
 
 

คู�มือ 
 

การปฏิบัติงานออกหนงัสือรับรองสัตว�น้ําที่มิได�อยู�ในบัญชี 
ท�ายอนุสัญญาว�าด�วยการค�าระหว�างประเทศ  

ซ่ึงชนิดพนัธุ�สัตว�ป+าและพืชป+าทีกํ่าลังจะสูญพันธุ� (CITES) 
 
 
 
 
 

โดย 
 

ส�วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง 
สํานักบริหารจัดการด�านการประมง กรมประมง 
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คํานํา 
 
    คู�มือการออกหนังสือรับรองสัตว!นํ้าที่มิได�อยู�ในบัญชีท�ายอนุสัญญาว�าด�วยการค�าระหว�างประเทศ ซึ่ง
ชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES) จัดทําข้ึนเพื่อใช�เป8นคู�มือปฏิบัติงานของผู�ปฏิบัติงาน ตามที่ส�วน
อนุญาตและกําหนดมาตรการประมง สํานักบริหารจัดการด�านการประมง ได�รับมอบหมายให�จัดทําผลการปฏิบัติราชการ
ภายใต�ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของร�อยละเฉล่ียถ�วงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให�บริการ ซึ่งในคู�มือ
น้ีจะประกอบไปด�วยรายละเอียดต�าง ๆ ที่เก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน เช�น กระบวนการ ข้ันตอน และกฎหมายที่
เก่ียวข�อง 
 

  ส�วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมงหวังเป8นอย�างยิ่งว�าคู�มือการออกหนังสือรับรองสัตว!นํ้าที่มิได�
อยู�ในบัญชีท�ายอนุสัญญาว�าด�วยการค�าระหว�างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES) 
ฉบับน้ี จะเป8นประโยชน!สําหรับผู�ปฏิบัติงาน เพื่อให�เป8นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเพื่อให�การปฏิบัติราชการ
เป8นไปด�วยความสะดวกรวดเร็วและมีความชัดเจนทั้งต�อเจ�าหน�าที่และผู�มาใช�บริการ 
 
 
       ส�วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง 
       กันยายน  ๒๕๕๔ 
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คู�มือ 
การปฏิบัติงานออกหนังสือรับรองสัตว�นํ้าท่ีมิได�อยู�ในบัญชีท�ายอนุสญัญาว�าด�วยการค�า

ระหว�างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ�สัตว�ป+าและพืชป+าท่ีกําลังจะสญูพันธุ� (CITES) 
 
 

1. วัตถุประสงค� 
  1.1 เพื่อให�ข�าราชการและพนักงานเจ�าหน�าที่มีคู�มือการออกหนังสือรับรองสัตว!นํ้าที่มิได�อยู�ในบัญชี
ท�ายอนุสัญญาว�าด�วยการค�าระหว�างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES) โดยแสดง
รายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป8นมาตรฐานในการปฏิบัติงานสําหรับผู�ปฏิบัติงานออกหนังสือ
รับรองสัตว!นํ้าที่มิได�อยู�อยู�ในบัญชีท�ายอนุสัญญาว�าด�วยการค�าระหว�างประเทศ ซ่ึงชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่
กําลังจะสูญพันธุ! (CITES) ต�อไป 

1.2 เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานคู�มือการออกหนังสือรับรองสัตว!นํ้าที่มิได�อยู�ในบัญชีท�ายอนุสัญญาว�าด�วย
การค�าระหว�างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES) ได�เข�าใจกระบวนการ และ
ปฏิบัติงานที่เป8นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนําไปใช�ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยมีรายละเอียดของข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให�สอดคล�องกับนโยบายการดําเนินการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให�บริการ 
 
2. ขอบเขต 
  กระบวนการการออกหนังสือรับรองสัตว!นํ้าที่มิได�อยู�ในบัญชีท�ายอนุสัญญาว�าด�วยการค�าระหว�าง
ประเทศ ซ่ึงชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES) เป8นการดําเนินการออกหนังสือรับรองให�แก�ผู�
ส�งออกสัตว!นํ้าที่มิได�มีช่ือระบุอยู�ในบัญชีท�ายอนุสัญญาว�าด�วยการค�าระหว�างประเทศ ซ่ึงชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืช
ป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES)  
 
3.  หน�าที่ความรับผิดชอบ 
  ในการดําเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการต้ังแต�ต�นจนถึงส้ินสุดกระบวนการ มีหน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ คือส�วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง สํานักบริหารจัดการด�านการประมง โดยมีหน�วยงานที่
ให�ความอนุเคราะห!ในการตรวจสอบชนิดสัตว!นํ้า ได�แก� กลุ�มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว!นํ้าจืด 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด และกลุ�มวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
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4. Work Flow กระบวนการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป 4 ข้ันตอน 1 จุดรับบริการ รวมระยะเวลา 4 วันทําการ 
 
 

- รับเรือ่งและตวัอย�างสัตว�น้าํ 
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 

- ส�งเรือ่งให�สาํนักวจิยัและพัฒนาประมงนํ้าจดื(สพจ.)/ 
  สํานักวจิยัและพัฒนาประมงทะเล(สพท.) 

สพจ./สพท. 
ตรวจสอบชนิดสัตว�น้าํ 

รับเร่ืองจาก สพจ./สพท. 
ตรวจสอบและจดัพิมพ�

เสนอลงนาม 

 วัน 

 วัน 

1 วัน 

2 วัน 

ผู�ขอรับบริการ 

จ�ายเร่ืองคนื 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ผู�ประสงค!ขอหนังสือรับรอง ยื่นคําขอได�ที่ส�วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง พร�อมส�งมอบ
ตัวอย�างสัตว!นํ้าที่จะส�งออกไปนอกราชอาณาจักรแก�เจ�าหน�าที่เพื่อนําไปตรวจสอบชนิดพันธุ!  

2. เจ�าหน�าที่ได�รับคําขอและเอกสารหลักฐานแล�ว หากเห็นว�าไม�ครบถ�วนถูกต�อง ให�แจ�งผู�ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 1 วัน พร�อมคืนคําขอและเอกสารหลักฐาน 
  3. ในกรณีคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ�วนถูกต�อง ให�เจ�าหน�าที่ดําเนินการตรวจสอบชนิดพันธุ!
สัตว!นํ้าที่ได�ย่ืนขอหนังสือรับรอง หากผลปรากฏจากการตรวจสอบว�าสัตว!นํ้าน้ันมิใช�ชนิดพันธุ!ที่ระบุช่ืออยู�ในบัญชี
ท�ายอนุสัญญา CITES ให�เจ�าหน�าที่เสนอผลแก�หัวหน�าหน�วยงานของตนเพื่อพิจารณาเสนอผู�รับรองออกหนังสือ
รับรองให�แก�ผู�ยื่นคําขอภายใน 3 วันทําการนับแต�วันรับคําขอ  

4. ในกรณีเจ�าหน�าที่รับคําขอไม�อาจระบุได�แน�ชัดว�าชนิดพันธุ!สัตว!นํ้าน้ันเป8นชนิดพันธุ!ใด ให�ส�ง
ตัวอย�างสัตว!นํ้าน้ันไปยังสํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด ในกรณีเป8นสัตว!นํ้าจืด และส�งไปยังสํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล ในกรณีเป8นสัตว!ทะเล เพื่อตรวจสอบชนิดพันธุ!ของสัตว!นํ้าน้ัน และส�งผลการตรวจสอบชนิด
พันธุ!ของสัตว!นํ้าน้ันให�กับสํานักบริหารจัดการด�านการประมง ภายใน 2 วันทําการนับแต�วันได�รับตัวอย�างสัตว!นํ้า 
  5. เมื่อส�วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง ได�รับผลการตรวจสอบชนิดพันธุ!สัตว!นํ้าจาก
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด หรือสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล แล�วแต�กรณี ให�ดําเนินการออกหนังสือ
รับรองให�แก�ผู�ยื่นคําขอ 
   
ตอน 2 เอกสารหลักฐานที่ใช�ประกอบการขอหนังสือรับรอง 
 
1. ย่ืนคําขอตามแบบฟอร�ม 
2. เอกสารประกอบคําขอ 
    (สําเนาทุกฉบับต�องลงช่ือ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 
กรณีบุคคลธรรมดา 
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2) สําเนาทะเบียนบ�าน 
3) สําเนาใบอนุญาตค�าสินค�าสัตว!นํ้า ผลิตภัณฑ!สัตว!นํ้า (อนุญาต 6) 
4) ใบรับรองชนิดพันธุ!สัตว!นํ้า (ถ�ามี) 
5) สําเนาใบส่ังสินค�า (Order) หรือสําเนาใบกํากับสินค�า (Invoice) จํานวน 3 ฉบับ  
6) บัญชีแนบท�ายสินค�าที่ส�งออก จํานวน 3 ฉบับ 
7) ตัวอย�างสัตว!นํ้าหรือผลิตภัณฑ!สัตว!นํ้าที่ส�งออก หรือภาพถ�าย หรือภาพสแกนสี 
กรณีนิติบุคคล 
1) สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม�เกิน 6 เดือน) 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู�มีอํานาจลง 
     นามและหลักฐานตามข�อ 2)-6) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา 
กรณีไม�มาดําเนินการด�วยตนเอง 
1) หนังสือมอบอํานาจพร�อมติดอากรแสตมปQ  
     10 บาท/ฉบับ หรือ 30 บาท/ปT 
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2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ 
     และหลักฐานตามข�อ 2)-6) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา 
3. สถานที่ยื่นคําขอ 
- ส�วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง สํานักบริหารจัดการด�านการประมง กรมประมง 
4. ระยะเวลาการออกใบอนุญาต 3 วันทําการ 
5. อายุใบอนุญาต 
- ใช�ได�เพียง 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับต้ังแต�วันออกใบอนุญาต 
6. ไม�เสียค�าธรรมเนียม  
 
ตอน 3 ภาคผนวก 
 

• กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข�อง 
ระเบียบกรมประมง ว�าด�วยการยื่นคําขอและการออกหนังสือรับรองสัตว!นํ้าที่มิได�อยู�ในบัญชีท�าย  

อนุสัญญาว�าด�วยการค�าระหว�างประเทศซ่ึงชนิดของสัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! 
 

• ตัวอย�างรายชื่อสัตว�น้ําที่ออกหนังสือรับรองสัตว�น้ําที่มิได�อยู�อยู�ในบัญชีท�ายอนุสัญญาว�าด�วย
การค�าระหว�างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ�สัตว�ป+าและพืชป+าที่กําลังจะสูญพันธุ� (CITES) ได�แก� 

 

เปลือกหอยมุกจาน Pinctada maxima 

เปลือกหอยมุกขอบดํา Pinctada margaritifera 

เปลือกหอยตาวัว Turbo cinereus 

เปลือกหอยตาวัว Turbo petholatus 

เปลือกหอยตาวัว Turbo argyrostomus 

เปลือกหอยนมสาว Trochus niloticus 

เปลือกหอยกาบนํ้าจืด Chamberlainia hainesiana 

เปลือกหอยกาบนํ้าจืด Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi 

เปลือกหอยกาบนํ้าจืด Cristaria plicata 

เปลือกหอยโข�งทะเล Turbo marmoratus 

หนังกระเบนฟอก Pastinachus sephen 

หนังกระเบนฟอก Dasyatis bleekeri 

หนังกระเบนฟอก Himantura gerrardi 

หนังกระเบนฟอก Himantura jenkinsii 

หนังกระเบนฟอก Himantura fai 
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เปลือกหอยเปWาฮ้ือ Haliotis iris 

ไข�ไรนํ้าเค็ม Artemia sp. 

หนังงูอ�ายง่ัว  Lampemis curtus 

หนังงูเหลือมอ�อ Homalopsis buccata 

เปลือกหอยตีนช�างปากแดง Cypraecassis rufa 

เปลือกหอยกระจก Placuna placenta 

ปลาจิ้มฟYนจระเข�ตากแห�ง Trachyrthamphus sp. 

ปลาฉลามแช�แข็ง Carcharhinus sp. 

หนังงูไซ Enhydris bocourti 

ฟองนํ้าทะเล Clathria spp. 

เปลือกหอยเบี้ย Cypraea caputserpentis 

เปลือกหอยเบี้ย Cypaea mauritiana 

เปลือกหอยเบี้ย Cypraea tigris 

ไรนางฟZา Streptocephalus sirindhornae 

ไรนางฟZา Branchinella thailandensis 

ปลาไหลญ่ีปุ/นแช�เย็น Anguilla japonica 

หอยโข�งออสเตรเลีย Cymbiola vespertilio 

เปลือกหอยมุกกัลปYงหา Pteria penquin 

ฝาเปลือกหอยมะระ Chicoreus ramosus 

หอยงวงช�าง Nautilus pompilius 

เปลือกหอยจุกพราหมณ! Cymbiola nobilis 

เปลือกหอยพัด Lyropecten sp. 

เปลือกหอยหอยนมสาวนอก Autraea undosa 

เปลือกหอยเชลล!ออสเตรเลีย Pecten meridionailstate 

เปลือกหอยมุกปTกนก Pteria penquin 

หนังปลานิล Oreochromis niloticus 

หนอนท�อ Cerianthus sp. 

หอยตีนช�างปากแดง Cypraecassis rufa 
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เปลือกหอยหลังแอ�น Strombus marginatus 

เปลือกหอยกีบม�าหรือหอยแครงลาย Arca navicularis 

เปลือกหอยมะระ This tuberosa 

เปลือกหอยแครง Anadara sp. 

เปลือกหอยนํ้าพริก Nerita sp. 

ปลาจิ้มฟYนจระเข�ตากแห�ง Syngnathoides sp. 

กบแช�แข็ง Hoplobatrachus rugulosa 

เปลือกหอยโข�ง Lunatica marmorata 

เปลือกหอยสังข! Chicoreus ramousus 

หูฉลาม Carcharhinus sp. 

เปลือกหอยเปWาฮ้ือ Haliotis laeviqata 

หอยเล็บมือนาง Lambis crocata 

หอยป]^นปYกผม Fusinus sp. 

หอยฉมวก Tibia fusus 

เปลือกหอยไข� Ovula ovum 

หอยกระต�าย Phalium glaucum 

หอยกระต�าย Phalium bandatum 

เปลือกหอยกระดุม Oliva sp. 
 

• ตัวอย�างชนิดสัตว�น้ําที่ไม�ต�องออกหนังสือรับรองสัตว�นํ้าที่มิได�อยู�อยู�ในบัญชีท�ายอนุสัญญาว�าด�วย
การค�าระหว�างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ�สัตว�ป+าและพืชป+าที่กําลังจะสูญพันธุ� (CITES) ได�แก� 
       ไข�มุก หรือผลิตภัณฑ!จากไข�มุก 

 
                                 
 
 
 
 

 
 

 
  

 


