
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตาม

       กรอบกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืช

       อนุรักษ์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนากฎระเบียบเพ่ือควบคุมการค้าระหว่างประเทศ

         ซึ่งชนิดพืชอนุรักษ์ และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  วิจัยและปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ 

       วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ 

       และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Research and improve Notification of Department of 

       Agriculture Regarding Rules, Procedures, Conditions of 

       Import, Export or Re-Export Conservation plants  

       According to the Plants Act B.E 2518. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวรักชณา สารภิรม สังกัด  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา สังกัด  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

          นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ สังกัด  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

          นายพรเทพ ท้วมสมบุญ  สังกัด  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

          นางยอดหญิง สอนสุภาพ สังกัด  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

          นางปวีณา ทะรักษา  สังกัด  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

 

 

 



5. บทคัดย่อ   :   

บทคัดย่อ 

 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน า

ผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 มี การ

บังคับใช้มาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี ประกอบกับอนุสัญญาไซเตสมีการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชใน

บัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส และกฎระเบียบในการค้าทุก 3 ปี ที่มีการประชุมสมัยสามัญประเทศ

ภาคีสมาชิก (Conference of the Parties) ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยง

ระหว่าง National Single Window กับระบบภายในกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออก

หนังสืออนุญาตน าเข้า ส่งออก น าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ จึงท าการศึกษาวิเคราะห์ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืช

อนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 กับสภาพการณ์

น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ ในปัจจุบัน และผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศที่มีต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง สรุปเป็นประเด็นที่ควรมีการปรับปรุงแก้ ไข และจัด

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 5 ครั้ง ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย 

จังหวัดนครปฐม จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ และเสนอในการ

ประชุมเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์และคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ

น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์

พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. .... เสนอกรมวิชาการเกษตรเพ่ือลงนาม และเสนอลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาต่อไป โดยร่างประกาศฉบับใหม่ มีสาระส าคัญที่ต่างจากฉบับเดิม ดังนี้ เพ่ิมหลักเกณฑ์การ

น าเข้าพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม , การแจ้งการน าเข้าพืชอนุรักษ์ต้องแจ้ง

เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันท าการ, เพ่ิมหลักเกณฑ์การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 ที่ไม่ได้มา

จากการขยายพันธุ์เทียม, เพ่ิมหลักเกณฑ์การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1 ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์

เทียม, เพ่ิมหลักเกณฑ์การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 3, เพ่ิมข้อก าหนดและวิธีการปฏิบัติเมื่อมีการ

ส่งออกพืชอนุรักษ์ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม แต่พืชอนุรักษ์มีลักษณะไม่เหมือนได้มาจากการ

ขยายพันธุ์เทียม, ปรับปรุงหลักเกณฑ์การน าผ่านพืชอนุรักษ์ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อมีการแจ้งการ

น าเข้าและขอหนังสืออนุญาตน าเข้าให้แล้วเสร็จ 

 

   

 



6. ค าน า                                 :   

ค าน า 

 ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ฉบับที่ 2 ได้บัญญัติมาตรการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพืชอนุรักษ์ ไว้ 2 

มาตรการด้วยกัน คือ การควบคุมการน าเข้า ส่งออกพืชอนุรักษ์ ในมาตรา 29 ตรี ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้า ส่งออก 

หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย โดย

การขออนุญาต การออกหนังสืออนุญาตและการปฏิบัติในการน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง

กับพืชอนุรักษ์ ดังนั้นเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมีแนวทางในการปฏิบัติงานตาม

บทบัญญัติดังกล่าว จึงได้มีการออกระเบียบและประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการกับดูแลพืช

อนุรักษ์ ได้แก่ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน า

ผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด 

ในปี 2555 ดวงเดือนและคณะ ได้รายงานผลการศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช 

พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขแล้วเฉพาะส่วนของพืชอนุรักษ์ โดยศึกษาในกรณีน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน และการ

ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพ่ือการค้า ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการที่ประเทศไทยเข้า

เป็นภาคีอนุสัญญาไซเตส มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ส าหรับข้อดี ได้แก่ การเรียกร้องสิทธิให้ประเทศภาคีต่างๆ ให้

ความช่วยเหลือในการควบคุมการค้าพืชป่าในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพันธุ์

เทียมพืชในบัญชีฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานราชการต่างๆ ให้ความส าคัญทางด้าน

การอนุรักษ์พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์มากขึ้น ส่วนข้อเสีย กฎระเบียบทางการค้าของอนุสัญญาไซเตส มีการ

เปลี่ยนแปลงทุก 3 ปี ที่มีการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาไซเตส จึงท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดความ

เชี่ยวชาญช านาญ และกฎระเบียบล้าสมัย การศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงประกาศและระเบียบของกรมวิชาการ

เกษตรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอนุสัญญาไซเตสนั้น เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตาม

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตาม

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โดยการสืบค้นหาค าตอบจากข้อมูลปฐมภูมิ จากเอกสาร การสัมภาษณ์ 

และการจัดประชุมสัมมนา แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ โดยศึกษาข้อมูลจากบทบัญญัติของอนุสัญญา

ไซเตส มติที่ประชุม (Resolution) ที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติมทุกๆ 3 ปี หลังการประชุม

สมัยสามัญประเทศภาคีสมาชิก (Conference of the Parties) ซึ่งเป็นมติที่มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ



การด าเนินงานให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในส่วนของกฎระเบียบในการค้า และชนิดพืชในบัญชีแนบ

ท้ายอนุสัญญาฯ   

ปัจจุบันมีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยี 

การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีการสื่อสาร กฎระเบียบที่บังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานจึงล้าหลัง ไม่

สอดคล้องกับสถานการณ์จนอาจกลายเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติได้  อีกทั้งกรมวิชาการเกษตรได้มีการพัฒนา

ระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single Window กับระบบภายในกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับการออกหนังสืออนุญาตน าเข้า ส่งออก น าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ ประกอบกับประกาศกรม

วิชาการเกษตรฯ ฉบับนี้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และยังสอดคล้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

กรมวิชาเกษตรในเรื่องวิจัยและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่รับผิดชอบ ดังนั้นจึงควรศึกษาความ

สอดคล้องของประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน า

ผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 กับบทบัญญัติ

และมติที่ประชุม (Resolution) ของอนุสัญญาไซเตส และศึกษาถึงผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศข้างต้น

ที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์    

1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือ

น าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 

 2. เอกสารบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาไซเตส และมติที่ประชุม (Resolution) ที่เก่ียวข้อง 

  3. เอกสารบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  

 - วิธีการ      

  1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง กฎหมายพันธุ์พืช อนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ งานวิจัยและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หนังสือ ต ารา บทความ รายงานผลงานวิจัย และจากเอกสารกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และมติที่
ประชุมของอนุสัญญาฯ สื่อสิ่งพิมพ์  
  2. จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น ปรับปรุง และทดสอบ 
  3. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ: ส ารวจความคิดเห็น และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้น าเข้า – ส่งออก และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



   3.1 การสัมมนากลุ่มเฉพาะ กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์ นักวิชาการและนักอนุรักษ์ จากสถาบันและองค์กรต่างๆ 
   3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   3.3 การส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้น า
เข้า-ส่งออก และเกษตรกร เป็นต้น 
  4. สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิที่เก่ียวข้องกับประกาศกรมวิชาการ
เกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืช
อนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงประกาศฯ ต่อไป 

5. ปรับปรุง ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า 

ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ ์และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. .... เพ่ือเสนอ

กรมวิชาการเกษตรลงนาม และเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- เวลาและสถานที่     - เริ่มต้น ตุลาคม 2558  สิน้สุด กันยายน 2560  

         - สถานที่ท าการทดลอง  
        1. กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  

         2. ด่านตรวจพืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
         

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการ

น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 

2547 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออก น าผ่านสินค้า เช่น ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469, ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ

การน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 , ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

พาณิชย์ 

2. ข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออก น าผ่านมาจัดท า
ประเด็นในการแก้ไขร่างประกาศฯ และท าเป็นแบบส ารวจความคิดเห็นน าไปเก็บข้อมูลกับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการ
น าเข้า ส่งออกในการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนากฎระเบียบเพ่ือควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืช
อนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 จ านวน 5 ครั้ง ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ มีประเด็นส าคัญท่ีมีการปรับปรุง ดังนี้  

การน าเข้าพืชอนุรักษ์ (CITES Import Permit) 
การน าเข้าพืชอนุรักษ์บัญชี 1 และบัญชี 2 ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม การน าเข้าพืชอนุรักษ์ 

บัญชี 1 อนุญาตให้น าเข้าเฉพาะเพ่ือการศึกษาวิจัยเท่านั้น ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ์ และผู้น าเข้าต้องขอหนังสืออนุญาตน าเข้าเป็นการล่วงหน้า ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ



เกษตร โดยต้องแสดงเอกสารประกอบการขอหนังสืออนุญาต ได้แก่ หนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศที่
ส่งออก, เอกสารแสดงวัตถุประสงค์การน าเข้า, สถานที่ปลูก และวิธีการปลูก 

การน าเข้าพืชอนุรักษ์บัญชี 1 และบัญชี 2 ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ผู้น าเข้าต้องแจ้งการน าเข้า
ล่วงหน้า เพ่ือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ 

การน าเข้าพืชอนุรักษ์บัญชี 3 ผู้น าเข้าจะต้องแสดงหนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศที่ส่งออกต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงจะสามารถแจ้งการน าเข้าได้ 

การส่งออกพืชอนุรักษ์ (CITES Export Permit) 
การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชี 1 และบัญชี 2 ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม การส่งออกพืชอนุรักษ์ 

บัญชี 1 อนุญาตให้ส่งออกเฉพาะเพ่ือการศึกษาวิจัยเท่านั้น และต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่
วิชาการพืชอนุรักษ์ โดยการส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ และบัญชีที่ ๒ ขอรับหนังสืออนุญาตส่งออก ณ ส านัก
คุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร และต้องแสดงเอกสารประกอบการส่งออก ได้แก่ เอกสารแสดง
วัตถุประสงค์ในการส่งออก, หลักฐานแสดงแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหนังสืออนุญาตน าเข้าจาก
ประเทศผู้รับปลายทาง 

การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชี 1 และบัญชี 2 ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม กรณี ที่ผู้ส่งออกไม่ได้เป็น
ผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ผู้ส่งออกต้องแสดงใบรับมอบพืชอนุรักษ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่

การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชี 1 และบัญชี 2 ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม หากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจพืชอนุรักษ์แล้ว พิจารณาเห็นว่าพืชอนุรักษ์ที่ส่งออกนั้น มีลักษณะไม่เหมือนที่ได้มาจากการขยายพันธุ์
เทียม พนักงานเจ้าหน้าที่จะระงับการส่งออกพืชอนุรักษ์ในครั้งนั้น  

การน าผ่านพืชอนุรักษ์ (CITES Re-Export Permit) 
การขออนุญาตน าผ่านพืชอนุรักษ์ ต้องด าเนินการแจ้งการน าเข้า (CITES Import Permit) ให้แล้ว

เสร็จ จึงสามารถขอหนังสืออนุญาตน าผ่านพืชอนุรักษ์ได้ 
3. น าข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดท าเป็นร่าง

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และ

ซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. .... เสนอในการประชุมเจ้าหน้าที่วิชาการพืช

อนุรักษ์ และการประชุมคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น  

 

 

 

 

 

 

 



- ร่าง  - 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. .... 

                        
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืช

อนุรักษ์  ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ 

ตรี แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๕ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออก

ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก 

หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗   ลง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ 

 ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  การขออนุญาตน าเข้าพืชอนุรักษ์ 

    ๓.๑  การขออนุญาตน าเข้าพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑ และบัญชีที่ ๒ ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม 

    ผู้ประสงค์น าเข้าต้องขอหนังสืออนุญาตน าเข้าพืชอนุรักษ์เป็นการล่วงหน้า และผู้น าเข้าต้องแสดง

หนังสืออนุญาตส่งออก (CITES Export Permit) จากประเทศต้นทาง 

    หนังสืออนุญาตน าเข้าพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑ ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม จะออกให้ได้ต่อเมื่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการพืชอนุรักษ์ที่กรมวิชาการเกษตรแต่งตั้งขึ้นพิจารณาให้ความเห็นว่าการเตรียมและการ

ขนส่งมีความปลอดภัย และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสถานที่ปลูก  

    หนังสืออนุญาตน าเข้าพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑ ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม จะออกให้เฉพาะ

กรณีการน าเข้าเพ่ือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยจ าต้องยื่นแบบค าขอ พ.พ. ๑๓ พร้อมทั้งเอกสาร

ระบุสถานที่ปลูก  วิธีการปลูก  และวัตถุประสงค์การน าเข้าเป็นการล่วงหน้า ก่อนการน าเข้า ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

     ผู้น าเข้าที่ได้รับหนังสืออนุญาตน าเข้าล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วตามวรรคสาม ให้น าพืชอนุรักษ์ พร้อม

หนังสืออนุญาตน าเข้า (CITES Import Permit) ล่วงหน้า และหนังสืออนุญาตส่งออก (CITES Export 

Permit) จากประเทศต้นทาง ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือ

ด่านตรวจพืชที่อธิบดีก าหนด 



     เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชอนุรักษ์ที่น าเข้า ถูกต้องตรงกับเอกสารตามวรรคสี่ จึงลงลายมือ

ชื่อก ากับในช่องที่ ๑๔ ของหนังสืออนุญาต ถือได้ว่าเป็นหนังสืออนุญาตน าเข้าที่สมบูรณ์แล้ว 

     ๓.๒  การขออนุญาตน าเข้าพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑ และบัญชีที่ ๒ ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม  

     ผู้ใดประสงค์น าเข้า ต้องแจ้งการน าเข้าเป็นการล่วงหน้าก่อนการน าเข้า โดยยื่นแบบค าขอ พ.พ. 

๑๓ พร้อมหนังสืออนุญาตส่งออก (CITES Export Permit) จากประเทศต้นทาง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ 

ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือด่านตรวจพืชที่อธิบดีก าหนด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสารเป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงออกหนังสืออนุญาตน าเข้า (CITES Import Permit) ให้แก่ผู้น าเข้า โดยลงลายมือ

ชื่อก ากับในช่องที่ ๑๓ ของหนังสืออนุญาตน าเข้า 

     ผู้น าเข้าที่ได้รับหนังสืออนุญาตน าเข้าเรียบร้อยแล้วตามวรรคหนึ่ง ให้น าพืชอนุรักษ์ พร้อมหนังสือ

อนุญาตน าเข้า (CITES Import Permit) และหนังสืออนุญาตส่งออก (CITES Export Permit) จากประเทศต้น

ทาง ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร 

     เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชอนุรักษ์ท่ีน าเข้า ถูกต้องตรงกับเอกสารตามวรรคสอง จึงลงลายมือ

ชื่อก ากับในช่องที่ ๑๔ ของหนังสืออนุญาต ถือได้ว่าเป็นหนังสืออนุญาตน าเข้าที่สมบูรณ์แล้ว 

     ๓.๓  การขออนุญาตน าเข้าพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๓  

     ผู้ประสงค์น าเข้า ต้องขอหนังสืออนุญาตน าเข้าพืชอนุรักษ์ โดยยื่นแบบค าขอ พ.พ. ๑๓ พร้อม

หนังสืออนุญาตส่งออก (CITES Export Permit) จากประเทศต้นทาง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครอง

พันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือด่านตรวจพืชที่อธิบดีก าหนด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเป็นที่

ถูกต้องแล้ว จึงออกหนังสืออนุญาตน าเข้า (CITES Import Permit) ให้แก่ผู้น าเข้า โดยลงลายมือชื่อก ากับใน

ช่องที่ ๑๓ ของหนังสืออนุญาตน าเข้า 

     ผู้น าเข้าที่ได้รับหนังสืออนุญาตน าเข้าเรียบร้อยแล้วตามวรรคหนึ่ง ให้น าพืชอนุรักษ์ พร้อมหนังสือ

อนุญาตน าเข้า (CITES Import Permit) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร  

     เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชอนุรักษ์ท่ีน าเข้า ถูกต้องตรงกับเอกสารตามวรรคสอง จึงลงลายมือ

ชื่อก ากับในช่องที่ ๑๔ ของหนังสืออนุญาต ถือได้ว่าเป็นหนังสืออนุญาตน าเข้าที่สมบูรณ์แล้ว 

 ข้อ ๔  การขออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์  

     ๔.๑  การขออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑ และบัญชีที่ ๒ ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม 

     หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑ ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ออกให้เฉพาะ

กรณีการส่งออกเพ่ือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น 

     การส่งออกพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑ และบัญชีที่ ๒ ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ผู้ส่งออกต้อง

ยื่นเอกสารแสดงวัตถุประสงค์การส่งออก หลักฐานแสดงแหล่งที่มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และหนังสืออนุญาต



น าเข้า (CITES Import Permit) ล่วงหน้าจากประเทศปลายทาง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

กรมวิชาการเกษตร 

     เจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 

พ.ศ. ๒๕๑๘ พิจารณาให้ความเห็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าการส่งออกพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑ ที่ไม่ได้มาจากการ

ขยายพันธุ์เทียม ไม่กระทบต่อการอยู่รอดของพืชอนุรักษ์ชนิดนั้นในธรรมชาติ หากการพิจารณาผ่านความ

เห็นชอบ ให้ผู้ส่งออกยื่นแบบค าขอ พ.พ. ๑๓ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ

เกษตร พนักงานเจ้าหน้าที่จึงออกหนังสืออนุญาตส่งออก (CITES Export Permit) ให้แก่ผู้ส่งออก โดยลง

ลายมอืชื่อก ากับในช่องที่ ๑๓ ของหนังสืออนุญาต 

     ผู้ส่งออกที่ได้รับหนังสืออนุญาตส่งออกเรียบร้อยแล้วตามวรรคสาม ให้น าพืชอนุรักษ์ พร้อม

หนังสืออนุญาตส่งออก (CITES Export Permit) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรม

วิชาการเกษตร หรือด่านตรวจพืชที่อธิบดีก าหนด 

    เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชอนุรักษ์ที่ส่งออก ถูกต้องตรงกับเอกสารตามวรรคสี่ จึงลงลายมือ

ชื่อก ากับในช่องที่ ๑๔ ของหนังสืออนุญาตส่งออก ถือได้ว่าเป็นหนังสืออนุญาตส่งออกท่ีสมบูรณ์แล้ว  

     ๔.๒  การขออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑ และบัญชีที่ ๒ ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม 

     ผู้ประสงค์ส่งออก ต้องขอหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ โดยยื่นแบบค าขอ พ.พ. ๑๓ ต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือด่านตรวจพืชที่อธิบดีก าหนด 

     ผู้ส่งออกที่ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กับกรมวิชาการเกษตร ให้แสดง

หมายเลขใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์พืชอนุรักษ์  

     กรณีผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กับกรมวิชาการเกษตร ต้องแจ้ง

ใบรับมอบพืชอนุรักษ์จากผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงการได้มาอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย  

     เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงออกหนังสืออนุญาตส่งออก (CITES 

Export Permit) ให้แก่ผู้ส่งออก โดยลงลายมือชื่อก ากับในช่องที่ ๑๓ ของหนังสืออนุญาต 

     ผู้ส่งออกที่ได้รับหนังสืออนุญาตส่งออกเรียบร้อยแล้วตามวรรคสี่ ให้น าพืชอนุรักษ์ พร้อมหนังสือ

อนุญาตส่งออก (CITES Export Permit) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ

เกษตร หรือด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร 

     เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชอนุรักษ์ที่ส่งออก ถูกต้องตรงกับเอกสารตามวรรคห้า จึงลงลายมือ

ชื่อก ากับในช่องที่ ๑๔ ของหนังสืออนุญาตส่งออก ถือได้ว่าเป็นหนังสืออนุญาตส่งออกท่ีสมบูรณ์แล้ว 

      

 



    ๔.๓  การขออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๓ ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม  

    หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๓ ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม จะออกให้เฉพาะ

พืชอนุรักษ์ ที่ประเทศไทยร้องขอให้มีการบรรจุไว้ในบัญชีที่ ๓ ของอนุสัญญาไซเตส   

     การส่งออกพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๓ ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ผู้ส่งออกต้องขอหนังสือ

อนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์เป็นการล่วงหน้า โดยต้องยื่นแบบค าขอ พ.พ. ๑๓ พร้อมทั้งหลักฐานแหล่งที่มาโดย

ชอบด้วยกฎหมาย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อพนักงานเจ้าหน้า

ตรวจสอบเอกสารเป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงออกหนังสืออนุญาตส่งออก (CITES Export Permit) ให้แก่ผู้ส่งออก 

โดยลงลายมือชื่อก ากับในช่องที่ ๑๓ ของหนังสืออนุญาต  

     ผู้ส่งออกที่ได้รับหนังสืออนุญาตส่งออกเรียบร้อยแล้วตามวรรคสอง ให้น าพืชอนุรักษ์ พร้อม

หนังสืออนุญาตส่งออก (CITES Export Permit) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรม

วิชาการเกษตร หรือด่านตรวจพืชที่อธิบดีก าหนด 

     เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชอนุรักษ์ที่ส่งออก ถูกต้องตรงกับเอกสารตามวรรคสาม จึงลง

ลายมือชื่อก ากับในช่องที่ ๑๔ ของหนังสืออนุญาตส่งออก ถือได้ว่าเป็นหนังสืออนุญาตส่งออกท่ีสมบูรณ์แล้ว 

     ๔.๔  การขออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๓ ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม  

     หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๓ ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม จะออกให้เฉพาะพืช

อนุรักษ์ ที่ประเทศไทยร้องขอให้มีการบรรจุไว้ในบัญชีที่ ๓ ของอนุสัญญาไซเตส      

     ผู้ที่ประสงค์ส่งออก ต้องขอหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ ให้ยื่นแบบค าขอ พ.พ. ๑๓ต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือด่านตรวจพืชที่อธิบดีก าหนด 

     ผู้ส่งออกที่ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กับกรมวิชาการเกษตร ให้แสดง

หมายเลขใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์พืชอนุรักษ์ 

     กรณีผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กับกรมวิชาการเกษตร ต้องแจ้ง

ใบรับมอบพืชอนุรักษ์จากผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงการได้มาอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย  

     เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงออกหนังสืออนุญาตส่งออก (CITES 

Export Permit) ให้แก่ผู้ส่งออก โดยลงลายมือชื่อก ากับในช่องที่ ๑๓ ของหนังสืออนุญาต 

     ผู้ส่งออกที่ได้รับหนังสืออนุญาตส่งออกเรียบร้อยแล้วตามวรรคห้า ให้น าพืชอนุรักษ์ พร้อมหนังสือ

อนุญาตส่งออก (CITES Export Permit) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ

เกษตร หรือด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร 

     เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชอนุรักษ์ที่ส่งออก ถูกต้องตรงกับเอกสารตามวรรคหก จึงลงลายมือ

ชื่อก ากับในช่องที่ ๑๔ ของหนังสืออนุญาตส่งออก ถือได้ว่าเป็นหนังสืออนุญาตส่งออกท่ีสมบูรณ์แล้ว  



     ๔.๕  กรณีการส่งออกตามข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๔ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจพืชอนุรักษ์ 

พิจารณาเห็นว่าพืชอนุรักษ์ท่ีส่งออก มีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการขยายพันธุ์เทียม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจชะลอการส่งออก

พืชอนุรักษ์ในครั้งนั้น  

 ข้อ ๕  การขออนุญาตน าผ่านพืชอนุรักษ์ 

    ผู้ใดประสงค์จะน าผ่านพืชอนุรักษ์ ต้องด าเนินการตามข้อ ๓ ให้แล้วเสร็จ จึงมีสิทธิ์ขอหนังสือ

อนุญาตน าผ่านพืชอนุรักษ์ได้ 

    ผู้ที่ประสงค์น าผ่านพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๒ และบัญชีที่ ๓ ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม และ

บัญชีที่ ๑ บัญชีที่ ๒ และบัญชีที่ ๓ ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ต้องขอหนังสืออนุญาตน าผ่านพืชอนุรักษ์ 

โดยจ าต้องยื่นแบบค าขอ พ.พ. ๑๓ พร้อมหนังสืออนุญาตน าเข้า (CITES Import Permit) ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือด่านตรวจพืชที่อธิบดีก าหนด เมื่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงออกหนังสืออนุญาตน าผ่าน (CITES Re-Export Permit) 

ให้แก่ผู้น าผ่าน โดยลงลายมือชื่อก ากับในช่องที่ ๑๓ ของหนังสืออนุญาต 

    ผู้น าผ่านที่ได้รับหนังสืออนุญาตน าผ่านเรียบร้อยแล้วตามวรรคสอง ให้น าพืชอนุรักษ์ พร้อมหนังสือ

อนุญาตน าผ่าน (CITES Re-Export Permit) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ

เกษตร หรือด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร 

    พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชอนุรักษ์ที่น าผ่าน ถูกต้องตรงกับเอกสารตามวรรคสาม จึงลงลายมือชื่อ

ก ากับในช่องที่ ๑๔ ของหนังสืออนุญาตน าผ่าน ถือได้ว่าเป็นหนังสืออนุญาตน าผ่านที่สมบูรณ์แล้ว 

     ไม่อนุญาตให้น าผ่านพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑ ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม เว้นแต่ จะน าผ่าน

กลับไปยังถ่ินก าเนิดเดิม 

ข้อ ๖  การน าเข้า หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ จากประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง

ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ ให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจจาก

ประเทศเหล่านั้นได้ 

 ข้อ ๗  แบบค าขอหนังสืออนุญาตน าเข้า ส่งออก น าผ่าน ให้เป็นไปตามแบบ พ.พ. ๑๓ และแบบ 

พ.พ. ๑๔ ตามท้ายประกาศนี้  

ข้อ ๘  บรรดาหนังสืออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ ที่ออกไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ

ให้สามารถใช้ได้จนถึงวันสิ้นอายุท่ีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตนั้น 

  

             ประกาศ ณ วันที่ 

 



สรุปการแก้ไข/เพิ่มเติม ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ 

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

การน าเข้าพืชอนุรักษ์  
 
ล าดับ ประกาศฯ เดิม ประกาศฯ ใหม่ เหตุผลการแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
1 
 
 
 
 

 
2 

การน าเข้าพืชอนุรักษ์ ที่ไม่ได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม 
 
- ไม่ระบุการควบคุม การน าเข้าพืชอนุรักษ์บัญชีท่ี 
2 ท่ีไม่ไดม้าจากการขยายพันธ์ุเทียม 
 
 
 
 

- 
การน าเข้าผู้น าเข้าต้องแสดงหนังสอือนุญาต
ส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกประกอบการขอ
หนังสืออนุญาตน าเข้า 
 
 
 

การน าเข้าพืชอนุรักษ์ ที่ไม่ได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม  
 
-  เพิ่มการควบคุม การน าเข้าพืชอนุรักษ์บัญชีท่ี 
2 ท่ีไม่ไดม้าจากการขยายพันธ์ุเทียม โดยใช้
หลักเกณฑ์การควบคุมเหมือนการน าเข้าพืช
อนุรักษ์บัญชีท่ี 1 ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์
เทียม  
 
- เพิ่มหลักเกณฑ์ โดยผู้น าเข้าต้องแสดงหนังสือ
อนุญาตส่งออกจากประเทศผู้ส่งออก
ประกอบการขอหนังสืออนญุาตน าเข้า 
 
 
- เพิ่มหลักเกณฑ์ ผู้น าเข้าต้องขอหนังสืออนุญาต
น าเข้าเป็นการล่วงหน้า  

 

 
 
 
- เนื่องจากอนุสัญญาไซเตสก าหนด
ไว้ว่าการท าการค้าพืชอนุรักษ์ท่ีไม่
ได้มาจากการขยายพันธ์ุทียมต้องท า
การวิเคราะห์ความเสีย่งต่อการใกล้
สูญพันธ์ุก่อนออกหนังสืออนุญาต 
 
- เพื่อตรวจสอบเอกสารการส่งออก
จากประเทศต้นทาง ก่อนการ
อนุญาตน าเข้าพืช ท่ีไมไ่ดม้าจากการ
ขยายพันธุ์เทียม 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส่วนมากเห็นด้วย แต่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- ถ้าประเทศต้นทางมีเอกสารมาแล้วไม่ควรจะต้องมาผ่านความ
เห็นชอบจากเจ้าหน้าท่ีวิชาการฯ อีก 
- ถ้าหนังสือส่งออกจากประเทศต้นทางท าถูกต้องตามประเทศ
น้ันๆ และเจ้าหน้าท่ีไชเตสก็ตรวจหนังสือตัวน้ีแล้วถูกต้องก็ไม่ควร
ผ่านความเห็นชอบอีก 
- ไม่สอดคล้องด้านอ านวยความสะดวก ควรจะต้องเพิ่มให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบได้ทุกด่าน 
- จ านวนด่านไม่เพียงพอ ควรมีให้ครอบคลุมทุกภาค 
- ด่านน าเข้าน้อย ท าให้ไม่สะดวกส าหรับแหล่งผลิตท่ีห่างไกล 
น่าจะมีด่านน าเข้าได้มากขึ้นเพื่อความสะดวก โดยเฉพาะตาม
แนวชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วยกับการควบคุมการน าเข้ากับพืชอนุรักษ์บัญชี 2 ท่ีไม่
ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม และควรระมัดระวังการเคารพสิทธิ์
ในการออกหนังสืออนุญาตส่งออกของประเทศผู้ส่งออก 

3. คณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วย แต่ให้เพิ่มหลักเกณฑ์ ต้องขอหนังสืออนุญาตน าเข้าเป็น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ 



การน าเข้าพืชอนุรักษ์  (ต่อ) 
 
ล าดับ ประกาศฯ เดิม ประกาศฯ ใหม่ เหตุผลการแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
3 

การน าเข้าพืชอนุรักษ์ ที่ได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม 
 

- 
 
 
 
 
 

การน าเข้าพืชอนุรักษ์ ที่ได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม 
 
- เพิ่มหลักเกณฑ์ ผู้น าเข้าต้องแจ้งการน าเข้า
ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันท าการ  
 
 
 
 

 
 
 
- เพื่อตรวจสอบเอกสาร และชนิด
พืชอนุรักษ์บัญชี 1 และบัญชี 2 ท่ีได้
จากการขยายพันธ์ุเทียม และ
แหล่งที่มาของพืช 
 
 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่วนมากเห็นด้วย แต่มีข้อคดิเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- บางครั้งไม่มีแผนน าเข้าล่วงหน้า จึงไม่สะดวกขอ
หนังสืออนุญาตล่วงหน้า 
- การน าเข้าบัญชี 2 ควรก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่า
จ านวนกี่ชนิด ท่ีต้องขอหนังสืออนุญาตล่วงหน้า หากมี
แค่ 1-2 ชนิด ควรยกเว้น ให้แจ้งน าเข้า ณ วันท่ีน าเข้า 
ณ ด่านตรวจพืชไดเ้ลย 
- จะเป็นการจ ากดัสิทธิมากไป เนือ่งจากเป็นพืชมาจาก
การขยายพันธ์ุเทียมแล้ว ควรสามารถตรวจได้ ณ ด่าน
น าเข้าโดยตรง 
- น่าจะใช้บังคับเฉพาะบญัชี 1 
- ไม่สะดวกต่อการค้า การวิจัย หรอืการขยายพันธุ ์
 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วย  
 
3. คณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วย 
 

 



การส่งออกพืชอนุรักษ์ 
 
ล าดับ ประกาศฯ เดิม ประกาศฯ ใหม่ เหตุผลในการแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

การส่งออกพืชอนุรักษ์ ที่ไม่ได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม 
  
- เดิม ผูส้่งออกต้องแสดงเอกสาร แหล่งที่มาของพืช 
ได้แก่  
     - ส าเนาหนังสืออนุญาตค้าหรอืครอบครองของ
ป่าหวงห้าม หรือ 
     - หลักฐานแสดงแหล่งที่มาในกรณีที่มิใช่ของป่า
หวงห้ามตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  
 
- ไม่ระบุการควบคุม การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชีท่ี 2 
ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทยีม  
 
 
 
- ไม่ระบุ การแจ้งผลการพิจารณา ให้ความเห็นจาก
เจ้าหน้าท่ีวิชาการพืชอนุรักษ์แก่ผูส้่งออก  

การส่งออกพืชอนุรักษ์ ที่ไม่ได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม  
 
- แก้ไขเป็น ผู้ส่งออกต้องแสดงหลกัฐาน
แหล่งที่มาท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มการควบคุม  การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชีท่ี 
2 ที่ไม่ไดม้าจากการขยายพันธ์ุเทียม ผู้ส่งออก
ต้องแสดงหนังสืออนุญาตน าเข้า (CITES Import 
Permit) ล่วงหน้าจากประเทศผูร้บัปลายทาง  
 
- เพิ่มเติม พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาให้ความเห็นของเจ้าหน้าที่วิชาการพืช
อนุรักษ์แก่ผู้ส่งออก  
 

 
 
 
- เพื่อให้ครอบคลุมหลักฐานอื่นๆ ที่
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อให้ทราบว่าประเทศผู้รับ
ปลายทางอนุญาตให้น าเข้าพืช
อนุรักษ์บัญชี 2 ท่ีไม่ไดม้าจากการ
ขยายพันธุเ์ทียม 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่วนมากเห็นด้วย แต่มีข้อคดิเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- ควรจะรับหนังสืออนุญาตได้ทุกดา่นฯ เพราะเจ้าหน้าท่ี
ส่วนกลางเห็นชอบแล้ว 
- ควรเพิ่มช่องทางในการยื่นเอกสาร และสามารถรับ
หนังสืออนุญาตที่ด่านฯ ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได ้
- ควรมีส านักงานการยื่นขอไซเตสครอบคลมุมากกว่านี้
โดยเฉพาะจันทบุรี ปราจีนบุรี และตามเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 
 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วย  
 
3. คณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วย 

 



การส่งออกพืชอนุรักษ์  (ต่อ) 
 
ล าดับ ประกาศฯ เดิม ประกาศฯ ใหม่ เหตุผลในการแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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8 
 
 
 
 
 
 
 

9 

การส่งออกพืชอนุรักษ์ ที่ได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม 
 
- ไม่ระบุการควบคุม การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชี
ที่ 1 ที่ได้มาจากการขยายพันธ์ุเทียม 
 
 
 
  

- เดิม ผูส้่งออกจะต้องยื่นแบบค าขอ พร้อม
หลักฐานแสดงแหล่งที่มา วิธีการขยายพันธ์ุเทียม 
หรือหมายเลขใบส าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพื่อการค้า 
  
 
 
 

- 

การส่งออกพืชอนุรักษ์ ที่ได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม 
 
- เพิ่ม การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชีท่ี 1 ท่ีได้มา
จากการขยายพันธ์ุเทียม โดยใช้หลักเกณฑ์การ
ควบคุมเหมือนการส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชีท่ี 2 
ที่ได้มาจากการขยายพันธ์ุเทียม 
 
 

-  แก้ไขเป็น กรณีที่ผูส้่งออกไมไ่ด้เป็นผู้ขึ้น
ทะเบียนสถานท่ีเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กับกรม
วิชาการเกษตร ให้แนบใบรับมอบพืชอนุรักษ์จาก
ผู้ขึ้นทะเบียนสถานท่ีเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ 
 
 
 
  

- เพิ่ม  การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชี 3 ที่ไม่ได้มา
จากการขยายพันธ์ุเทียม โดยใช้หลักเกณฑ์การ
ควบคุมเหมือนการส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชีท่ี 2 
ทีไ่ม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทยีม 

 
 
 
- ให้ความส าคัญกับการส่งออกพืช
อนุรักษ์บัญชี 1 ท่ีได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม ต้องมาจากสถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ท่ีขึ้นทะเบียน
กับกรมวิชาการเกษตรแล้ว 
 

- เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรม
วิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบยีน
สถานท่ีเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ และ
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการขยายพันธุ์
เทียม 
 

- หากอนาคต ประเทศไทยมกีารขอให้
บรรจุพืชอนรุักษ์บญัชี 3 เพื่อควบคมุ
การค้า จึงควรมรีะเบยีบ หลักเกณฑ์
เพื่อรองรับการส่งออกก าหนดไว ้

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส่วนมากเห็นด้วย แต่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- ให้ใช้เฉพาะบัญชี 1 เพราะถ้าเป็นบัญชี 2 คงจะยังไม่ใกล้
สูญพันธุ์ ซ่ึงถ้าใกล้สูญพันธุ์ประเทศท่ีเป็นเจ้าของคงไปร้อง
ขอให้ขึ้นเป็นบัญชี 1 
- เห็นด้วย ส าหรับบัญชี1 ส่วนบัญชี 2 น่าจะส ารวจเรื่อง
ปริมาณท่ีสามารถขยายพันธุ์ได้ดี และมีปริมาณมาก ควรจะ
เสนอส านักเลขาธิการไซเตสเพื่อถอดออกจากพืชอนุรักษ์ 
เช่น กล้วยไม้บางสายพันธุ์ หรือหยก 
- ควรจะยื่นค าขอที่สถานท่ีมีความสามารถตรวจสอบเอกสาร
ได้ แต่การรับหนังสืออนุญาตควรจะรับได้ทุกด่านฯ 
- ควรยื่นค าขอได้ทุกด่านฯ 
- ควรจะมี สนง.ท่ีสามารถตรวจท่ีสนามบินได้เหมือนเมื่อก่อน
จะสะดวกส าหรับการค้าท่ีเป็น Hand Carry   
- ไม่ควรส่งออกได้ทุกด่านท่ัวประเทศ ควรส่งออกเฉพาะด่าน
ท่ีมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีวิชาการเฉพาะด้าน เน่ืองจากประเทศ
ไทยมีนักวิชาการไม่เพียงพอ ท าให้เสี่ยงต่อการสวมสิทธิ์และ
การตรวจสอบไม่ครอบคลุม 
 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วย 
 
3. คณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วย แต่ให้แยกหลักเกณฑ์การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชี ๓ 
ระหว่างพืชอนุรักษ์ท่ีไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม กับพืช
อนุรักษ์ท่ีได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมให้ชัดเจน 
 

 



การส่งออกพืชอนุรักษ์  (ต่อ) 
 
ล าดับ ประกาศฯ เดิม ประกาศฯ ใหม่ เหตุผลในการแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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- 
 
 
 
 
- 

- เพิ่ม  การส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชี 3 ที่ได้มา
จากการขยายพันธ์ุเทียม โดยใช้หลักเกณฑ์การ
ควบคุมเหมือนการส่งออกพืชอนุรักษ์บัญชีท่ี 1 
และบัญชีท่ี 2 ที่ได้มาจากการขยายพันธ์ุเทียม 
 
- เพิ่ม การส่งออกพืชอนุรักษ์ ที่ไดม้าจากการ
ขยายพันธุ์เทียม หากพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการ
ตรวจพืชอนุรักษ ์พิจารณาเห็นว่าพชือนุรักษ์ท่ี
ส่งออกนั้น มีลักษณะไมเ่หมือนที่ได้มาจากการ
ขยายพันธุ์เทียม พนักงานเจ้าหน้าที่จะระงับการ
ส่งออกพืชอนุรักษ์ในครั้งนั้น และด าเนินการตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ส่งออก หรือผู้ออกใบรับ
มอบพืชอนุรักษ์  
 
 

 
 
 
 
 
- หากอนุญาตให้ส่งออกพชืที่มี 
ลักษณะเหมือนได้มาจากป่า อาจท า
ให้ต่างประเทศหมดความเช่ือถือ 
นอกจากน้ีหลักเกณฑ์ในการ
ขยายพันธุ์เทียมก าหนดให้การปลกู
ต้องมีการดูแลรักษาอย่างดี ให้ปุ๋ย 
ให้น้ า ก าจัดแมลงศตัรูพืช
เพราะฉะนั้นพืชต้องมีความสมบูรณ์ 
สม่ าเสมอ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่วนมากเห็นด้วย แต่มีข้อคดิเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- การระงับการส่งออกอาจส่งผลเสียต่อธุรกจิ ควรจะท าการ
ตักเตือน 
- ต้องตรวจสอบท่ีมาทีไ่ปก่อนด าเนินการตามระเบียบกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
- ควรระงับการส่งออกเฉพาะสินคา้ที่เป็นไซเตสเท่านั้น 
 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาตามคู่มือการจ าแนกระหว่างพืชที่ไม่
ได้มาจากการขยายพันธ์ุเทียมกับพชืที่ได้มาจากการขยายพันธุ์
เทียม 
 
3. คณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วย 
 

 
 
 
 
 



การน าผ่านพืชอนุรักษ์ 
 
ล าดับ ประกาศฯ เดิม ประกาศฯ ใหม่ เหตุผลในการแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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13 

การน าผ่านพืชอนุรักษ์  
 
มีหลักเกณฑ์การน าผา่น 2 กรณี ประกอบด้วย 
- การน าผ่านพืชอนุรักษ์ท่ีมีการน าเข้า และ
ส่งออกไปอีกประเทศ โดยมีการเปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะ 
- การน าผ่านพืชอนุรักษ์ท่ีมีการน าเข้ามา
เพาะเลี้ยงดูแล แล้วจึงส่งออกไปอกีประเทศ 
  

- 

การน าผ่านพืชอนุรักษ ์
 
- แก้ไขเป็น การขออนุญาตน าผ่านพืชอนุรักษ์ 
ต้องขอหนังสืออนุญาตน าเข้าให้แล้วเสร็จ จึง
สามารถขอหนังสืออนุญาตน าผ่านพืชอนุรักษ์ได ้
 
 
 
 
-  เพิ่ม ไม่อนุญาตให้น าผ่านพืชอนุรักษ์บัญชีท่ี 1 
ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทยีม  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ผู้น าผ่านจะต้องด าเนินการแจ้งการ
น าเข้าพืชอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน
การขออนุญาตน าผ่านพืชอนุรักษ์ใน
ปัจจุบัน  
 
 
- เนื่องจากการน าเข้าพืชอนุรักษ์
บัญชี 1 ท่ีไม่ได้มาจากการขยายพนัธุ์
เทียม มีวัตถุประสงคเ์พื่อการ
ศึกษาวิจัยเท่านั้น 
 
 
 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส่วนมากเห็นด้วย แต่มีข้อคดิเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- ถ้ามีหนังสืออนุญาตออกจากประเทศต้นทางอย่างถูก
กฎหมายแล้ว ควรสอบถามสาเหตทุี่ต้องน าผ่านพืช
น าเข้ามา เช่น ต้นทุน ภาษี ความสะดวกในการดูแลจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
- บางประเทศยังไมม่ีการออกหนังสืออนุญาตส่งออก
ให้กับพืช หรือมีการปฏิบตัิที่ไมเ่หมือนกันในแต่ละด่านที่
ส่งออกจากต่างประเทศ 
- ควรยื่นค าขอหนังสืออนุญาตไซเตสเฉพาะสถานท่ีที่มี
ความช านาญในการตรวจสอบเอกสาร แตส่ามารถรับ
หนังสืออนุญาตได้ทุกด่านท่ัวประเทศ 
 - เพื่อความสะดวกในการด าเนินงาน น่าจะยื่นเอกสาร
และรับเอกสารได้ทุกด่าน 
- ควรน าผ่านได้เฉพาะด่านฯ ท่ีมีพนักงานเจ้าหน้าที่
วิชาการเฉพาะด้าน 
 
2. เจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วย  
 
3. คณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ ์
เห็นด้วย 
 

 

 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลบทบัญญัติและมติที่ประชุม (Resolution) ที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

ในการค้า และชนิดพืชในบัญชีแนบท้ายของอนุสัญญาไซเตสทุก 3 ปี และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตาม

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการ

จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 5 ครั้ง และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากกการ

ประชุมเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์ และการประชุมคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์ ที่มีต่อประกาศกรมวิชาการ

เกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืช

อนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเป็น ร่าง ประกาศกรมวิชาการ

เกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืช

อนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. .... ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเสนอกรม

วิชาการเกษตรลงนาม และเสนอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการ

น าเข้า ส่งออก น าผ่านพืชอนุรักษ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ยังน าไปใช้เป็นแนวการพัฒนาระบบการยื่นค าขอหนังสืออนุญาตส่งออก น าเข้า น าผ่านพืชอนุรักษ์

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ประกอบการและส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในอนาคต  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน

พืชอนุรักษ์ 

2. น าไปใช้เป็นแนวการพัฒนาระบบการยื่นค าขอหนังสืออนุญาตส่งออก น าเข้า น าผ่านพืชอนุรักษ์

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  - 

 

12. เอกสารอ้างอิง :  

คู่มือปฏิบัติงานภายใต้อนุสัญญาไซเตสทางด้านพืชส าหรับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518. 
ฝ่ายการค้าพืชตามอนุสัญญา. กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535. ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส านักเลขานุการกรม. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรุงเทพฯ. 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพืชอนุรักษ์ 
 และซากของพืช อนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547. กรมวิชาการเกษตร, 
 กรุงเทพฯ 



13. ภาคผนวก :  

แบบสอบถามความคิดเห็น การแก้ไข 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การน าเข้า ส่งออก น าผ่านพืชอนุรักษ์ 

 
การน าเข้าพืชอนุรักษ์ 
1.  พืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1 และ บัญชีที่ 2 ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันุ์เทียม  
 1.1 ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า ที่ไซเตสบางเขน ได้แก่ เอกสารแสดงสถานที่ปลูกและวิธีการปลูก,  
หนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศต้นทาง    

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ......................................................................................................  
1.2 การน าเข้าต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่วิชาการ  

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................... ..  
1.3  การก าหนดด่านน าเข้า (ทั้งยื่นค าขอ รับหนังสืออนุญาต และ น าเข้าพืช) เฉพาะ ไซเตสบางเขน 

เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และเชียงแสน 

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ.......................................................................................... ..........…...... 
2.  พืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1 และ บัญชีที่ 2 ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม  

2.1 ต้องขออนุญาตน าเข้าล่วงหน้า และต้องยื่นเอกสารส่งออกจากประเทศต้นทางก่อน 

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ....................................................... .............................................…...... 
2.2 ยื่นค าขอน าเข้าได้เฉพาะ ไซเตสบางเขน เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และเชียงแสน แต่น าเข้าได้ทุก

ด่านทั่วประเทศ 

  เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................. ......................................…....... 
4. ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า 
 
 
การส่งออกพืชอนุรักษ์ 
1.  พืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1 และ บัญชีที่ 2 ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม  
 1.1 ต้องยื่นเอกสารให้พิจารณาล่วงหน้าที่ไซเตสบางเขน เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิชาการให้ความเห็นชอบ 

     เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ...............................................................................................…............
  



 1.2 ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นชอบ ให้ยื่นค าขอ และรับหนังสือส่งออกได้เฉพาะ ไซเตสบางเขน เชียงใหม่ 
หาดใหญ่ ภูเก็ต และเชียงแสน 

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ...............................................................................................…............
2.  พืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1 และ บัญชีที่ 2 ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม  
 2.1 ชนิดพันธุ์ที่จะส่งออก ต้องมาจากการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เท่านั้น  

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ...............................................................................................…............
 2.2 ยื่นค าขอ และรับหนังสือส่งออกได้เฉพาะไซเตสบางเขน เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และเชียงแสน 

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ...............................................................................................…............
 2.3 ส่งออกพืชอนุรักษ์ ได้ทุกด่านทั่วประเทศ 

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ....................................................................................................….......
 2.4 ระงับการส่งออก และด าเนินการตามระเบียบกับผู้ส่งออก หรือผู้ออกใบรับมอบพืชอนุรักษ์ กรณีที่
พบพืชป่า หรือ มีลักษณะเหมือนไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม 

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ....................................................................................................….......
3. ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 
 
 
 
 
 
การน าผ่านพืชอนุรักษ์ 

1. ไมอ่อกหนังสืออนุญาตน าผ่าน  ให้กับพืชไซเตสบัญชีที่ 1 ที่ได้มาจากป่า 

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ...............................................................................................…............ 
2. ต้องขออนุญาตน าเข้าพืชอนุรักษ์ บัญชี 1, 2 และ 3 ให้ถูกต้อง (มีหนังสืออนุญาตส่งออกจาก

ประเทศต้นทาง หนังสืออนุญาตน าเข้าของไทย และผ่านด่านตรวจพืช ให้นายตรวจเซ็นต์ชื่อในช่อง 14) จึงจะ
อนุญาตให้น าผ่าน 

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ.................................................................... ........................................
  



3. ยื่นค าขอ และรับหนังสือน าผ่าน เฉพาะที่  ไซเตสบางเขน เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และเชียงแสน 

    เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ...................................................................................... .........…............
4. น าผ่านพืชอนุรักษ์ได้ทุกด่านทั่วประเทศ 

  เห็นด้วย  

    ไม่เห็นด้วย เพราะ...............................................................................................…............ 
5. ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าผ่าน 


