
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองการสง่ออกพชืลกูผสม และหนงัสอื
รบัรองการสง่ออกอืน่ ๆ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง โดยเริม่นับระยะเวลาตัง้แตก่ารยืน่เอกสาร
หลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้น จนถงึลงนามในหนังสอืรับรองการสง่ออกพชืลกูผสม และหนังสอืรับรองการสง่ออกอืน่  ๆ
 
2. ระยะเวลา 1 ชัว่โมง สําหรับชนดิของพชือนุรักษ์จํานวนไมเ่กนิ 10 ชนดิ 
 
3. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลักฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
 
4. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง และไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลักฐานรว่มกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผู ้
รับคําขอจะยกเลกิคําขอ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กลุม่วจัิยอนุสญัญาไซเตสดา้นพชื สํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื เลขที ่50 ถนน
พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2940 5687/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. ปิดรับคําขอเวลา 15.30 น. 
2. หากตอ้งการรับบรกิารวันหยดุทีท่างราชการกําหนด กรณุาสอบถามที่
หมายเลขโทรศพัท ์0 2940 5687 ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วันเสาร ์
(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ใหบ้รกิารรับคําขอผา่นทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร (ระบบยืน่คําขอ 
CITES) หรอื http://e-cites.doa.go.th:21006/เว็บไซทแ์ละชอ่งทาง
ออนไลน ์
(หมายเหต:ุ (1. ขอ username และ password เพือ่ใชทํ้ารายการ 
กรณุาตดิตอ่ citesflora@gmail.com หรอืหมายเลขโทรศพัท ์0 2940 
5687 2. กรณียืน่คําขอผา่นทางเว็บไซตห์ลังเวลาทําการ เจา้หนา้ทีจ่ะ
ดําเนนิการในวันทําการถัดไป))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นตรวจพชืทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ/ ดา่นตรวจพชืทา่อากาศยาน
เชยีงใหม ่/ ดา่นตรวจพชืทา่อากาศยานภเูก็ต / ดา่นตรวจพชืทา่อากาศ
ยานหาดใหญ ่/ ดา่นตรวจพชืเชยีงแสน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ ศนูยบ์รกิาร
รว่ม 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารตามวัน เวลาทําการของแตล่ะ
ดา่น))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวัน ทกุวัน (ไมเ่วน้
วันหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
  



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 ชัว่โมง 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูย้ืน่คําขอ ยืน่แบบคําขอในแบบขอหนังสอืรับรองการสง่ออก
พชืลกูผสมของพชืในบญัชแีนบทา้ยอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้
ระหวา่งประเทศซึง่ชนดิสตัวป่์าและพชืป่าทีกํ่าลังจะสญูพันธุ ์ 
ทางอเิล็กทรอนกิส ์หรอืยืน่คําขอดว้ยตนเอง พรอ้มเอกสาร
หลักฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้งครบถว้น และ
รับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี สํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาออกหนังสอืรับรอง และตรวจพชืใหต้รงกบั
หนังสอืรับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

35 นาท ี สํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1. ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนามในหนังสอืรับรอง 
2. เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ ืน่คําขอชําระคา่ธรรมเนยีม  
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี สํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ( (ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั / สําเนา 1 ฉบบั) 
(1. กรณีบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล/ ผูม้อบอํานาจ / ผูรั้บมอบ
อํานาจ  
2. ผูม้าตดิตอ่ แสดงเอกสารฉบบัจรงิ)) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เจา้ของกจิการ หรอืผูม้อบอํานาจ รับรองสําเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แทนบตัรประชาชน กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิ) 

- 

4) 
 

แบบขอหนงัสอืรบัรองการสง่ออกพชืลกูผสมของพชืใน
บญัชแีนบทา้ยอนสุญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซึง่
ชนดิสตัวป่์าและพชืป่าทีก่ําลงัจะสญูพนัธุ ์พรอ้มรายการ
ชนดิพชืลกูผสมทีร่ะบชุือ่พอ่-แมพ่นัธุ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. นติบิคุคล หรอืบคุคลธรรมดาเป็นผูม้อบอํานาจได ้
2. กรณีไดรั้บมอบอํานาจจากนติบิคุคล หรอืบคุคลธรรมดา ให ้

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ดําเนนิการแทน - ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีมอบอํานาจให ้
กระทําการเพยีง 1 ครัง้ - ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีมอบ
อํานาจใหก้ระทําการมากกวา่ 1 ครัง้) 

 
 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมหนงัสอือนญุาต 

(หมายเหต:ุ (ตอ่หนังสอือนุญาต 1 ฉบบั))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) หน่วยงานตน้สงักดั : สํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื กรมวชิาการเกษตร / เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 / โทรศัพท ์0 2579 6744 / โทรสาร 0 2579 3162 / 
อเีมล ์ : pvpo@doa.in.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) หน่วยงาน ณ จดุยืน่คําขอ : กลุม่วจัิยอนุสญัญาไซเตสดา้นพชื สํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื กรมวชิาการ
เกษตร/เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 / โทรศัพท/์
โทรสาร 0 2940 5687 / อเีมล ์citesflora@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th /  
ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบขอหนังสอืรับรองการสง่ออกพชืลกูผสมของพชืในบญัชแีนบทา้ยอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่ง

ประเทศซึง่ชนดิสตัวป่์าและพชืป่าทีกํ่าลังจะสญูพันธุ ์
(หมายเหต:ุ 
(http://www.doa.go.th/pvp/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=1
27))  

 
หมายเหต ุ

1. กรอกคํารอ้งผา่นทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร www.doa.go.th 
 
โดยคลกิเลอืก ระบบบรกิารออนไลน ์กรมวชิาการเกษตร 
 
และคลกิเลอืก ระบบยืน่คําขอ CITES 
 
แลว้คลกิเลอืก แบบคําขอรับหนังสอืรับรองการสง่ออกพชืลกูผสมของพชืในบญัชแีนบทา้ยอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้
ระหวา่งประเทศซึง่ชนดิสตัวป่์าและพชืป่าทีกํ่าลังจะสญูพันธุ ์

 
2. คูม่อืการกรอกคํารอ้งจากเว็บไซตสํ์านักคุม้ครองพันธุพ์ชื มรีายละเอยีดขัน้ตอนการยืน่คํารอ้งผา่นทางระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์สําหรับพชืลกูผสม ดไูดท้ีเ่ว็บไซต ์
http://doa.go.th/pvp/images/stories/cites/stepvcites%20hybrid.pdf 

  

http://doa.go.th/pvp/images/stories/cites/stepvcites%20hybrid.pdf


ชือ่กระบวนงาน: การออกหนังสอืรับรองการสง่ออกพชืลกูผสม และหนังสอืรับรองการสง่ออกอืน่  ๆ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื กรมวชิาการเกษตร สํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1) พ.ร.บ.  พันธุพ์ชื พ.ศ. 2518  

  
2) ระเบยีบกรมวชิาการเกษตร วา่ดว้ยการออกหนังสอืรับรองการสง่ออกพชืลกูผสมของพชืในบญัชแีนบทา้ย

อนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่ชนดิสตัวป่์าและพชืป่าทีกํ่าลังจะสญูพันธุ ์ 
  

3) อนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซึง่ชนดิสตัวป่์าและพชืป่าทีใ่กลส้ญูพันธุ ์(CITES)  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง) 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 295 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 374 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 71 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สําเนาคูม่อืประชาชน] การออกหนังสอืรับรองการสง่ออกพชืลกูผสม และหนังสอื
รับรองการสง่ออกอืน่ ๆ 
 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 21/07/2558 


