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อนุสัญญาไซเตส  
 อนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำท่ีใกล้สูญพันธุ์  ( The 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือเรียกย่อ
ว่ำ อนสุญัญำไซเตส (CITES) หรือบำงครัง้เรียกว่ำอนสุญัญำวอชิงตนั (Washington Convention) ตำมช่ือ
สถำนท่ีท่ีลงนำมรบัรองอนสุญัญำฉบบันี ้ณ กรุงวอชิงตนั ดี ซี ประเทศ สหรฐัอเมรกิำ 
 อนสุญัญำไซเตสเป็นขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศท่ีเก่ียวกบักำรอนรุกัษท์รพัยำกรสัตวป่์ำและพืชป่ำใน
โลก ควบคู่กับใชป้ระโยชนท์ำงกำรคำ้ซึ่งชนิดพนัธุเ์หล่ำนัน้  ก ำกับดแูลดำ้นกำรคำ้ระหว่ำงประเทศซึ่งชนิด
สตัวป่์ำและพืชป่ำท่ีใกลส้ญูพนัธุแ์ละก ำลงัถกูคกุคำม โดยอำศยัระบบหนงัสืออนญุำต  
 เพ่ือใหก้ำรควบคมุกำรคำ้ระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดสตัวป่์ำและพืชป่ำท่ีใกลสู้ญพนัธุ์เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ชนิดสตัวแ์ละพืชในอนสุญัญำฯ จงึไดถ้กูจดัแบง่ เป็น 3 กลุม่ (3 บญัชี) 
  บญัชีแนบทำ้ยท่ี 1 หมำยถึง ชนิดท่ีใกลส้ญูพนัธุอ์ย่ำงยิ่ง จึงหำ้มท ำกำรคำ้ชนิดพืชและสตัวท่ี์ไดม้ำ
จำกป่ำโดยเดด็ขำด (ยกเวน้เพ่ือกำรศกึษำ หรือไดม้ำท่ีไดจ้ำกกำรขยำยพนัธุเ์ทียม หรือจำกกำรเพำะพนัธุใ์น
คอก) กำรน ำเขำ้ และส่งออกซึ่งชนิดพนัธุใ์นบญัชีนี ้จะตอ้งค ำนึงถึงควำมอยู่รอดและผลกระทบตอ่จ ำนวน
ประชำกรในธรรมชำติเป็นส ำคญั กำรส่งออกจะตอ้งไดร้บัอนญุำตใหน้ ำเขำ้จำกประเทศผูน้  ำเขำ้เสียก่อนจึง
สำมำรถสง่ออกได ้ 
 บญัชีแนบท้ำยท่ี 2 หมำยถึง ชนิดท่ีเหลืออยู่ค่อนข้ำงน้อยแต่ยังไม่ใกล้สูญพันธุ์ แต่ถ้ำไม่มีกำร
ควบคมุกำรคำ้อำจจะท ำใหใ้กลส้ญูพนัธุจ์นจดัใหอ้ยู่ในบญัชีท่ี 1 ได ้ดงันัน้ สำมำรถท ำกำรคำ้ชนิด ท่ีไดม้ำ
จำกป่ำได ้แตต่อ้งไม่เป็นกำรละเมิดกฎหมำยภำยในประเทศ และกำรออกหนงัสืออนญุำตชนิดท่ีไดม้ำจำก
ป่ำ ตอ้งมีกำรวิเครำะหว์ำ่กำรสง่ออกไมเ่ส่ียงตอ่กำรใกลส้ญูพนัธุข์องชนิดนัน้ในธรรมชำติ 
 บญัชีแนบทำ้ยท่ี 3 หมำยถึง ชนิดท่ีประเทศภำคีใดภำคีหนึ่งรอ้งขอใหส้  ำนกัเลขำธิกำรบรรจุไวใ้น
บญัชี เพ่ือใหป้ระเทศภำคีสมำชิกอ่ืนชว่ยเหลือในกำรควบคมุกำรคำ้ซึ่งชนิดนัน้ กำรขอขึน้บญัชีแนบทำ้ยท่ี 3 
ประเทศท่ีรอ้งขอจะตอ้งมีกฎหมำยภำยในท่ีควบคมุกำรใชป้ระโยชนข์องชนิดนัน้ก่อน 
 อนุสญัญำไซเตสมีบทบญัญัติทัง้สิน้ 25 มำตรำ เพ่ือใหก้ำรควบคมุกำรคำ้ระหว่ำงประเทศเป็นไป
อยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยมีมำตรำท่ีเก่ียวขอ้งท่ีระบใุหป้ระเทศสมำชิกจะตอ้งด ำเนินกำร ดงันี  ้
 1. ตอ้งมีกฎหมำยภำยในประเทศ ท่ีสำมำรถควบคมุกำรน ำเขำ้ ส่งออก และน ำผ่ำนชนิดพืชและ
สตัวท่ี์ก ำหนดไวใ้นบญัชีอนสุญัญำ ฯ โดยกฎหมำยดงักลำ่วจะตอ้งมีบทลงโทษส ำหรบัผูก้ระท ำผิด 
 2. ตอ้งมีกำรจดัตัง้หน่วยงำนท่ีเรียกว่ำฝ่ำยปฏิบตัิกำร (Management Authority) มีหนำ้ท่ีติดต่อ
ประสำนงำนกบัส ำนกัเลขำธิกำรไซเตสและประเทศภำคีอ่ืน ๆ ในเรื่องกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ 
และ ขอ้ก ำหนดท่ีก ำหนดไวใ้นอนสุญัญำ ฯ ซึ่งโดยสว่นใหญ่ฝ่ำยปฏิบตักิำรจะมีหนำ้ท่ีก ำกบั ดแูล กำรน ำเขำ้ 
ส่งออก และน ำผ่ำน ชนิดพืชและสัตวท่ี์อยู่ในบัญชีของอนุสัญญำ ฯ และจัดตัง้หน่วยงำนท่ีเรียกว่ำฝ่ำย
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วิชำกำร (Scientific Authority) เพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูใ้หค้  ำแนะน ำฝ่ำยปฏิบตัิกำรในกำรออกหนงัสืออนญุำต
ไซเตส (CITES Permit) 
 3. ตอ้งมีกำรจดัตัง้หน่วยงำนท่ีเรียกว่ำ Check point เพ่ือตรวจสอบกำรน ำเขำ้ ส่งออก และน ำผ่ำน
ชนิดพืชและสตัวท่ี์อยูใ่นบญัชีของอนสุญัญำ ฯ 
 4. ตอ้งมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีกำรออกหนังสืออนุญำตไซเตสท่ีมีรำยละเอียดในเรื่องชนิด 
จ ำนวนเลขท่ีหนังสืออนุญำต ประเทศท่ีส่งออกหรือน ำเข้ำ และวัตถุประสงคก์ำรส่งออก ส่งไปยังส ำนัก
เลขำธิกำรไซเตส ภำยในวนัท่ี 31 ตลุำคม ของทกุปี นอกจำกนีทุ้ก 2 ปี ตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำน
ทำงดำ้นอนสุญัญำไซเตส ภำยในประเทศสง่พรอ้มรำยงำนประจ ำปีดว้ย 
 กำรด ำเนินงำนเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัขิองอนสุญัญำไซเตสในประเทศไทย เพ่ือใหค้รอบคลมุ
ถึงพนัธกรณีท่ีไดใ้หส้ตัยำบนัไว ้ทำงดำ้นกฎหมำยประเทศไทยไดบ้ญัญัติ กฎหมำยภำยในขึน้มำจ ำนวน 2 
ฉบบั ไดแ้ก่ พระรำชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์ำ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมำยรองรบักำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมอนุสญัญำไซเตสทำงดำ้นสตัวป่์ำ (Wild Fauna) ซึ่งกรมป่ำไม ้(เดิม) ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำและพนัธุพื์ช สงักัดกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม เป็นหน่วยงำน 
ปฏิบตัิงำนรองรบัทำงดำ้นสตัวป่์ำ (wildlife species) และกรมประมง สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เป็นหน่วยงำนปฏิบตัิงำนรองรบัทำงดำ้นสตัวน์  ำ้ (marine species) และพระรำชบญัญัติพนัธุพื์ช พ.ศ. 
2518 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติพนัธุพื์ช (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมำยรองรบัทำงดำ้นพืชป่ำ 
(Wild Flora) ซึ่งกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นหน่วยงำนปฏิบตัิงำน และได้
มอบหมำยภำรกิจนีใ้ห ้ส ำนักคุม้ครองพันธุ์พืช โดยมีกลุ่มวิจัยอนุสัญญำไซเตสดำ้นพืช เป็นหน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบโดยตรง นอกจำกนี้ยังได้ก ำหนดหน้ำท่ี มอบหมำยภำรกิจนีใ้ห้ส  ำนักควบคุมพืชและวัสดุ
กำรเกษตร โดยมีดำ่นตรวจพืชและวสัดกุำรเกษตรทั่วประเทศ ก ำกบัดแูลในเรื่อง กำรน ำเขำ้ ส่งออก และน ำ
ผ่ำนพืชอนุรักษ์และซำกของพืชอนุรักษ์ ตำมพระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญัติพนัธุพื์ช (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 หรือท ำหนำ้หนำ้ท่ีเป็น check point โดยใชร้ะบบหนงัสือ
อนญุำต (CITES permits) ในกำรควบคมุกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ พระรำชบญัญัติพนัธุพื์ช (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2535 เป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเตมิพระรำชบญัญตัพินัธุพื์ช พ.ศ. 2518 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนสุญัญำไซเตส เพ่ือ
เป็นกำรสง่เสรมิใหมี้กำรเพำะเลีย้งและขยำยพนัธุพื์ชป่ำนอกเหนือจำกธรรมชำติใหส้อดคลอ้งกบัอนสุญัญำ
ฯ และไดเ้พิ่มเตมิสำระส ำคญัใหค้รอบคลมุกำรปฏิบตัติำมพนัธกิจในอนสุญัญำไซเตส ดงันี  ้
 1. เพิ่มเติมค ำนิยำม "พืชอนุรักษ์" โดยให้หมำยถึง พืชในบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส ซึ่ง
รฐัมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนเุบกษำ และก ำหนดควำมหมำย
ของกำรขยำยพนัธุเ์ทียม (มำตรำ 3)  
 2. รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ก ำหนดใหพื้ชในบญัชีแนบทำ้ยอนุสญัญำไซเตส
เป็น “พืชอนรุกัษ”์ เพ่ือก ำกบัดแูลกำรคำ้พืชอนรุกัษร์ะหวำ่งประเทศ ตำมมำตรำ 29 ตรี 
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 3. กำรน ำเขำ้ ส่งออก น ำผ่ำนพืชอนุรกัษ์และซำกของพืชอนุรกัษ์จะตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกอธิบดี
กรมวิชำกำรเกษตร (มำตรำ 29 ตรี) 
 4. ก ำหนดใหมี้กำรขึน้ทะเบียนสถำนท่ีเพำะเลีย้งพืชอนรุกัษเ์พ่ือกำรคำ้ (มำตรำ 29 จตัวำ) 
 5. ก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีมีอ ำนำจส่งกลับพืชอนุรักษ์ท่ีเข้ำมำไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
(มำตรำ 39 ตรี) 
 6. ก ำหนดบทลงโทษส ำหรบัผูฝ่้ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำย (มำตรำ 61 ทวิ) 
 
พชือนุรักษ ์
 พืชอนรุกัษ ์หมำยถึง พืชชนิดท่ีก ำหนดไวใ้นบญัชีแนบทำ้ยอนสุญัญำว่ำดว้ยกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ
ซึ่งชนิดสตัวป่์ำและพืชป่ำท่ีใกลจ้ะสูญพนัธุซ์ึ่งรฐัมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรก ำหนด
ชนิดพืชไวใ้นบญัชีแนบทำ้ยอนุสญัญำฯ จะมีกำรเปล่ียนแปลงทุกครัง้หลงักำรประชุมสมยัสำมญัประเทศ
ภำคีอนสุญัญำไซเตส (Conference of the Parties หรือ CoP) โดยประเทศสมำชิกจะย่ืนขอ้เสนอเพ่ือขอ
เปล่ียนแปลงบัญชีแนบทำ้ยอนุสัญญำฯ รวมถึงขอแก้ไขกฎระเบียบทำงกำรคำ้ในส่วนของพืชป่ำ โดยมี
หลกักำรว่ำกำรเสนอชนิดพนัธุใ์ดเขำ้บรรจใุนบญัชีแนบทำ้ยอนสุญัญำฯ หมำยควำมว่ำชนิดพนัธุน์ัน้ตอ้งมี
กำรคำ้ระหว่ำงประเทศและตอ้งกำรใหป้ระเทศภำคีช่วยควบคมุ ดแูลไม่ใหมี้กำรคำ้มำกเกินก ำลงัผลิตตำม
ธรรมชำตจินน ำไปสูภ่ำวะเส่ียงตอ่ กำรใกลส้ญูพนัธุ ์หนำ้ท่ีท่ีส  ำคญัอยำ่งหนึ่งของประเทศภำคีอนสุญัญำ คือ 
กำรช่วยประเทศภำคีอ่ืนๆ อนุรกัษ์ชนิดพืชและสัตว ์รวมถึงกำรอนุรกัษ์ ชนิดพืชและสัตวข์องประเทศของ
ตวัเองดว้ย หำกประเทศภำคีมีควำมเห็นหรือมีขอ้มูลว่ำชนิดพืชหรือสตัว์ชนิดใดมีกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ
มำกจนมีควำมเส่ียงต่อกำรใกลสู้ญพนัธุไ์ดก็้เสนอใหช้นิดนัน้ๆ บรรจุในบญัชีแนบทำ้ยอนุสญัญำฯ ในกำร
ประชุมสมัยสำมัญประเทศภำคีอนุสัญญำไซเตสจะมีประเทศสมำชิก ย่ืนขอ้เสนอ (proposal) เพ่ือขอ
เปล่ียนแปลงชนิดพนัธุใ์นบญัชีแนบทำ้ยอนุสญัญำฯ หรือขอ้เสนอแกไ้ขกฎระเบียบทำงกำรคำ้พืช เพ่ือใหท่ี้
ประชมุมีกำรพิจำรณำลงมติ เม่ือท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหมี้กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขบญัชีแนบทำ้ย ฯ และ
กฎระเบียบทำงกำรคำ้ของชนิดพืชแลว้ ส ำนกัเลขำธิกำรไซเตสก็จะมีประกำศแจง้เวียน (Notification) ให้
ประเทศภำคีสมำชิกทรำบ โดยจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยใน 90 วนัหลงัจำกกำรประชมุภำคีอนสุญัญำฯ เสร็จสิน้ 
ส  ำหรบัประเทศไทยไดด้  ำเนินกำรศกึษำรวบรวมผลของกำรเปล่ียนแปลงชนิดพืช และกฎระเบียบขอ้ควบคมุ
หรือขอ้ยกเวน้ในกำรควบคมุทำงกำรคำ้ของแต่ละชนิด น ำมำจดัท ำเป็นร่ำงประกำศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์เรื่อง พืชอนุรกัษ์ จำกนัน้จึงน ำเสนอใหเ้จำ้หนำ้ท่ีวิชำกำรพืชอนรุกัษ์ใหค้วำมคิดเห็น และเสนอให้
คณะอนุกรรมกำรพืชอนุรักษ์ เห็นชอบก่อนส่งให้คณะกรรมกำรพันธุ์พืช ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
รฐัมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณล์งนำม และประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำตอ่ไป 
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ชื่อวิทยาศาสตรข์องพชือนุรักษ ์
กำรตั้งช่ือพืชเป็นสิ่งส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรศึกษำทำงอนุกรมวิธำนพืชท่ีศึกษำเก่ียวกับ

หลกัเกณฑ ์กฎ และขอ้บงัคบั ซึ่งพืชแตล่ะชนิดมีช่ือสำมญั (common name) หรือช่ือทอ้งถ่ิน (local name) 
หรือช่ือพืน้เมือง (vernacular name) หลำยช่ือแตกต่ำงกันท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิดได ้เพ่ือใหเ้กิดควำม
เขำ้ใจตรงกันนกัวิทยำศำสตรจ์ึงตอ้งใชช่ื้อท่ีเป็นสำกลในกำรจดัจ ำแนกสิ่งมีชีวิต เรียกว่ำ ช่ือวิทยำศำสตร ์
(scientific name) โดยกำรจ ำแนกตำมหลกัอนกุรมวิธำน (classification based on taxonomic principle) 
ส ำหรบักำรจ ำแนกและตัง้ช่ือพืชจะมีกำรใชก้ฎเกณฑเ์ดียวกันเป็นสำกล เพ่ือใหส้ำมำรถส่ือสำรกนัไดเ้ขำ้ใจ
ทกุประเทศทั่วโลก แต่เดิมนัน้ใชห้ลกัเกณฑท่ี์เรียกว่ำ Artificial system เป็นกำรจ ำแนกโดยกำรพิจำรณำ
ควำมคลำ้ยคลึงของลกัษณะภำยนอกหรือลกัษณะทั่วไปท่ีสำมำรถสงัเกตเห็นไดแ้ลว้น ำมำจดั เป็นกลุ่ม ๆ 
ชนิดพรรณท่ีมีควำมใกลเ้คียงกนั เม่ือองคค์วำมรูส้มยัใหมท่ำงดำ้นชีวโมเลกลุมีเพิ่มมำกขึน้ นกัอนกุรมวิธำน
จึงไดใ้หค้วำมส ำคญักบัหลกัเกณฑก์ำรจ ำแนกแบบ Phylogenetic system ประกอบใน กำรจ ำแนกพืชโดย
อำศัยควำมสัมพันธ์ทำงวิวัฒนำกำรของพืชสำยสัมพันธ์ทำงพันธุกรรม ของพืช ระบบนีจ้ึงเป็นระบบท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกำรจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นไปไดม้ำกท่ีสุด ช่ือวิทยำศำสตรเ์ป็นช่ือท่ีตัง้ขึน้ตำม
หลกัเกณฑก์ำรตัง้ช่ือและเป็นท่ียอมรบัของนำนำชำตทิั่วโลกช่ือพืชท่ีใชอ้ำ้งอิงในปัจจบุนั มีดงันี  ้

1. ช่ือสำมญั (Common name) เป็นช่ือท่ีเรียกกนัทั่วไป โดยก ำหนดตำมลกัษณะของตน้ไมน้ัน้ ๆ 
ตำมท่ีมองเห็น หรือเรียกตำมถ่ินก ำเนิดท่ีคน้พบ ประโยชนท่ี์ไดร้บัจำกตน้ไม ้หรือเรียกตำมช่ือผูค้น้พบพืชนัน้
เป็นคนแรกก็ได ้ซึ่งพืชสองชนิดอำจจะมีช่ือสำมัญช่ือเดียวกันก็ได ้ท ำใหเ้กิดควำมสับสนไดง้่ำย เช่น ลิ ้น
มงักร (Habinaria rhodocheila) อยู่ในวงศ ์Orchidaceae เป็นกลว้ยไมด้ินชนิดหนึ่ง ใบรูปรีแกมรูปขอบ
ขนำน ดอกมีหลำยสี เช่น สีเหลือง เหลืองอมส้ม แสดอมแดง หรือชมพู กับ ลิน้มังกร (Sansevieria 
trifasciata) อยู่ในวงศ ์Dracaenaceae ก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง ล  ำตน้เป็นหวั หรือเหงำ้อยู่ในดิน ลกัษณะล ำ
ตน้เป็นขอ้ ๆ ใบเกิดจำกหวัท่ีโผลอ่อกมำพน้ดนิเป็นกอ ลกัษณะใบยำวปลำยแหลม 

2. ช่ือวิทยำศำสตร ์(Scientific name) เป็นช่ืออำ้งอิงท่ีใชก้นัเป็นสำกล และ มีกฎเกณฑใ์นกำรตัง้
ช่ือโดยเฉพำะ โดยก ำหนดใหส้ิ่งมีชีวิตมีช่ือประกอบดว้ยค ำ 2 ค ำ ค  ำแรกเป็น ช่ือสกลุ (Generic name หรือ 
genus) ค ำหลงัเป็นค ำระบชุนิด (Specific epithet) แลว้น ำค ำทัง้สองมำเขียนเรียงกนั เรียกระบบกำรตัง้ช่ือ
แบบนีว้่ำ กำรตัง้ช่ือคู ่หรือแบบทวินำม (Binomial nomenclature) ช่ือวิทยำศำสตรจ์ะเป็นช่ือเฉพำะของพืช 
แตล่ะชนิดและมีช่ือท่ีถกูตอ้งเพียงช่ือเดียวเทำ่นัน้  

3. ช่ือพอ้ง (Synonym) เป็นช่ือวิทยำศำสตรท่ี์ถกูตัง้ขึน้มำซ ำ้ซอ้นกบัช่ือท่ีเคยตัง้มำแลว้ หรือเป็นช่ือ
ท่ีตัง้มำก่อนแลว้แต่ไม่ถูกตอ้งตำมหลกักำรตัง้ช่ือ ซึ่งพืช 1 ชนิดอำจมี ช่ือพอ้ง 1 ช่ือ หรือมำกกว่ำ 1 ช่ือก็ได ้
ทัง้นีม้ำจำกกำรท่ีมีนกัอนุกรมวิธำนอยู่ทั่วโลก ซึ่งอำจท ำกำรศึกษำพืชชนิดเดียวกนั แตอ่ยู่ตำ่งสถำนท่ี ตำ่ง
ภูมิภำคกัน โดยขำดกำรติดต่อส่ือสำรถึงกัน หรืออำจศึกษำขอ้มูลจำกเอกสำรไม่เพียงพอจึงเขำ้ใจว่ำเป็น
ชนิดใหม่แลว้ตัง้ช่ือขึน้มำ โดยไม่ทรำบว่ำพืชชนิดนีมี้ผูค้น้พบและตัง้ช่ือไวก้่อนแลว้ เช่น กลว้ยไมเ้อือ้งผึง้ มี
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ช่ือวิทยำศำสตรว์่ำ Dendrobium lindleyi Steud. และมีช่ือพอ้งว่ำ Dendrobium aggregatum Roxb. เป็น
ตน้ 

นอกจำกช่ืออำ้งอิงท่ีกล่ำวขำ้งตน้ยงัมีช่ือเรียกชนิดอ่ืนๆ ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั เช่น ช่ือทำงกำรคำ้ 
(Commercial name) เป็นช่ือเรียกท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชนใ์นกำรติดตอ่ซือ้-ขำย และเพ่ือควำมเขำ้ใจตรงกัน
ของผูซื้อ้-ขำย  ช่ือประจ ำทอ้งถ่ิน (Local name) เป็นช่ือเรียกท่ีตัง้ขึน้ตำมแตล่ะทอ้งท่ีนัน้ๆ  

หลกัเกณฑก์ำรตัง้ช่ือวิทยำศำสตรแ์ละกำรเขียนช่ือวิทยำศำสตร ์
1. ช่ือวิทยำศำสตรต์อ้งเป็นภำษำละติน เน่ืองจำกภำษำละตินเป็นตน้ก ำเนิดของ  หลำยภำษำใน

ประเทศแถบยุโรปเป็นส่วนใหญ่ และภำษำละตินถือเป็นภำษำท่ีตำยแล้ว กล่ำวคือจะไม่เกิดกำร
เปล่ียนแปลงอีกในภำยหลงั 

2. กำรตัง้ช่ือวิทยำศำสตรถื์อตำมระบบกำรตัง้ช่ือแบบทวินำม คือประกอบดว้ย ค ำ 2 ค ำเสมอ ค ำ
แรกเป็นช่ือสกุล (Genus) อกัษรตวัแรกของสกุล ใหใ้ชอ้ักษรตวัพิมพใ์หญ่ ส่วนค ำหลังเป็นค ำระบุชนิด 
(Species) ขึน้ตน้ดว้ยอกัษรตวัพิมพเ์ล็ก  

3. กำรเขียนช่ือวิทยำศำสตรต์อ้งใหมี้ลกัษณะแตกตำ่งจำกอกัษรอ่ืนโดยอำจเขียนเป็นตวัเอนหรือขีด
เสน้ใตช่ื้อทัง้สอง โดยเสน้ท่ีขีดตอ้งไมต่ดิกนั 

4. ผูต้ัง้ช่ือวิทยำศำสตรใ์หเ้ขียนไวข้ำ้งหลงั โดยน ำดว้ยอกัษรตวัใหญ่ ไม่ตอ้งเขียน  ดว้ยตวัเอนหรือ
ขีดเสน้ใต ้โดยปกตอิำจจะเขียนเป็นช่ือเต็มหรือช่ือย่อก็ได ้เช่น Linn. เป็นช่ือย่อของ Linnaeus เป็นตน้ ซึ่งใน
บำงครัง้ช่ือผูต้ัง้อำจจะมีมำกกว่ำ 1 ช่ือก็ได ้โดยทั่วไปแลว้ทำงอนกุรมวิธำน “ชนิด” หรือ species ถือว่ำเป็น
ล ำดบัเล็กสดุ แตท่ัง้นีเ้น่ืองจำกวำ่ พืชนัน้มีควำมหลำกหลำยทำงพนัธุกรรมมำก อำจจะดว้ยจำกกำรปรบัตวั
เฉพำะกลุม่ตำมถ่ินก ำเนิดท่ีมีสภำพแวดลอ้มตำ่งกนั หรือจำกผลทำงสำยวิวฒันำกำรเช่น กำรกลำยพนัธุ ์แต่
ก็ยงัมีลกัษณะรว่ม ท่ีท ำใหไ้มเ่พียงพอท่ีจะจ ำแนกเป็นอีกชนิด ก็อำจแบง่เป็นหน่วยอนกุรมวิธำนต ่ำกว่ำชนิด 
(Infraspecific taxa) อย่ำงเช่นเป็น “ชนิดย่อย” (subspecies เขียนย่อว่ำ ssp.) เช่น Sarracenia rubra 
ssp. alabamensis และหำกในล ำดบั ชนิดย่อยนัน้ๆ ก็ยงัมีลกัษณะย่อยท่ีก ำ้กึ่งและโดดเด่นพอ รวมทัง้มี
จ  ำนวนประชำกรในธรรมชำติ ท่ีสำมำรถแยกย่อยไดอี้ก ก็อำจแยกเป็น “พนัธุ ์” (variety เขียนย่อว่ำ var.) 
เช่น Pachypodium baronii var. windsorii, Paphiopedilum hirsutissimum var. esquirolei และถำ้เกิด
ในประชำกรนัน้ ยงัมีลกัษณะบำงอย่ำงท่ีต่ำงออกไป เช่น กลว้ยไมช้นิดชำ้งกระ แตมี่ดอกสีขำว แทนท่ีดอก
จะมีจดุประสีชมพ ูก็อำจระบเุป็น “แบบ” (form เขียนย่อว่ำ f.) เช่น Rhynchostylis gigantea f. alba ช่ือท่ี
กล่ำวมำขำ้งตน้นัน้เป็นกำรพิจำรณำตำมกำรจดัจ ำแนกพืชท่ีเกิดขึน้และมีอยู่ตำมรรมชำติเท่ำนัน้หำกเป็น
ลกัษณะท่ีเกิดขึน้จำกกำรปลกูเลีย้ง หรือกำรคดัเลือกสำยพนัธ ์(clone) โดยฝีมือมนษุย ์ก็จะระบดุว้ย “พนัธุ์
ปลกู” (cultivar เขียนย่อว่ำ cv. หรือนิยมเขียนไวร้ะหว่ำงเครื่องหมำย ‘...’) เช่น Rhynchostylis gigantia 
‘Prem’s Peach’ = ชำ้งแดง (พนัธุป์ลกู) นอกจำกนีย้งัอำจมีกำรใช ้แบบ หรือ form เขียนน ำหนำ้ กำรระบุ
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ลักษณะพิเศษท่ีเกิดขึน้จำกกำรกลำยพันธุ์ หรือพิกำร ผิดเพีย้น จำกกำรเพำะเลีย้งขึน้มำ เช่น ไม้ด่ำง 
(variegata) ไมห้งอน (cristata) ไมม้อนส ์(monstrosus) เป็นตน้ 

จำกบทบญัญัติของอนสุญัญำฯ ไดก้ ำหนดใหต้วัอย่ำงชนิดพนัธุพื์ชลกูผสม (Hybrids) ท่ีไดจ้ำกพ่อ
และแม่พนัธุท่ี์อยู่ในบญัชีแนบทำ้ยฯ ใหป้ฏิบตัิเสมือนว่ำเป็นชนิดพนัธุใ์นบญัชีแนบทำ้ยฯ แต่จำกประกำศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เรื่อง พืชอนรุกัษ ์จะก ำหนดเฉพำะตวัอยำ่งชนิดพืชในบญัชีแนบทำ้ยอนสุัญญำ
ฯ เป็นพืชอนุรกัษ์ ส่วนตวัอย่ำงชนิดพืชลูกผสมท่ีไดม้ำจำกพ่อหรือแม่พันธุท่ี์อยู่ในบญัชีแนบทำ้ยฯ ไม่ได้
ก ำหนดไวใ้น ประกำศกระทรวงฯ เรื่อง พืชอนรุกัษ์ แตไ่ดน้ิยำมค ำว่ำ พืชลูกผสมในท่ีนี ้ใหห้มำยถึง “พืชซึ่ง
เกิดจำกกำรผสมพนัธุต์ำ่งชนิดกนั โดยมีพ่อและแม่พนัธุเ์ป็นพืชอนรุกัษบ์ญัชีท่ี 2 หรือพืชซึ่งมีบรรพบรุุษเป็น
พืชตำมอนุสญัญำว่ำดว้ยกำรคำ้ระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดพืชป่ำ  และสตัวป่์ำท่ีใกลจ้ะสูญพนัธุ์” กำรออก
หนงัสืออนญุำตส่งออกตำมอนสุญัญำไซเตสเป็นลกัษณะกำรออกหนงัสือรบัรอง (Other Certificate) แทน
กำรออกหนังสืออนุญำตไซเตส (CITES Permit) ชนิดพืชลูกผสมในบญัชีแนบทำ้ยอนุสญัญำไซเตสใน
ปัจจบุนั เช่น กลว้ยไมล้กูผสม (Orchid hybrids), หมอ้ขำ้วหมอ้แกงลิงลกูผสม (Nepenthes hybrids) เป็น
ตน้  
 
กฎระเบียบการค้าพชืในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส 
 พืชท่ีถูกบรรจไุวใ้นบญัชีแนบทำ้ยอนุสญัญำไซเตส  หมำยควำมว่ำ ทัง้ตน้ของพืชทัง้ท่ีมีชีวิตและท่ี
ตำยแลว้ ถกูควบคมุโดยอนสุญัญำ  นอกจำกว่ำ พืชชนิดดงักล่ำวมีเลขยกลอยหรือค ำอธิบำยแนบทำ้ยระบุ
ว่ำ ควบคมุ หรือไม่ควบคมุส่วนใดของพืช โดยระบเุป็นตวัเลขอยู่หลงัเครื่องหมำย # ก ำกับอยู่ทำ้ยชนิด ช่ือ
สกลุ หรือช่ือวงศ ์
 พืชในบญัชีแนบทำ้ยท่ี 1 ควบคมุกำรคำ้ ทกุส่วนของพืชทัง้ท่ีมีชีวิตและท่ีตำยแลว้  
 พืชในบญัชีแนบทำ้ยท่ี 2 และ 3 ควบคมุกำรคำ้ ตน้ท่ีมีชีวิต สว่นของพืช และสิ่งท่ีไดม้ำจำกพืช
ดงักลำ่ว เวน้แต ่พืชชนิดดงักลำ่วมีค ำอธิบำยแนบทำ้ยระบวุำ่ ควบคมุ หรือไมค่วบคมุสว่นใดของพืช โดย
ระบเุป็นเลขยกลอย หรือตวัเลขหลงัเครื่องหมำย # ก ำกบัอยูท่ำ้ยชนิด ช่ือสกลุ หรือช่ือวงศ ์ดงันี ้
 1. เครื่องหมำย # ก ำกบัอยูท่ำ้ยชนิด  

# 1  หมำยถึง ควบคมุทกุส่วนของพืชทัง้ท่ีมีชีวิตและท่ีตำยแลว้ รวมถึง สิ่งท่ีไดม้ำจำกพืชดงักล่ำว 
ยกเวน้ 

1) เมล็ด สปอร ์และเรณู (รวมถึงกลุม่เรณ)ู 
2) ตน้กลำ้หรือเนือ้เย่ือท่ีไดจ้ำกกำรเพำะเลีย้งในสภำพปลอดเชือ้ อยู่ในอำหำรแข็ง

หรืออำหำรเหลว ท่ีขนสง่ในภำชนะปลอดเชือ้ 
3) ไมต้ดัดอกจำกตน้ท่ีไดม้ำจำกกำรขยำยพนัธุเ์ทียม  
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4) ฝัก ส่วนของฝัก และสิ่งท่ีไดม้ำจำกฝักกลว้ยไมใ้นสกุล Vanilla (วำนิลลำ) จำก
ตน้ท่ีไดม้ำจำกกำรขยำยพนัธุเ์ทียม 

# 2  หมำยถึง ควบคมุทกุส่วนของพืชทัง้ท่ีมีชีวิตและท่ีตำยแลว้ รวมถึง สิ่งท่ีไดม้ำจำกพืชดงักล่ำว 
ยกเวน้ 

1) เมล็ด และเรณ ู 
2) ผลิตภณัฑส์ ำเรจ็รูปท่ีบรรจหีุบหอ่ และพรอ้มจ ำหนำ่ยแบบปลีก 

# 3  หมำยถึง ควบคมุตน้ท่ีมีชีวิต รวมถึง รำก รำกท่ีฝำนเป็นชิน้ และส่วนของรำก ไม่รวมถึง ส่วน
ของรำก หรือสิ่งท่ีไดม้ำจำกรำกพืชดังกล่ำวท่ีผ่ำนกระบวนกำรผลิต เช่น ผง เม็ดยำ สำรสกัด ยำบ ำรุง 
(tonics) ชำ และขนมหวำน 

# 4  หมำยถึง ควบคมุทกุส่วนของพืชทัง้ท่ีมีชีวิตและท่ีตำยแลว้ รวมถึง สิ่งท่ีไดม้ำจำกพืชดงักล่ำว 
ยกเวน้ 

1) เมล็ด (รวมถึงฝักของพืชวงศอ์อรค์ิเดซีอี (กลว้ยไม)้) สปอร ์และเรณู (รวมถึง
กลุ่มเรณู) ขอ้ยกเวน้นีไ้ม่รวมถึง เมล็ดพืชวงศแ์คคเตซีอี (กระบองเพชร) ท่ีส่งออกจำกสหรฐัเม็กซิโก และ
เมล็ดของ Beccariophoenix madagascariensis (เบคคำริโอฟีนิกซ ์มำดำกัสคำริเอนซิส) และ Dypsis 
decaryi (ดพิซิส เดคำรไิอ) ท่ีสง่ออกจำกสำธำรณรฐัมำดำกสักำร ์

2) ตน้กลำ้หรือเนือ้เย่ือท่ีไดจ้ำกกำรเพำะเลีย้งในสภำพปลอดเชือ้ อยู่ในอำหำรแข็ง
หรืออำหำรเหลว ท่ีขนสง่ในภำชนะปลอดเชือ้ 

3) ไมต้ดัดอกจำกตน้ท่ีไดม้ำจำกกำรขยำยพนัธุเ์ทียม 
4) ผล ส่วนของผล และสิ่งท่ีไดม้ำจำกผล ของพืชสกุล Vanilla (วำนิลลำ) วงศ ์

ORCHIDACEAE (ออรค์ิเดซีอี) และพืชวงศ ์CACTACEAE (แคคเตซีอี) ทัง้จำกตน้ท่ีเกิดจำกกำรขยำยพนัธุ์
โดยธรรมชำตหิรือตน้ท่ีไดม้ำจำกกำรขยำยพนัธุเ์ทียม 

5) ล ำตน้ ดอก ส่วนของพืช และสิ่งท่ีไดม้ำจำกพืชในสกุล Opuntia (โอปันเทีย) 
สกลุย่อย Opuntia (โอปันเทีย) และพืชสกลุ Selenicereus (เซเลนิเซอเรียส) วงศ ์CACTACEAE (แคคเตซี
อี) ทัง้จำกตน้ท่ีเกิดจำกกำรขยำยพนัธุโ์ดยธรรมชำต ิหรือตน้ท่ีไดม้ำจำกกำรขยำยพนัธุเ์ทียม 

6) ผลิตภณัฑส์ ำเรจ็รูปของ Aloe ferox (อะโล ฟีรอกซ)์ และ Euphorbia 
antisyphilitica (ยโูฟเบีย อนัทิซีฟิลิทิคำ) ท่ีบรรจหีุบห่อ และพรอ้มจ ำหนำ่ยแบบปลีก 

# 5  หมำยถึง ควบคมุตน้ท่ีมีชีวิต รวมถึง ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป และแผน่ไมบ้ำง 
# 6  หมำยถึง ควบคมุตน้ท่ีมีชีวิต รวมถึง ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป แผน่ไมบ้ำง และไมอ้ดั 
# 7  หมำยถึง ควบคมุตน้ท่ีมีชีวิต รวมถึง ไมซุ้ง ชิน้ไมส้บั ผง และ สำรสกดั 
# 8  หมำยถึง ควบคมุตน้ท่ีมีชีวิต รวมถึง ส่วนท่ีอยู่ใตด้ิน (เช่น รำก, เหงำ้) โดยควบคมุทกุส่วน 

บำงสว่น และผง ท่ีไดจ้ำกส่วนท่ีอยูใ่ตด้นิ  
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# 9  หมำยถึง ควบคมุทกุส่วนของพืชทัง้ท่ีมีชีวิตและท่ีตำยแลว้ รวมถึงสิ่งท่ีไดม้ำจำกพืชดงักล่ำว 
ยกเวน้ ท่ีติดฉลำกขอ้ควำม ดงัตอ่ไปนี ้“วตัถุดิบไดม้ำจำก Hoodia spp. (ฮเูดีย สปีชีส)์ ท่ีผ่ำนกำรควบคมุ
ตลอดกระบวนกำรเก็บเก่ียวและกระบวนกำรผลิตภำยใต้ขอ้ตกลงของฝ่ำยปฏิบตัิกำรอนุสัญญำว่ำดว้ย
กำรคำ้ระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตวป่์ำและพืชป่ำท่ีใกล้สูญพันธุ์ของประเทศดังต่อไปนี ้[ข้อตกลง
สำธำรณรัฐบอตสวำนำ ท่ี BW/xxxxxx] [ข้อตกลงสำธำรณรัฐนำมิเบีย ท่ี  NA/xxxxxx] [ข้อตกลง
สำธำรณรฐัอำฟรกิำใต ้ท่ี ZA/xxxxxx]” 

# 10  หมำยถึง ควบคุมตน้ท่ีมีชีวิต รวมถึง ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป แผ่นไมบ้ำง และชิน้ไมท่ี้ยงัไม่ได้
ประกอบเพ่ือใชใ้นกำรท ำคนัชกัส ำหรบัเครื่องดนตรีประเภทเคร่ืองสำย  

# 11  หมำยถึง ควบคมุตน้ท่ีมีชีวิต รวมถึง ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป แผ่นไมบ้ำง ไมอ้ดั ผง และสำรสกัด 
แตไ่มค่รอบคลมุถึงผลิตภณัฑส์ ำเรจ็รูปท่ีมีสว่นผสมของสำรสกดั รวมถึงสำรแตง่กลิ่นจำกพืชดงักลำ่ว 

# 12  หมำยถึง ควบคมุตน้ท่ีมีชีวิต รวมถึง ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป แผน่ไมบ้ำง ไมอ้ดั และสำรสกดั แตไ่ม่
ครอบคลมุถึงผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูปท่ีมีสว่นผสมของสำรสกดั รวมถึงสำรแตง่กลิ่นจำกพืชดงักลำ่ว 

# 13   หมำยถึง ควบคมุตน้ท่ีมีชีวิต รวมถึง ส่วนท่ีเป็นเนือ้ในเมล็ด (kernel) ประกอบดว้ย เอ็นโด
สเปิรม์ (endosperm) เนือ้ของผลสด (pulp) หรือเนือ้ผลแหง้ (copra) และสิ่งท่ีแยกมำจำกสว่นดงักลำ่ว 

# 14  หมำยถึง ควบคมุทกุสว่นของพืชทัง้ท่ีมีชีวิตและท่ีตำยแลว้ รวมถึงสิ่งท่ีไดม้ำจำกพืชดงักล่ำว 
ยกเวน้ 

1) เมล็ด และเรณู 
2) ตน้กลำ้หรือเนือ้เย่ือท่ีไดจ้ำกกำรเพำะเลีย้งในสภำพปลอดเชือ้ อยู่ในอำหำรแข็ง

หรืออำหำรเหลว ท่ีขนสง่ในภำชนะปลอดเชือ้ 
3) ผล 
4) ใบ 
5) ผงไมก้ฤษณำท่ีกลั่นแลว้ รวมถึงผงไมก้ฤษณำท่ีกลั่นแลว้และน ำไปขึน้รูปเป็น

รูปทรงตำ่งๆ และ 
6) ผลิตภณัฑส์ ำเรจ็รูปบรรจหีุบห่อท่ีพรอ้มจ ำหน่ำยแบบปลีก ขอ้ยกเวน้นีไ้ม่รวมถึง 

ชิน้ไมส้บั ลกูปัด ลกูประค ำ และสิ่งแกะสลกั 
# 15  หมำยถึง ควบคมุทกุสว่นของพืชทัง้ท่ีมีชีวิตและท่ีตำยแลว้ รวมถึงสิ่งท่ีไดม้ำจำกพืชดงักล่ำว 

ยกเวน้ 
1) ใบ ดอก เรณ ูผล และเมล็ด 
2) ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปท่ีท ำจำกพืชอนุรักษ์สกุล Dalbergia และ/หรือ สกุล 

Guibourtia น ำ้หนกัไมเ่กิน 10 กิโลกรมั ตอ่ชิน้ ตอ่กำรสง่ 1 ครัง้ 
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3) เครื่องดนตรีส  ำเร็จรูป (พิกัดศุลกำกร ตอนท่ี 92 และหมำยควำมรวมถึง 
โบรำณวัตถุ ศิลปกรรม และของสะสมท่ีเป็นเครื่องดนตรี ท่ีมีพิกัดศุลกำกร 97.05 และ 97.06 ) ชิน้ส่วน
ส ำเร็จรูปของเครื่องดนตรี (พิกัดศลุกำกร ตอนท่ี 92) และ อุปกรณส์ ำเร็จรูปของเครื่องดนตรี (พิกดัศลุกำกร 
ตอนท่ี 92) 

4) ชนิด Dalbergia cochinchinensis (พะยงู) ใหค้วบคมุตำมค ำอธิบำยแนบทำ้ย 
#4 

6) สกุล Dalbergia เฉพำะชนิดท่ีมีถ่ินก ำเนิดและส่งออกจำกสหรฐัเม็กซิโก ให้
ควบคมุตำมค ำอธิบำยแนบทำ้ย # 6 

# 16  หมำยถึง ควบคมุตน้ท่ีมีชีวิต เมล็ด ผล และน ำ้มนั  
# 17  หมำยถึง ควบคมุตน้ท่ีมีชีวิต รวมถึง ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป แผน่ไมบ้ำง ไมอ้ดั และไมท่ี้เปล่ียน

รูปรำ่ง (พิกดัศลุกำกรประเภท 44.09) 
 2. ตวัเลขยกลอย ท่ีก ำกบัอยู่ทำ้ยช่ือชนิดหรือล ำดบัอนกุรมวิธำนท่ีสงูกวำ่  
  2.1 CACTACEAE spp.9  หมำยถึง พืชลกูผสม (hybrids) และ/หรือ พนัธุป์ลกู (cultivar) 
ท่ีไดม้ำจำกกำรขยำยพันธุ์เทียม ดงัต่อไปนี ้ไม่ไม่ถือว่ำเป็นพืชอนุรกัษ์ตำมพระรำชบญัญัติพนัธุพื์ช พ.ศ. 
2518 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระรำชบญัญตัพินัธุพื์ช (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 

1) Hatiora x graeseri (ฮำทิโอรำ ครอส กรำอีเซรี) 
2) Schlumbergera x buckleyi (ชลมัเบอรเ์จรำ ครอส บคุเลอิ) 
3) Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata 
(ชลมัเบอรเ์จรำ รสัเซลลิอำนำ ครอส ชลมัเบอรเ์จรำ ทรนัคำตำ) 
4) Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata 
(ชลมัเบอรเ์จรำ ออรส์ซิชิอำนำ ครอส ชลมัเบอรเ์จรำ ทรนัคำตำ) 
5) Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata 
(ชลมัเบอรเ์จรำ โอปนุทิโออิเดส ครอส ชลมัเบอรเ์จรำ ทรนัคำตำ) 
6) ชนิด Schlumbergera truncata (ชลมัเบอรเ์จรำ ทรนัคำตำ) ท่ีเป็นพนัธุป์ลกู 
7) พืชในวงศแ์คคเตซีอี (CACTACEAE) ทกุชนิดท่ีกลำยพนัธุมี์ลกัษณะปรำศจำก

คลอโรฟิลล ์(chlorophyll) หรือมีคลอโรฟิลลน์อ้ยมำก และไดท้  ำกำรตอ่ก่ิงบนตน้พนัธุ ์ดงัตอ่ไปนี ้คือ ตน้ตอ 
Harrisia ‘Jusbertii’ (ฮำรร์สิเซีย จสัเบอรท์ิไอ) หรือตน้ตอ Hylocereus trigonus (ไฮโลเซอเรียส ไทรโกนสั) 
หรือตน้ตอ Hylocereus undatus (ไฮโลเซอเรียส อนัดำทสั) 

8) ชนิด Opuntia microdasys (โอปันเทีย ไมโครดำซิส) ท่ีเป็นพนัธุป์ลกู 
  2.2 Cyclamen spp.11   หมำยถึง Cyclamen persicum (ไซคลำเมน เพอรซ์ิคมั) พนัธุป์ลกู 
(cultivar) ท่ีไดม้ำจำกกำรขยำยพนัธุเ์ทียม ไม่ถือว่ำเป็นพืชอนรุกัษต์ำมพระรำชบญัญัติพนัธุพื์ช พ.ศ. 2518 
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ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติพนัธุพื์ช (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 อย่ำงไรก็ตำมขอ้ยกเวน้นีไ้ม่รวมถึง พืช
ดงักลำ่วซึ่งท ำกำรคำ้ในรูปแบบของหวัท่ีอยูใ่นระยะพกัตวั (dormant tuber) 
  2.3 Taxus cuspidata12  หมำยถึง Taxus cuspidata (แทกซัส คสัพิดำทำ) ลูกผสม 
(hybrids) และพนัธุป์ลูก (cultivars) ท่ีไดม้ำจำกกำรขยำยพนัธุเ์ทียม ซึ่งปลูกในกระถำงหรือภำชนะปลูก
ขนำดเล็ก โดยกำรคำ้แตล่ะครัง้ใหมี้ฉลำกหรือเอกสำรท่ีแสดงช่ือของหน่วยอนกุรมวิธำน ( taxon or taxa) 
และขอ้ควำมท่ีระบวุ่ำ ‘มำจำกกำรขยำยพนัธุเ์ทียม’ ไม่ถือว่ำเป็นพืชอนุรกัษ์ตำมพระรำชบญัญัติพนัธุพื์ช 
พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระรำชบญัญตัพินัธุพื์ช (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
 
การตรวจสอบชื่อและกฎระเบียบการค้าของพชืในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส 
 อนสุญัญำไซเตส ไดบ้รรจพืุชไวใ้นบญัชีแนบทำ้ย ทัง้หมด 32,800 ชนิด และแตล่ะชนิดมี
กฎระเบียบกำรคำ้แตกตำ่งกนั กำรตรวจสอบชนิดพืชและกฎระเบียบกำรคำ้ของพืชในบญัชีแนบทำ้ย
อนสุญัญำ สำมำรถตรวจสอบ ไดท่ี้  
  1. เว็บไซต ์https://checklist.cites.org/#/en   
  2. เว็บไซต ์https://speciesplus.net/ 
 1. กำรตรวจสอบชนิดพืชและกฎระเบียบกำรคำ้ของพืชในบญัชีแนบทำ้ยอนสุญัญำ จำกเว็บไซต ์ 
https://checklist.cites.org/#/en   
 

 

 
 

- เขำ้เว็บไซต ์https://cites.org/eng  เลือกหวัขอ้ Implementation  จำกนัน้เลือก  Checklist of CITES 
species หรือ https://checklist.cites.org/#/en 

https://checklist.cites.org/#/en มี
https://cites.org/eng%20%20เลือกหัวข้อ
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 - ขอ้มลูจะปรำกฏวำ่พืชชนิดนัน้ อยูใ่นบญัชีแนบทำ้ยฯใด มีถ่ินก ำเนิดในประเทศอะไร  

 - กรอกช่ือวิทยำศำสตรข์องพืชท่ีตอ้งกำรตรวจสอบ  

คลิกท่ี สญัลกัษณแ์สดงหมำยเลขบญัชี  
จะปรำกฏขอ้มลูกฎระเบียบกำรคำ้   
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 2. กำรตรวจสอบชนิดพืชและกฎระเบียบกำรคำ้ของพืชในบญัชีแนบทำ้ยอนสุญัญำ จำกเว็บไซต ์  
https://speciesplus.net/    
 

 

 
 
 
 

 
 

- พิมพท่ี์อยูเ่ว็บไซต ์https://speciesplus.net/   

 

 

- กรอก ช่ือวิทยำศำสตร ์(Scientific names) หรือ ช่ือสำมญั (Common names) พืชท่ีตอ้งกำร
ตรวจสอบ  

https://speciesplus.net/
https://speciesplus.net/
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หนำ้เว็บไซตจ์ะปรำกฏขอ้มลูท่ีเก่ียวกบั
ชนิดพืช ดงันี ้
- Legal (กฎหมำย)  
-Names (ช่ือ) ไดแ้ก่ ช่ือวิทยำศำสตร ์
และ ช่ือสำมญั  
-Distribution (แหลง่แพรก่ระจำยพนัธุ)์ 
-References (หลกัฐำนอำ้งอิง) 
-Documents (เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง) 
  

CITES Listing จะปรำกฏขอ้มลูเก่ียวกบัชนิดพืชท่ีตรวจสอบ ดงันี ้
- Appendix หมำยถึง พืชชนิดนัน้อยูใ่นบญัชีแนบทำ้ยบญัชีใด 
- Country หมำยถึง ประเทศท่ีรอ้งขอใหพื้ชชนิดนัน้บรรจใุนบญัชีแนบทำ้ยอนสุญัญำ หรือ ประเทศใดบำ้งท่ีมี
กฎระเบียบขอ้บงัคบัพิเศษ 
- Date หมำยถึง วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
- Note หมำยถึง หมำยเหต ุในท่ีนี ้คือ ค ำอธิบำยแนบทำ้ย หรือกฎระเบียบกำรคำ้ 
หำกมี II R ภำยใต ้CITES Listing โดย R ในท่ีนี ้คือ Reservations หมำยถึง กำรขอสงวนสิทธ์ิพืชชนิดนัน้ ๆ 
ของแตล่ะประเทศ หมำยควำมวำ่ ประเทศท่ีขอสงวนสิทธ์ิมีฐำนะเสมือนมิใชป่ระเทศภำคีอนสุญัญำ ฯ 
ส ำหรบัพืชชนิดนัน้ ๆ ดงันัน้ กำรสง่ออกชนิดพืชจำกประเทศท่ีขอสงวนสิทธ์ิจงึสำมรถออกหนงัสือรบัรอง 
(Certificate) ท่ีเทียบเทำ่กบัหนงัสืออนญุำต (Permit) ได ้เชน่ ประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย ขอ
สงวนสิทธ์ิพืชในสกลุ Dalbergia 
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- Quotas หมำยถึง กำรก ำหนดจ ำนวนของ
พืชชนิดนัน้ๆ ท่ีสำมำรถสง่ออกจำกแตล่ะ
ประเทศได ้
- Suspensions หมำยถึง กำรถกูระงบั
กำรคำ้ชนิดพืชนัน้ๆ ซึ่งประกอบดว้ย วนัท่ีมี
ผลบงัคบั (Date) ประเทศท่ีถกูระงบั  (C) 
ประกำศท่ีบงัคบัใช ้(Notification) และ
หมำยเหต ุ(Note)  

 

ระเบียบทำงกำรคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Vanda coerulescens  คือ  # 4 หมำยถึง ควบคมุทกุสว่นของพืชทัง้ท่ีมี
ชีวิตและท่ีตำยแลว้ รวมถึง สิ่งท่ีไดม้ำจำกพืชดงักลำ่ว ยกเวน้  1) เมล็ด (รวมถึงฝักของพืชวงศอ์อรค์เิดซีอี 
(กลว้ยไม)้) สปอร ์และเรณ ู(รวมถึงกลุม่เรณ)ู ขอ้ยกเวน้นีไ้มร่วมถึง เมล็ดพืชวงศแ์คคเตซีอี (กระบองเพชร) 
ท่ีสง่ออกจำกสหรฐัเม็กซิโก และเมล็ดของ Beccariophoenix madagascariensis และ Dypsis decaryi 
ท่ีสง่ออกจำกสำธำรณรฐัมำดำกสักำร ์2) ตน้กลำ้หรือเนือ้เย่ือท่ีไดจ้ำกกำรเพำะเลีย้งในสภำพปลอดเชือ้ อยู่
ในอำหำรแข็งหรืออำหำรเหลว ท่ีขนสง่ในภำชนะปลอดเชือ้ 3) ไมต้ดัดอกจำกตน้ท่ีไดม้ำจำกกำรขยำยพนัธุ์
เทียม 4) ผล สว่นของผล และสิ่งท่ีไดม้ำจำกผล ของพืชสกลุ Vanilla วงศ ์ORCHIDACEAE  และพืชวงศ ์
CACTACEAE (แคคเตซีอี) ทัง้จำกตน้ท่ีเกิดจำกกำรขยำยพนัธุโ์ดยธรรมชำตหิรือตน้ท่ีไดม้ำจำกกำร
ขยำยพนัธุเ์ทียม 5) ล ำตน้ ดอก สว่นของพืช และสิ่งท่ีไดม้ำจำกพืชในสกลุ Opuntia สกลุยอ่ย Opuntia และพืช
สกลุ Selenicereus  วงศ ์CACTACEAE ทัง้จำกตน้ท่ีเกิดจำกกำรขยำยพนัธุโ์ดยธรรมชำต ิหรือตน้ท่ีไดม้ำ
จำกกำรขยำยพนัธุเ์ทียม 
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EU Wildlife Trade Regulations เป็นกฎระเบียบกำรควบคมุกำรคำ้ชนิดพืชป่ำและสตัวป่์ำท่ีใกลส้ญูพนัธุ์
ของกลุม่ประเทศสหภำพ ยโุรป ประกอบดว้ยขอ้มลู  
EU Listing  
- Annex หมำยถึง ระบวุำ่พืชชนิดนัน้อยูบ่ญัชีแนบทำ้ยใดของ  
- Country หมำยถึง ประเทศท่ีรอ้งขอใหพื้ชชนิดนัน้บรรจอุยูใ่นบญัชีแนบทำ้ยอนสุญัญำไซเตส หรือ ประเทศ
ใดบำ้งท่ีมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัพิเศษ  
– Date หมำยถึง วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
- Notes หมำยถึง หมำยเหต ุคือ ค ำอธิบำยแนบทำ้ย หรือกฎระเบียบทำงกำรคำ้  
- Legal Notice หมำยถึง ประกำศท่ีบงัคบัใช ้เชน่ Dalbergia cochinchinensis บรรจอุยูใ่นบญัชีแนบทำ้ย 
B ของกฎระเบียบกำรควบคมุ กำรคำ้ชนิดพืชป่ำและสตัวป่์ำท่ีใกลส้ญูพนัธุข์องกลุม่ประเทศสหภำพยโุรป มี
ผลบงัคบัตัง้แต ่วนัท่ี 4 กมุภำพนัธ ์2560 โดยมีกฎระเบียบทำงกำรคำ้ตำมประกำศของ EU Wildlife Trade 
Regulations ท่ี 2017/160 ก ำหนดกฎระเบียบทำงกำรคำ้ คือ # 15 ซึ่งครอบคลมุทัง้พืชสกลุ Dalbergia ทกุ
ชนิด ยกเวน้ ชนิดท่ีระบไุวใ้นบญัชีแนบทำ้ย A  
EU DECISION หมำยถึง ขอ้ตดัสินใจของกลุ่มประเทศสหภำพยโุรปตอ่พืชชนิดนัน้ ๆ 
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การยืน่ค าขอหนังสืออนุญาตน าเข้าพชือนุรักษแ์บบอิเล็กทรอนิกส ์
 กำรย่ืนค ำขอหนงัสืออนญุำตน ำเขำ้พืชอนรุกัษ ์สำมำรถย่ืนค ำขอผำ่นระบบงำนไซเตส โดยผูใ้ชง้ำน
ครัง้แรกจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ใชง้ำนผำ่นระบบบรกิำร NEW NSW กรมวิชำกำรเกษตร ซึ่งสำมำรถเขำ้
ลงทะเบียนได ้ทำงชอ่งทำง ดงันี ้
 ชอ่งทำงท่ี  1 เขำ้เว็บไซตก์รมวิชำกำรเกษตร หรือ https://www.doa.go.th  เลือก ระบบงำนบริกำร 
เลือก DOA-NSW จำกนัน้เลือก NEW NSW และเลือก ลงทะเบียนส ำหรบัผูป้ระกอบกำร 
 ชอ่งทำงท่ี 2 พิมพท่ี์อยูเ่ว็บไซต ์ http://nsw.doa.go.th/public 
 ชอ่งทำงท่ี 3 พิมพท่ี์อยูเ่ว็บไซต ์http://122.155.184.151/public 
 1. ขัน้ตอนกำรลงทะเบียน  
 กำรลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ใชง้ำนระบบไซเตส ก่อนลงทะเบียนจะตอ้งเตรียมเอกสำรรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือประกอบเป็นหลกัฐำน  ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 กรณีนิติบคุคล   1.2 กรณีบคุคลธรรมดำ 
- ทะเบียนกำรคำ้/ทะเบียนพำณิชย ์ -ทะเบียนบำ้น 
-บตัรประจ ำตวัประชำชนกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำม -บตัรประจ ำตวัประชำชน 
-หนงัสือเดินทำง (ชำวตำ่งชำต)ิ  

  
 กำรลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ใชร้ะบบงำนบรกิำร มีขัน้ตอนดงันี ้

 

 
 

   1) พิมพท่ี์อยูเ่ว็บไซต ์ http://nsw.doa.go.th/public  และเลือก คลิกท่ีน่ีเพ่ือลงทะเบียน 

https://www.doa.go.th/
http://nsw.doa.go.th/public
http://nsw.doa.go.th/public%20%20และเลือก
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   2) เลือกประเภทบคุคล  -นิตบิคุคล  หรือ -บคุคลธรรมดำ 
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   - กรณี เลือกลงทะเบียนประเภท นิตบิคุคล มีขัน้ตอนดงันี ้ 

1  เลอืกประเภทนิติบคุคล 
 
 
 
 
 
2 ปอ้นขอ้มลูนิติบคุคล ไดแ้ก ่
   - เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี/เลขทะเบียน
กำรคำ้/ทะเบียนพำณิชย ์ 
   - วนัท่ีขึน้ทะเบียน 
   - ช่ือนิติบคุคล (ที่จดนิติบคุคล)  
   - ที่อยูส่ถำนประกอบกำร อีเมลล ์ 
 
 
 
 
 
 
3 เพิ่มขอ้มลูรำยช่ือกรรมกำร/ผูม้ีอ  ำนำจ
ลงนำม หรอื ช่ือผูจ้ดทะเบียน ไดแ้ก่ ช่ือ ที่
อยู ่เลขประจ ำตวัประชำชน 
4 แนบหลกัฐำนในรูปแบบไฟล์
อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้
   1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอื 
หนงัสอืเดินทำง(ชำวตำ่งชำต)ิ  
    2) ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้/ทะเบียน
พำณิชย ์(มีอำยไุมเ่กิน 6 เดือน) 
5 พิมพต์วัอกัษรพิเศษที่ปรำกฎ 
6 กดบนัทกึ 
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   - กรณี เลือก ลงทะเบียนประเภทบคุคลธรรมดำ มีขัน้ตอนดงันี ้ 

1 ปอ้นขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้ก่  
   - ช่ือ-นำมสกลุ วนัเดือนปีเกิด 
   - เลขประจ ำตวัประชำชน  
   - ที่อยู ่หรอื ที่อยูปั่จจบุนั 
 
 
2 ปอ้นขอ้มลูที่อยูต่ำมทะเบยีนบำ้น
และที่อยูปั่จจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 แนบไฟลอ์ิเลก็ทรอนิกส ์
   - บตัรประจ ำตวัประชำชน หรอื 
หนงัสอืเดินทำง(ชำวตำ่งชำต)ิ  
   - ทะเบียนบำ้น 
 
4 พิมพต์วัอกัษรพิเศษตำมที่ปรำกฏ 
5 กดบนัทกึ 
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 2. ขัน้ตอนกำรย่ืนค ำขอรบัหนงัสืออนญุำตน ำเขำ้พืชอนรุกัษแ์บบอิเล็กทรอนิกส ์
  1) ใสร่หสัผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผำ่น (Password) เพ่ือเขำ้ใชง้ำน 

 
  
  2) เลือก ใบอนญุำต/ทะเบียน

 

   3) รหสัผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผำ่น (Password) ส ำหรบัเขำ้ใชง้ำนระบบ NEW NSW จะสง่ไป
ทำง E-mail  
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  3) เลือกระบบงำน ไซเตส 

 
 
  4) เลือก ระบบงำนหนงัสืออนญุำต 

 
 
  5) เลือกประเภทพืช ซึ่งมี 3 ประเภท ไดแ้ก่  1) พืชอนรุกัษพ์นัธุแ์ท ้2) พืชลกูผสมของพืช
อนรุกัษ ์และ 3) พืชอนรุกัษบ์ญัชี 3 และพืชอ่ืน  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

พืชอนรุกัษพ์นัธุแ์ท ้ 
ส ำหรบั  

- บญัชี 1  
- บญัชี 2  
- ลกูผสมบญัชี 1 x บญัชี 1  

พืชลกูผสมของพืช
อนรุกัษ ์ส  ำหรบั 

- บญัชี 1 x บญัชี 2  
- บญัชี 2 x บญัชี 2  
(ตำ่งชนิดกนั) 
- Euphorbia Milii  
 

พืชอนรุกัษบ์ญัชี 3และพืชอ่ืน    
ส ำหรบั พืช/ส่วนของพืช  
ท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ของไซเตส 
เช่น  

- ขีเ้ล่ือยกฤษณำท่ีกลั่นแลว้  
- Euphorbia lactea  
(ตน้หยกท่ีเป็นคล่ืนรูปพดั)  
- พืชบญัชี 3 
 

ตรวจสอบสถำนะและประวตัิ
ค  ำขอ   
ส ำหรบั ดสูถำนะค ำขอท่ีย่ืน
เขำ้มำ รวมถงึ  

- กำรแกไ้ขค  ำขอ เม่ือ
เจำ้หนำ้ท่ีส่งกลบัแกไ้ข  
- หนงัสืออนญุำตท่ีอนมุตัแิลว้ 
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  6) เลือกประเภทค ำขอ ค ำขอน ำเขำ้  

 
  
  7) กรอกขอ้มลูค ำขอหนงัสืออนญุำตน ำเขำ้พืชอนรุกัษ์ ซึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 เลอืกประเภทกำรขออนญุำตและตรวจสอบขอ้มลูผูย้ืน่ค ำขอ 
 1 ปอ้นสถำนท่ียื่นค ำขอ  
 2 เลอืกประเภทกำรขอรบัหนงัสอือนญุำต   
   - ลว่งหนำ้ = ยงัไมม่ีกำรน ำเขำ้  
   - น ำเขำ้วนัท่ียื่นค ำขอ = พรอ้มน ำพืชมำใหเ้จำ้หนำ้ที่ตรวจเพื่อน ำเขำ้ 
 3 ตรวจสอบขอ้มลูผูย้ื่นค ำขอ   

 - ขอ้มลูผูย้ื่นค ำขอ ตอ้งแสดงช่ือผูย้ื่นค ำขอ และ E-mail ทกุครัง้ เพรำะระบบ NEW NSW จะสง่เลข
อำ้งองิ 18 ส ำหรบัช ำระคำ่ธรรมเนียม ไปยงั E-mail  
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ขัน้ตอนท่ี 2 ปอ้นรำยละเอยีดกำรขอรบัหนงัสอือนญุำตน ำเขำ้ 
1 เลอืกวตัถปุระสงค ์เพื่อกำรคำ้ (T) 
2 เลอืก ช่ือผูร้บัหนงัสอือนญุำต (กรณีมำกกวำ่ 1)  
3 ปอ้น ช่ือผูส้ง่ตน้ทำง  
4 เลอืก ประเทศผูส้ง่ตน้ทำง 
5 ปอ้นขอ้มลูที่อยูผู่ส้ง่ตน้ทำงใหถ้กูตอ้ง (ไมต่อ้งใสช่ื่อประเทศ เพรำะระบบจะขึน้ใหอ้ตัโนมตั)ิ 
6 ใสเ่ลขหนงัสอือนญุำตไซเตสของประเทศตน้ทำง 
7 ใสม่ลูคำ่ 
8 ปอ้น เครือ่งหมำยสงัเกตบนหีบหอ่ (ถำ้ม)ี 
9 เลอืก ประเภทยำนพำหนะ 
10 เลอืก วนัท่ีน ำเขำ้ (ระบบจะขึน้เป็นวนัท่ีถดัมำโดยอตัโนมตั)ิ 
11 เลอืก ดำ่นท่ีขอหนงัสอือนญุำต /ดำ่นน ำเขำ้ โดยที่ 

    -ดำ่นท่ีขอหนงัสอือนญุำต ดำ่นท่ีรบัค ำขอ/แกไ้ข และอนมุตัชิ่อง 13  
                -ดำ่นน ำเขำ้ หมำยถงึ ดำ่นท่ีน ำพชืใหเ้จำ้หนำ้ที่ตรวจก่อนกำรน ำเขำ้ และลงนำมช่อง 14 
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ขัน้ตอนท่ี 3 ปอ้นรำยกำรชนิดพชือนรุกัษ์ หรอืซำกของพชือนรุกัษ์  โดยกดเลอืก เพิ่มขอ้มลู 
 1 ปอ้นช่ือวิทยำศำสตรพ์ืชทีจ่ะน ำเขำ้ หรอื กดเครือ่งหมำยดรอปดำวนเ์พื่อเลอืกช่ือพืช  
 2 เลอืก แหลง่ที่มำ (ตอ้งกบัตรงทีส่  ำแดงในหนงัสอือนญุำตไซเตสสง่ออกจำกประเทศตน้ทำง) 
 * บญัชีหมำยเลข ไมต่อ้งปอ้นขอ้มลู ระบบใสใ่หอ้ตัโนมตัิ 
 3 เลอืก ลกัษณะของพืช/ผลติภณัฑ ์เลอืกลกัษณะของพืช/ผลติภณัฑ ์ท่ีจะน ำเขำ้ เช่น Plant, Cosmetic 
 4 ระบจุ ำนวนพืช/สนิคำ้  
 5 เลอืกหนว่ยพืช/สนิคำ้ทีจ่ะน ำเขำ้ เช่น Plant, Kg, Ml 
 6 ท ำซ ำ้ขอ้ที่ 1-5 จนครบทกุชนิดพืชที่จะน ำเขำ้ 
 7 กด บนัทกึ 
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3. กำรช ำระคำ่ธรรมเนียม 
 ช ำระคำ่ธรรมเนียม ผำ่นทำง Mobile Banking Krungthai NEXT โดยใชห้มำยเลขอำ้งอิง 18 หลกัท่ี
สง่ไปยงั E-mail ของผูย่ื้นค ำขอ  

 

ขัน้ตอนท่ี 4 แนบหลกัฐำนประกอบพิจำรณำ  ดงัตอ่ไปนี ้
 - หนงัสอือนญุำตไซเตสจำกประเทศตน้ทำง (CITES Export permit) ท่ีมีกำรลงนำมตรวจพืชเรยีบรอ้ยแลว้ หรอื  
 - หนงัสอืรบัรองสขุอนำมยัพืช (Phytosanitary Certification: PC)  
 - เอกสำรประกอบอื่น ๆ (ถำ้มี) เชน่ อินวอย รูปภำพสนิคำ้ ฯลฯ 
* กรณีน ำเขำ้พืชบญัชีที่ 2 ที่มำจำกประเทศออสเตรเลยี เบลเยียม แคนำดำ เดนมำรก์ เยอรมนี อิตำล ีเนเธอรแ์ลนด ์
สำธำรณรฐัเกำหล ีสงิคโปร ์สวีเดน สำธำรณรฐัเช็ก และฮ่องกง ใชห้นงัสอืรบัรองสขุอนำมยัพชื (Phytosanitary 
Certification: PC) แทนหนงัสอือนญุำตสง่ออกไซเตส (CITES Export Permit) ของประเทศตน้ทำง 
 

ขัน้ตอนท่ี 5 ตรวจสอบและสง่ค ำขอ   
 -เมื่อปอ้นขอ้มลูและตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ กด บนัทกึและสง่ค ำขอ 
 

วิธีกำรช ำระคำ่ธรรมเนียม 
1) เปิด Application Krungthai NEXT เขำ้เมน ูจ่ำย
บิล 
2) คน้หำบญัชี กรมวิชำกำรเกษตร กองคลงั (92020) 
โดยคน้หำจำกเลข 92020 
3) ระบเุลขอำ้งองิ 18 หลกั ที่ไดร้บัทำง E-mail 
4) ระบจุ ำนวนเงิน 100 บำท (ช ำระคำ่ธรรมเนียมได้
ครัง้ละ 1 ค ำขอ จ ำนวนเงิน 100 บำท) 
5) บนัทกึชว่ยจ ำ(ถำ้มี) 
6) หลงัช ำระคำ่ธรรมเนยีมแลว้ แจง้เจำ้หนำ้เพื่อ
ตรวจสอบ 
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 4. กำรตรวจสอบสถำนะค ำขอและประวตัคิ  ำขอ  
 ผูป้ระกอบสำมำรถตรวจสอบสถำนะและประวตัิค  ำขอ หรืออพิมพค์  ำขอรบัหนงัสืออนญุำตน ำเขำ้
พืชอนรุกัษ ์ได ้ดงันี ้
  1) ไปท่ี ระบบงำนหนงัสืออนญุำต 

 
 
  2) เลือก ตรวจสอบสถำนะและประวตัิค  ำขอ 

 
  
  4) เลือก พิมพค์  ำขอ หรือ พิมพห์นงัสืออนญุำต 
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 ** หมายเหตุ  ผูป้ระกอบสำมำรถกดพิมพใ์บอนญุำต ไดเ้พียง 1 ครัง้ เม่ือกดตอ่ไป หนงัสืออนญุำต
จะปรำกฏค ำวำ่ “COPY”   

 
 
การออกหนังสืออนุญาตน าเข้าพชือนุรักษแ์บบอิเล็กทรอนิกส ์
 กำรออกหนงัสืออนญุำตน ำเขำ้พืชอนรุกัษแ์บบอิเล็กทรอนิกส ์ เจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขำ้
ใชง้ำนระบบงำน CITES  กรณีท่ีเป็นเจำ้หนำ้ท่ีดำ่นตรวจพืช หรือหนว่ยงำนอ่ืนๆ เม่ือลงทะเบียนเรียบรอ้ย
แลว้จะตอ้งขอเพิ่มสิทธเ์ขำ้ใชร้ะบบงำน CITES  
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 1. กำรลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ใชร้ะบบงำน NEW NSW 
  1) พิมพท่ี์อยู่ http://nsw.doa.go.th/index/  จำกนัน้เลือก ลงทะเบียนส ำหรบัเจำ้หนำ้ท่ี
ใหม ่ 

  
  2) ปอ้นรำยละเอียดขอ้มลูสว่นตวั 

 
  

1) ปอ้นรำยละเอียดขอ้มลูสว่นตวั 
- เลขประจ ำตวัประชำชน  
- ช่ือบญัชีผูใ้ชง้ำน (Username) 
- ค ำน ำหนำ้ ช่ือ-สกลุ วนัเดือนปีเกิด 
- สถำนท่ีติดตอ่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมลล ์
2) ปอ้นต ำแหนง่/สทิธ์ิ กำรใชง้ำน 
- เลอืก ประเภทบคุลำกร  
- ต ำแหนง่ 
- ระดบั 
- หนว่ยงำน 
- แนบเอกสำรแตง่ตัง้หรอืหนงัสอืบนัทกึ
ขอ้ควำม 
3) กด บนัทกึ 
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 2. กำรขอเพิ่มสิทธ์ิใชง้ำนระบบงำนไซเตส 
  1) เลือกขอ้มลูส่วนตวั 

 
 
  2) เลือก ค ำขอเพิ่มสิทธิ/ใชง้ำนระบบ 

 
 
  

1

1

1 

2

22 
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3) เลือก เพิ่มขอ้มลู 
4) เลือก เพิ่มสิทธ์ิ 
5) เลือก ระบบงำนไซเตส  ช่องเหตผุลใหร้ะบ ุต ำแหนง่และหนำ้ท่ีปฏิบตังิำนไซเตส 
6) กด บนัทกึ 

 
  

 
 
 3. กำรตรวจสอบสิทธิกำรใชง้ำนระบบงำนไซเตส 
 - พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถตรวจสอบสิทธ์ิกำรใชง้ำนระบบงำน CITES ไดโ้ดยกดท่ีช่ือตนเอง 
ระบบฯ จะแสดงสิทธิกำรใชง้ำนปัจจบุนั  

3 

6 

5 
4 
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 4. กำรสรำ้งลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส ์
 ระบบงำนออกหนงัสืออนญุำต ฯ เจำ้หนำ้ท่ีจะตอ้งลงนำมดว้ยลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส ์ ซึ่งมีขัน้ตอน
กำรสรำ้งลำยเซ็น ดงันี ้ 
  1) เจำ้หนำ้ท่ีเตรียมไฟลล์ำยเซ็นเป็นรูปภำพ ใชน้ำมสกลุ jpg ควำมละเอียดอยำ่งนอ้ย 
1152x648 px และท ำกำร login เขำ้ระบบ 
  2) เลือก ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส ์
  3) เลือก สรำ้งลำยเซ็น 

 
 
  4) เลือก ลำยเซ็นภำพปกติ 
  5) เพิ่มไฟลรู์ปภำพลำยเซ็น 
  6) ตัง้รหสัส ำหรบักำรลงนำม  ใชใ้นกำรยืนยนัลำยเซ็นในกำรลงนำมส ำหรบัผูล้งนำมช่อง 
13 และ นำยตรวจพืช (ขำ้รำชกำร) ช่อง 14 
  7) ตัง้ช่ือลำยเซ็น  ใชใ้นกำรเลือกลำยเซ็น เพรำะสำมำรถเพิ่มลำยเซ็นไดม้ำกกวำ่ 1 
ลำยเซ็น 
  8) กดบนัทกึ เพ่ือสรำ้งลำยเซ็น 
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 5. ขัน้ตอนกำรออกหนงัสืออนญุำตน ำเขำ้พืชอนรุกัษแ์บบอิเล็กทรอนิกส ์ 
  -เลือกหวัขอ้ ใบอนญุำต/ทะเบียน 

 
   
  - เลือกระบบงำน CITES (ระบบงำนอำจมีมำกกวำ่ 1 ระบบ ขึน้อยูก่บัสิทธ์ิกำรใชง้ำนของ
เจำ้หนำ้ท่ี) 
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  - เลือกหวัขอ้ ระบบงำนหนงัสืออนญุำต 

 
 
  -เลือก ระบบงำนหนงัสืออนญุำต

 
  
  5.1 ขัน้ตอนกำรตรวจสอบค ำขอ  
   1) เลือกค ำขอท่ีจะตรวจสอบ โดยคน้หำดว้ยเลขท่ีค ำขอ หรือ กดเลือกท่ีค ำขอนัน้
โดยตรง 
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2) ตรวจสอบรำยละเอียดค ำขอ  โดยขอ้มลูผูย่ื้นค ำขอ ตอ้งแสดงช่ือผูย่ื้นค ำและ
อีเมล ์หำกไมมี่/หำยไป ระบบ NSW จะไมส่ำมำรถสง่เลขอำ้งอิง 18 หลกัเพ่ือใชส้  ำหรบัช ำระคำ่ธรรมเนียม 
ไปยงัอีเมลลข์องผูย่ื้นค ำขอได ้
 

 
 
   3) ตรวจสอบรำยละเอียดกำรขอรบัหนงัสืออนญุำต  
   - วตัถปุระสงค ์เพ่ือกำรคำ้ (T)  
   - ช่ือ-ท่ีอยู ่ผูร้บั 
   - ดำ่นท่ีขอหนงัสือ /ดำ่นท่ีออกหนงัสืออนญุำต 
   - พำหนะ 
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   4) ตรวจสอบขอ้มลู ช่ือวิทยำศำสตร ์บญัชี แหลง่ท่ีมำ ลกัษณะพืชหรือผลิตภณัฑ ์
(Description) จ  ำนวน และหนว่ยนบั ใหต้รงกบัขอ้มลูในหนงัสือไซเตสสง่ออก (CITES Export Permit) หรือ 
หนงัสือรบัรองสขุอนำมยัพืช (Phytosanitary Certificates) ของประเทศตน้ทำง 

 
  
   5) กดรบัค ำขอ โดยท่ี 
   - รบัค ำขอ = เพ่ือด ำเนินกำรรบัค ำขอ และ เลือกผูมี้อ ำนำจลงนำมชอ่ง 13 
   - สง่กลบั/แกไ้ข = เม่ือ ค ำขอ/เอกสำร ไมค่รบ/ไมถ่กูตอ้ง ระบเุหตผุลแจง้ให้
ผูป้ระกอบกำรทรำบในชอ่ง หมำยเหต ุ
   - ปฏิเสธค ำขอ = ยกเลิกค ำขอแบบถำวร ระบเุหตผุลแจง้ใหผู้ป้ระกอบกำรทรำบใน
ชอ่ง หมำยเหต ุ
   6) ใสข่อ้ควำมรบัรองพิเศษ (ถำ้มี) 
   7) เลือกช่ือผูมี้อ ำนำจลงนำม ชอ่ง 13 
   8) กดสง่ผลกำรตรวจสอบ 
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   เม่ือรบัค ำขอแลว้ ระบบจะเปล่ียนสถำนะเป็น รอช ำระคำ่ธรรมเนียม  ระบบจะสง่
อีเมลแ์จง้รำยละเอียดกำรช ำระคำ่ธรรมเนียมไปยงัผูป้ระกอบกำรโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.2  กำรลงนำมชอ่ง 13  
  เม่ือผูป้ระกอบกำร ช ำระคำ่ธรรมเนียม แลว้หนำ้จอระบบไซเตสของ ผูมี้อ ำนำจลงนำม จะ
แสดงสถำนะ ช ำระเรียบรอ้ยแลว้ คลิกเลือกหวัขอ้  ด  ำเนินกำรตอ่ 

 
    
   1) เลือก ลงนำมอิเล็กทรอนิกส ์(ลำยเซ็นจะปรำกฏในหนงัสืออนญุำตพรอ้มตรำ
ประทบั) 
   2)เลือก ลำยเซ็น ตำมช่ือท่ีตัง้ไว ้
   3) กด บนัทกึ  
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4) เจำ้หนำ้ท่ีลงนำมช่อง 13 ตรวจสอบอีเมล ์เลือกช่ือหวัขอ้ [ไซเตส]ยืนยนักำรลง
นำม 
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  5.3 กำรลงนำม ชอ่ง 14 (ตรวจพืช) 
   1) คน้หำ เลขค ำขอ/เลขท่ีใบอนญุำต ท่ีจะตรวจพืช และกดคน้หำ หรือ เลือกค ำขอ
และกดด ำเนินกำร  

 
   
   2) ใสจ่  ำนวนพืชท่ีน ำเขำ้จรงิ 
   3) เลือก อนมุตัิ 
   4) เลือก ลงนำมอิเล็กทรอนิกส ์
   5) เลือก ลำยเซ็นท่ีจะลงนำม 
   6) กดบนัทกึ 
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   7) ยืนยนักำรลงนำมอิเล็กทรอนิกส ์  
   - ตรวจสอบเลขค ำขอ ใสร่หสัผำ่น และกดยืนยนั 

 
 

 
  
  5.4 กำรพิมพห์นงัสืออนญุำต 
   - คน้หำเลขท่ีใบอนญุำต เลือก พิมพใ์บอนญุำต 

 
 
   - กำรพิมพใ์บอนญุำต ใหเ้ลือกพิมพเ์ฉพำะหนำ้ท่ี 1 เน่ืองจำกกระดำษกนัปลอม
ส ำหรบัพิมพห์นงัสืออนญุำต ไดพ้ิมพข์อ้ควำมดำ้นหลงัใบอนญุำตไวแ้ลว้ 
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อ้างอิง 
 
ยอดหญิง สอนสภุำพ และ สมุำลี ทองดอนแอ. (2560) พชือนรุกัษ์ตามพระราชบญัญตัพินัธุ์พชื พ.ศ. 2518 
 ฉบบัปรบัปรุง 2560 (พิมพค์รัง้ท่ี 1). โรงพิมพช์มุนมุสหกรณก์ำรเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ำกดั 
ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เรื่อง พืชอนรุกัษ ์พ.ศ. 2564 (22 กรกฎำคม 2564)   
 ราชกิจจานเุบกษา  เลม่ 138 ตอนพิเศษ 167 ง หนำ้ 2         
เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม หลกัสตูร กำรปฏิบตังิำนภำยใตอ้นสุญัญำไซเตสทำงดำ้นพืช ส ำหรบัผูมี้
 อ ำนำจ ลงนำมในหนงัสืออนญุำตพืชอนรุกัษ ์ตำมพระรำชบญัญัติพนัธุพื์ช พ.ศ. 2518 (2564) 
 คูม่ือปฏิบตังิานรบัค าขอและอนมุตัริะบบงานไซเตสส าหรบัเจา้หนา้ที.่ 
เว็บไซต ์www.cites.org (เขำ้ถึง มิถนุำยน 2565) 
เว็บไซต ์www.speciesplus.net (เขำ้ถึง มิถนุำยน 2565) 
เว็บไซต ์https://doa.go.th/nsw/ (เขำ้ถึง มิถนุำยน 2565) 
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