ครอบครอง หรือเอกสารที่แสดงให้เห็นการเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างชนิดพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้ 
   2.4 ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในต าราวิชาการหรือเอกสาร

วิชาการ 
   2.5 ชื่อ ผู้ดูแล และจัดการหน่วยงาน (curator)  
  3. หน้าที่ของสถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ข้ึนทะเบียนแล้ว จากหน่วยปฏิบัติการทางด้าน

พืชแห่งอนุสัญญาไซเตส จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.1 มีการเก็บและบันทึกข้อมูลชนิดพันธุ์ ส าหรับการใช้ภายในหน่วยงานหรือ

สถาบัน และเพ่ือประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ อ่ืน 
   3.2 มีการเก็บรักษาตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่ให้ความมั่นใจว่าสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได ้
   3.3 ตัวอย่างชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส ที่ได้มา หรือ ครอบครองนั้น

จะต้องไม่ขัดกับหลักกฎหมายภายในประเทศ 
   3.4 สถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่เก็บรักษา หรือมีไว้ครอบครองตัวอย่างชนิดพันธุ์

ที่อยู่ในบัญชีที่ 1 แห่งอนุสัญญาไซเตส จะต้องไม่น าตัวอย่างชนิดพันธุ์นั้นมาใช้ประโยชน์ที่ขัดกับบทบัญญัติของ
อนุสัญญาไซเตส 
 2. ผลการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย สร้างแบบทดสอบ และการเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายข้อคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสีย ผลก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันทางการศึกษา พิพิธภัณฑ์พืช องค์กรพัฒนา
เอกชน และผลการสรางแบบสอบถาม และการใช้แบบสอบถาม 

2.1 ได้สร้างแบบทดสอบ โดยมีค าถามปลายเปิด ดังนี้  

-  หน่วยงานท่านได้เคยด าเนินการแลกเปลี่ยนตัวอย่างหรือไม่ ถ้าเคย กับหน่วยงานใด  

- หน่วยงานของท่านได้มีแลกเปลี่ยนตัวอย่างพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสหรือไม่ กับ

หน่วยงานใด 

- กรณีที่หน่วยงานของท่านมีการแลกเปลี่ยนตัวอย่างพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสกับ

ต่างประเทศ หน่วยงานของท่านยื่นขอหนังสืออนุญาตส่งออกประเภทใด และหน่วยงานไซเตสของ

ต่างประเทศมีข้อก าหนดในการน าเข้าอย่างไร 

- ในกรณีที่หน่วยงานของท่านขอหนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศไทย ประเทศผู้น าเข้าได้แจ้งให้

ทราบหรือไม่ว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตน าเข้าก่ีวัน 

- ท่านได้รับการสอบถามจากประเทศผู้น าเข้าหรือไม่ว่า ประเทศไทยได้ด าเนินการขึ้นทะเบียน

สถาบันทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ 
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- ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ประเทศไทยควรจะมีหน่วยงานเฉพาะในการรับขึ้นทะเบียน

หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ 

2.2 ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ป ร ะชุ ม เ พ่ื อ สอบ ถา มข้ อ คิ ด เ ห็ น ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย  ณ  เ คยู โ ฮ ม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน จากหน่วยงานที่มีการวิจัยทางด้านพืช  และ

สถาบันการศึกษา โดยส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการของการด าเนินงาน เพ่ือการขึ้นทะเบียน แต่จากร่างประกาศท่ี

น าเสนอนั้น ยังมีข้อความบางอย่างที่ต้องมีการแก้ไขดังนี้ 

1. ค านิยามในเรื่องสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่คลอบคลุมถึงสถาบันที่มีชิ้นส่วนของพืชอนุรักษ์ 
ที่ใช้ในการสอน และค านิยามของนักวิทยาศาสตร์ จ ากัดคุณสมบัติหรือไม่ 

2. คุณสมบัติของสถาบัน หรือบุคคลธรรมดาที่จะมาขอยื่นค าขอจดทะเบียน ควรเปิดโอกาสให้
หน่วยงานย่อย ที่สังกัดในหน่วยงานใหญ่ขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง เช่น คณะที่ท างานในมหาวิทยาลัยต่าง เป็นต้น 

3. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ควรให้มีการยื่นผลงานวิจัยที่ผ่านมาด้วย 
4. หน้าที่ของผู้ขึ้นทะเบียนสถาบัน ควรมีการแยกระหว่างนิติบุคคล และบุคคลทั่วไป 
5. อ่ืนๆ ได้แก่การใช้อ านาจในการประกาศระเบียบ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 

2.3 ร่วมกับกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตส ซึ่งมีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องการออกหนังสืออนุญาต 

และการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ในการจัดประชุมในภูมิภาคต่างๆ จ านวน 3 ครั้ง ใน 3 จังหวัด 

ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา  ซึ่งส่วนใหญ่เห็นชอบให้มีหลักเกณฑ์ในการขึ้น

ทะเบียนสถาบันทางวิทยาศาสตร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนชนิดพันธุ์เพ่ือการศึกษาวิจัย แต่มี

ข้อคิดเห็นว่า หน้าที่ที่ทางกรมฯจะก าหนดนั้น ค่อนข้างยุ่งยาก และบางข้ออาจไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ 

2.4 ได้น าแบบสอบถามดังกล่าว ไปด าเนินการสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 

หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ 4 ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก  

ซึ่งทั้ง 8 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการรขึ้นทะเบียนหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ และมีข้อแนะน าว่าควรจะ

ขึ้นทะเบียนถึงหน่วยงานย่อยด้วย 

3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  จัดท าร่างระเบียบกรมวิชาการเกษตรเรื่อง การขึ้นทะเบียนสถาบันทา

วิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ ตามบทบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช

ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

จากข้อมูลที่มีการสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนสถาบันทางวิทยาศาสตร์ทางด้านพืช ผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการร่างระเบียบกรมฯ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้  

1. อ านาจและหน้าที่ของผู้ออกประกาศ 
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2. คุณสมบัติของหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ทางด้านพืช ที่จะมาข้ึนทะเบียน ซึ่งต้องมีพืชในบัญชี

แนบท้ายอนุสัญญาไซเตส และมีผลงานทางด้านวิจัยที่เผยแพร่ออกมาสู่สาธารณชน 

3. เอกสารที่ควรน าส่งให้หน่วยงานทางด้านพืชของอนุสัญญาไซเตสประเทศไทยพิจารณา ได้แก่ 

รายชื่อพืชอนุรักษ์ที่มีไว้ครอบครอง และการเข้าถึงชนิดพืชดังกล่าว 

4. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาค าขอ และออกใบส าคัญการทะเบียนสถาบัน

ทางวิทยาศาสตร์ 

4 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

แต่เดิมได้มีการร่างเป็นประกาศกรม แต่มีผู้ทักท้วงว่า กรมวิชาการเกษตรไม่มีอ านาจมารองรับในการ

ออกประกาศดังกล่าว และนอกจากนี้ควรจะก าหนดนิยามของ “นักวิทยาศาสตร์ หรือ นักวิจัย” ไว้ด้วย เพ่ือที่

อ านวยความสะดวกในการส่งออกชนิดพันธ์ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส ดังนั้นจึงปรับจากประกาศกรม

วิชาการเกษตรเป็นร่างระบียบกรมวิชาการเกษตรแทน นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมขอบเจตการขึ้นทะเบียนให้รวมถึง 

นักวิทยาศาสตร์ หรือ นักวิจัย ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ด าเนินการวิจัยในสถาบันทางวิทยาศาสตร์ หรือ 

ผู้ปฏิบัติงานหรือด าเนินงานวิจัยทางด้านพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์

ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการน าเข้าที่ประเทศปลายทางโยไม่ต้องประเมิน

ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ ตามข้อยกเว้นของอนุสัญญาไซเตสดังกล่าว 

5 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

   เนื่องจากมีข้อทักท้วงในเรื่องในการออกประกาศ หรือ ระเบียบกรมฯ จึงท าให้ต้องมีการเลื่อนการ

ออกประกาศออกไปก่อน โนระเบียบกรมวิชาการเกษตรฯดังกล่าว สามารถใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์ และ คณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์ ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้ประ

โยช์ในปีงบประมาณ 2564 

6 เอกสารอ้างอิง 
Klemm, C. 1993. Guidelines for Legislation to Implement CITES. IUCN, Gland, Switzerland and 
 Cambridge, UK. 107 p. 
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-15-R18.pdf  เข้าถึงเมือ่วันที่ 12 กรกฏาคม 

2562 
Wijnstekers, W. 2018. The Evolution of CITES, 11th edition, CITES Secretariat, Geneva, 
 Switzerland .1022 p 

 
 
 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-15-R18.pdf%20%20เข้า
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ร่าง (ใหม่) 
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถาบันทางวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ ตามบทบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

 
 
 

  ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์  หรืออนุสัญญาไซเตส ได้มีข้อก าหนดทางการค้าของพืชในบัญชีแนบท้าย ๑ และ ๒ ในมาตรา ที่ ๓ และมาตรา 
๔ โดยก าหนดให้การน าเข้า ส่งออกจะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์จากเจ้าหน้าที่วิชาการ
ก่อนการออกหนังสืออนุญาต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะต้องเห็นชอบว่าการได้มาของชนิดพืชเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่น ามาใช้กับการแลกเปลี่ยนชนิดพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯที่
ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า หรือการบริจาค หรือ การแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการท าวิจัยทางด้านพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบกรมวิชาการ
เกษตรว่าด้วยการการข้ึนทะเบียนสถาบันทางวิทยาศาสตร์ หรือนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยทางด้านพืชตาม
บทบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  
 

ข้อ ๑  ก าหนดนิยาม  
“สถาบันทางวิทยาศาสตร์” ได้แก่ สถานทีเก็บพรรณไม้แห้ง หรือสถานที่เก็บ หรือปลูกพืชที่มีชีวิต

ทั้งท่ีอยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส หรือ ไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส 
“นักวิทยาศาสตร์ หรือ นักวิจัย” หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ด าเนินการวิจัยในสถาบันทาง

วิทยาศาสตร์ หรือ ผู้ปฏิบัติงานหรือด าเนินงานวิจัยทางด้านพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส 
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้มี สิทธ์ขอขึ้นทะเบียน 

  ๒.๑  เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ในกรณีของนิติบุคคล ผู้มีอ านาจจะด าเนินการเอง หรือมี
การมอบอ านาจให้บุคคลที่อยู่ในองค์กรกระท าแทนก็ได้ 

๒.๒  เป็นหน่วยงาน องค์กร หรือ สถาบันที่เป็นภาคเอกชน หรือ ของรัฐ 
  ๒.๓  เป็นนักวิจัย หรือท าการศึกษาวิจัยทางด้านพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส 

๒.๔  หน่วยงาน หรือนักวิจัย จะต้องมีการเก็บ รวบรวม และรักษาชนิดพันธุ์พืชในบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญาไซเตสโดยการกระท าดังกล่าว ต้องกระท าโดยสุจริต ถูกต้อง ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ ๓.   เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน 
  ๓.๑  เอกสารจัดตั้งหน่วยงาน หรือ สถาบัน ที่ระบุอ านาจหน้าที่ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
หน่วยงาน หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ 
  ๓.๒  รายชื่อตัวอย่างชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุสัญญาไซเตสที่ได้เก็บรักษา หรือมีไว้ครอบครอง หรือ
เอกสารที่แสดงให้เห็นการเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างชนิดพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้ 
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  ๓.๓  ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในต าราวิชาการหรือเอกสารวิชาการ 
  ๓.๔  ชื่อ ผู้ดูแล และจัดการหน่วยงาน (curator)  
  ๓.๕  ในกรณีบุคคลธรรมดาจะต้องแนบโครงการที่จะด าเนินการศึกษาวิจัย ที่ระบุถึงชื่อชนิดพืช
ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส 
   ข้อ ๔.  สถาบันทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ หรือ นักวิจัย ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ ๓ 
ให้ยื่นค าขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซ
เตสทางด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้ว เห็นว่า
ถูกต้อง จะเสนอให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงนามตามแบบแนบท้ายประกาศ พร้อมท าหนังสือแจ้งส านัก
เลขาธิการไซเตสประกาศแจ้งเวียนให้ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาไซเตสประเทศอ่ืนทราบ 
  ข้อ ๕. หน้าที่ของสถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว จากหน่วยปฏิบัติการทางด้านพืช
แห่งอนุสัญญาไซเตส จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๕.๑  มีการเก็บและบันทึกข้อมูลชนิดพันธุ์ ส าหรับการใช้ภายในหน่วยงานหรือสถาบัน และเพ่ือ
ประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ อ่ืน 

  ๕.๒  มีการเก็บรักษาตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่ให้ความม่ันใจว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  ๕.๓ ตัวอย่างชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส ที่ได้มา หรือ ครอบครองนั้นจะต้องไม่ขัดกับหลัก

กฎหมายภายในประเทศ 
 ๕.๔  สถาบันทางวิทยาศาสตร์ หรือนักวิทยาศาสตร์ หรือ นักวิจัย ที่ด าเนินการเก็บรักษา หรือมีไว้

ครอบครองตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีที่ 1 แห่งอนุสัญญาไซเตส จะต้องไม่น าตัวอย่างชนิดพันธุ์นั้นมาใช้
ประโยชน์ที่ขัดกับบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตส 

ข้อ ๖.  ประกาศฉบับนี้ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา  ๒๙ ตรี  ของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 
๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  

ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
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ร่าง (เดิม) 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง  
หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์และสถาบันทางวิทยาศาสตร์ทางด้านพืช 

 
  ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์ ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๗ ย่อหน้าที่ ๖  เรื่อง ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องมีการประเมินความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์เพ่ือ
น าเข้า หรือส่งออก ตัวอย่างพันธุ์ในบัญชีแนท้ายอนุสัญญาดังกล่าว ที่ได้จาก การยืม การบริจาค หรือการ
แลกเปลี่ยนตัวอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ ระหว่างนักวิทยาศาสตร์หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเป็น
สถาบันทางวิทยาศาตร์โดยฝ่ายปฎิบัติการของประเทศ  

เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยนตัวอย่างพันธุ์ที่เป็นพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา
ดังกล่าว  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักวิทยาศาสตร์และและสถาบันทางวิทยาศาสตร์  

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และตาม
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๙ (๒) ให้ส านกั
คุ้มครองพันธุ์พืช มีอ านาจหน้าที่ ศึกษา วิจัย และด าเนินการคุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการค้าพืชและพันธุกรรมพืช รวมทั้งศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ กรม
วิชาการเกษตรจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า  "ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนสถาบัน
ทางวิทยาศาสตร์ทางด้านพืช พ.ศ. ....” 

  ข้อ ๒.  สถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่จะข้ึนทะเบียนกับฝ่ายปฏิบัติการด้านพืช ในที่นี้คือกรมวิชาการ
เกษตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ด าเนินการเก็บ รักษา พืชหรือผลิตภัณฑ์ของพืช ใน
ลักษณะที่มีชีวิต หรือ ไม่มีชีวิต  

 ๒.๒  ด าเนินการเก็บ รวบรวม และรักษาชนิดพันธุ์พืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสโดยการ
กระท าดังกล่าว ต้องกระท าโดยสุจริต ถูกต้อง ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๒.๓  ต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ลงในต าราวิชาการ หรือ ข่าวสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ 
 ข้อ ๓. เอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนสถาบันทางวิทยาศาสตร์ 
 ๓.๑ เอกสารจัดตั้งหน่วยงาน หรือ สถาบัน ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๓.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ 
 ๓.๓ รายชื่อตัวอย่างชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุสัญญาไซเตสที่ได้เก็บรักษา หรือมีไว้ครอบครอง  หรือ

รายชื่อพืชทีที่มีอยู่ในครอบครอง  
๓.๔  เอกสารที่แสดงให้เห็นการเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างชนิดพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้ 
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 ๓.๕ ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในต าราวิชาการหรือเอกสารวิชาการ 
 ๓.๖ ชื่อ ผู้ดูแล และจัดการสถาบันทางวิทยาศาสตร์นั้น หรือผู้ที่ท าหน้าที่เป็น  curator 
ข้อ ๔  ให้น าหลักฐานมายื่นค าขอขึ้นทะเบียน ณ กลุ่มวิจัยอนุสัญญษไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครอง

พันธุ์พืช เมื่อหน่วยงานรับเรื่องการยื่นขอจดทะเบียนแล้ว ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน และให้ด าเนินการ
แจ้ง ส านักเลขาธิการไซเตสโดยทันที 

ข้อ ๕  หน้าที่ของสถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว 
๕.๑  มีการเก็บและบันทึกข้อมูลชนิดพันธุ์ ส าหรับการใช้ภายในหน่วยงานหรือสถาบัน และเพ่ือ 

ประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์อ่ืน และต้องแจ้งการด าเนินงานดังกล่าว 
ให้กับกรมวิชาการเกษตรภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี เพ่ือทางกรมวิชาการเกษตร จะได้จัดท ารายงาน ส่ง
ส านักเลขาธิการไซเตสต่อไป 

 ๕.๒  มีการเก็บรักษาตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่ให้ความม่ันใจว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ๕.๓ การจัดหาตัวอย่างชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส เพ่ือการได้มา หรือ ครอบครองนั้น

จะต้องไม่ขัดกับหลักกฎหมายภายในประเทศ 
 ๕.๔ สถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่เก็บรักษา หรือมีไว้ครอบครองตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีที่ 1 

แห่งอนุสัญญาไซเตส จะต้องไม่น าตัวอย่างชนิดพันธุ์นั้นมาใช้ประโยชน์ที่ขัดกับบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตส 
 

      ประกาศ ณ วันที่             พ.ศ. ....     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


