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พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

 มาตรา 23, 24  การน้าเข้า/ส่งออก 

 

    รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

    ประกาศก้าหนดชนิดสัตว์ที่ต้องขออนุญาตในการน้าเข้า/ส่งออก 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนด
ชนิดสัตว์ป่า และซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน้าเข้าหรือส่งออก ลงวันที่ 18 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

 กลุ่ม 1 สัตว์ในบัญชี CITES ทั้งหมด 

     กลุ่ม 2 สัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์สงวน, คุ้มครอง และ CITES แต่ต้องการ  

               ควบคุม เช่น กบและเขียด ในวงศ์ Ranidaeเว้นกบนา, 

    ปลาสะตือ , หนอนทะเล, ปลาซิวสมพงษ์, งูน้้า , ตะพาบไต้หวัน,  

    เต่าญี่ปุ่น เป็นต้น 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00182507.PDF 
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175 

อนุสัญญาฯ เกี่ยวข้องกับจ านวนภาคีที่ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ  
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การประชุมประเทศภาคี 

คณะกรรมาธิการประจ้า 

ส้านักเลขาธิการ 
คณะกรรมาธิการด้านพืช 

คณะกรรมาธิการก้าหนดชื่อ
วิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมาธิการด้านสัตว ์

UNEP 
TRAFFIC 

IUCN 

UNEP-WCMC 

อนุสัญญาไซเตสท้างานอย่างไร ? 

NGOs 
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Conference of the 

Parties 

Management 

Authority 

Secretariat 

Permanent  

Committees 

Guidance 

TRAFFIC 

IUCN 

UNEP-WCMC 

WCO, 

Interpol 

Officers in charge 

of implementing 

CITES 

Recommendations 

อนุสัญญาไซเตสท้างานอย่างไร ? 

Scientific 

Authority 
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CITES of Thailand 

Department of 
Agriculture 

Plants 

(Flora) 

Department of 
Fisheries 

National Park, Wildlife 

and Plant Conservation 
Department 

Aquatic Species 

(Fauna) 
Wild Animals 

(Fauna) 

Royal Thai Customs Royal Thai Police 
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ระบบควบคุมของ CITES 

  การค้าจะถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญาต ( Permit)  ซึ่ง
หมายถึงว่า  สัตว์ป่าและพืชป่าที่อนุสัญญาควบคุม  จะต้องมี
ใบอนุญาตในการ 

 

• น้าเข้า (import) 

• ส่งออก(export) 

• น้าผ่าน(transit) 

• ส่งกลับออกไป (re-export) 
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บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส 

ค้นหาไดจ้าก  Checklist of CITES Species 

http:/www.unep-wcmc.org/species/sca/checklist.htm 

หรือ 

ค้นหาได้จาก Species database 

http:/www.cites.org 
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อนุกรมวิธาน (Taxonomy) 

การจัดเรียงในบัญชีไซเตส (For the arrangement in the Appendices) 

Animals:  Hierarchical 

Plants: Alphabetical by Family 

     (Genus, species) 

12 
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อนุกรมวิธาน (Taxonomy) 

The plant or animal kingdom can be subdivided into 

sections of ever decreasing status 

    Class 

     Order 

      Family  

       Genus 

        Species (spp.) 

         Sub-species (ssp.) 

Phylum 
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อนุกรมวิธาน (Taxonomy) 

Fauna 

Cnidaria (phylum) 

Arthropoda (phylum) 

Mollusca (phylum) 

Chordata (phylum) 
Annelida (phylum) 
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อนุกรมวิธาน (Taxonomy) 
Chordata (Phylum) 

Reptilia (class) 

Amphibia (class) 

Pisces (class) 

Aves (class) Mammalia (class) 

15 

Elasmobranchii (class) 
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อนุกรมวิธาน (Taxonomy) 
Reptilia (class) 

 

 

Sauria (order) 
Serpentes (order) 

Testudinata (order) 

Crocodylia (order) Rynchocephalia 
(order) 

16 



17 

อนุกรมวิธาน (Taxonomy) 

Crocodylia (order) 

 

 

 

Crocodylidae (family) 

Gavialidae (family) 

Alligatoridae (family) 
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อนุกรมวิธาน (Taxonomy) 

Alligatoridae (family) 

 

 
Alligator (genus) 

Caiman (genus) 

18 

Paleosuchus (genus) 

Melanosuchus (genus) 
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อนุกรมวิธาน (Taxonomy) 

Caiman (genus) 

C. latirostris (species) 

C. crocodilus (species) 
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อนุกรมวิธาน (Taxonomy) 

Caiman crocodilus (species) 

C.c. apaporiensis (subspecies) 

C.c. crocodilus (subspecies) 

C.c. yacare (subspecies or species)  

C.c. fuscus (subspecies) 

20 
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Appendix I 

• For trade in specimens of Appendix I-listed 

species, an import permit must be issued 

before an export permit may be issued 

1. Import permit 3. Trade 2. Export permit 
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Appendix I Import 

• At the moment of actual import, a valid export permit 

AND a valid import permit must be presented to 

Customs! 

Import permit 

Export permit 

+ 
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ใบอนุญาต และหนังสือรับรอง 

• Export of Appendix I 

– Import permit (obtained first) 

– Export permit 

• Export of Appendix II 

– Export permit 

• Export of Appendix III 

– Export permit (if from the country of origin) 

– Certificate of origin (if from any other 
country) 

• Re-export of Appendix I, II, III 

– Re-export certificate 

• Introduction from the sea 

– Introduction from the sea certificate 
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การออกใบอนุญาต 

• Required for import of Appendix I 

specimens 

• Must be issued before an export 

permit or before a re-export 

certificate for live specimens may be 

issued 

• The purpose of the import must not 

be detrimental to the survival of the 

species 

 Import permit 
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การออกใบอนุญาต 

• Required for export of Appendix I  and  
Appendix II specimens 

• Required by the listing Party for export of  
Appendix III specimens 

• For Appendix I and II specimens,  

– The export must not be detrimental to 
the survival of the species 

– The specimen must have been legally 
acquired  

– The preparation and shipment of any live 
specimen must minimize any risk of 
injury, damage to health or cruel 
treatment 

 Export permit 
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การออกใบอนุญาต 

• Required for re-export of Appendix I 

specimens 

• Required for re-export of Appendix II 

specimens 

• Required for re-export of Appendix III 

specimens 

 Re-export 

certificate 
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การออกใบอนุญาต 

• Required for export of Appendix III 

specimens from countries that did not 

include the species in Appendix III 

• May only be issued by a Management 

Authority of the country of origin 

• In practice the export permit form can be 

used 

Certificate of 

origin 
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• ใบอนุญาตและหนังสือรับรองควรจัดท าเป็นภาษาใดภาษาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ อังกฤษ สเปน หรือฝรั่งเศส (English, Spanish or French)  

  

• หากเป็นภาษาประจ าชาติอื่นๆ ต้องมีการแปลควบคู่ หรือไว้ด้านหลัง 

ใบอนุญาต และหนังสือรับรอง 
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รายละเอียดต้องครบถ้วน 
(กรณีใบอนุญาตส่งออก) 
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x 

8 March 2006 

Ger van Vliet 

10 Rue de Genève 

Genève, Suisse 

Stephen Nash 

10 Bulb Street 

Ankara, Turkey 

Switzerland 

0177966 

Ministry of Agriculture and Rural 

Affairs 

General Directorate of Agricultural 

Production and Development 

Milli Müdafaa Cad. No. 20/8 

06100 ANKARA 

5566 

Galanthus elwesii 

T 

bulbs II / W 500000 
4500000/ 

6000000 

Please note that this 

is only an example - 

the real permit form 

used by Turkey is 

slightly different 
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5566 

Ankara 9 October 2005 

Signing Official 
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X 

8 March 2006 

Ger van Vliet 

10 Rue de Genève 

Genève, Suisse 

Stephen Nash 

10 Bulb Street 

Ankara, Turkey 

Stephen Nash 
Switzerland 

0177966 

Ministry of Agriculture and Rural 

Affairs 

General Directorate of Agricultural 

Production and Development 

Milli Müdafaa Cad. No. 20/8 

06100 ANKARA 

5566 

Galanthus elwesii 

T 

bulbs II / W 500000 
4500000/ 

6000000 
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5566 

Ankara 
9 October 2005 

500000 Ankara 26/2/2006 Signing Official 

TR0000054536272 

Signing Official 
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รายละเอียดต้องครบถ้วน 
(กรณีใบอนุญาตน้าเข้า) 
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x 
28 October 2006 

Ger van Vliet 

10 Rue de Genève 

Genève, Suisse 

Jasper van Vliet 

Rapenburg 96 

Leiden, Netherlands 

Netherlands 

0177966 

Office vétérinaire fédéral 

Lieberfeld-Bern 

Schwarzenburgerstrasse 161 

CH-3003 BERN 

Switzerland 

29360 

Galanthus elwesii 

T 

bulbs II / W 
40,000 

Turkey 5566 9-10-2005 

Please note that this 

is only an example - 

the real permit form 

used by Switzerland is 

different 
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29360 

Bern 29 April 2006 

Signing Official 
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• Name and logo of the 

Convention 

• Unique number 

• Document type 

• Period of validity 

• Exporter’s address 

• Exporter’s signature 

• Importer’s address 

• Management Authority 

address 

• Purpose of trade 

• Species name 

• Specimen type 

• Appendix 

• Source 

• Quantity/units 

• Quota and exports to 

date 

• If a re-export, the 

original country of 

export and the export 

permit number and date 

of issuance, and  the 

same for the country of 

last re-export 

Information on a typical permit 

cf. Resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP13) 
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Information on a typical permit 

cf. Resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP13) 

• Number of the breeding 

operation (as 

appropriate) 

• Date of acquisition (for 

pre-Convention) 

• Place and date of 

issuance 

• Signature and stamp of 

the Management 

Authority 

• Security stamp and 

number (as appropriate) 

• Waybill number 

• Port of export 

• Date of export 

• Export endorsement 

(specimen count) 

• Export endorsement 

signature (usually 

Customs) 

• Stamp of the inspection 

authority 
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อายุใบอนุญาต (Validity of permits) 

• An export permit is valid up to six months 

after the date of issuance 

• Some Parties, however, use a shorter validity 

period 

• Within the validity period the specimens 

concerned have to be exported and 

consequently imported into the country of 

destination 
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อายุใบอนุญาต (Validity of permits) 

• An import permit (Appendix I) has a validity of 

a maximum of one year  

• The validity is cancelled at the moment of 

import 
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แนวโน้มการควบคุมของไซเตสต่อสัตว์น้้าของไทย 
• ฉลาม 

– การส่งออกต้องไม่กระทบต่อการอยู่รอดของประชากรในธรรมชาติ 

– การส้ารวจปริมาณประชากรในธรรมชาต ิ

– ส่งผลถึงฉลามใน และนอกบัญชีไซเตส  เพราะต้องจ้าแนกชนิดในการน้าเข้า/ส่งออก 

– แนวโน้มขึ้นบัญชีไซเตสอีกหลายชนิด 

• ม้าน้้า 

– การส่งออกต้องไม่กระทบต่อการอยู่รอดของประชากรในธรรมชาติ 

– ได้มาจากทะเลไทยและทะเลนอกน่านน้้า 

– การส้ารวจปริมาณประชากรในธรรมชาต ิ
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กรณีน่าสนใจ 

• โลมาปากขวดอินโดแปซิฟิก จาก หมู่เกาะโซโลมอน  

      (Indo-pacific bottlenose dolphin from Solomon Islands) 

– อุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องของไทย 

42 
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Wildlife Enforcement Network 

• ASIAN-WEN 

• Thailand-WEN 

– ส ารวจการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามแนวชายแดน 

– จัดท าเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดน  
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สัตว์น้้าต่างถิ่น (Alien Species) 

• ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หมายถึง ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต ที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นชีว
ภูมิศาสตร์หนึ่งมาก่อน แต่ได้ถูกน้าเข้ามาหรือเข้ามาโดยวิธีใดๆจากถิ่นอื่น ซึ่ง
อาจด้ารงชีวิตอยู่และสามารถสืบพันธุ์ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธุ์นั้น 

• ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแล้วสามารถ
ตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นใน
สิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจท้าให้ชนิดพันธุ์
ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสุขอนามัย 
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สัตว์น้้าต่างถิ่น (Alien Species) 

• สืบเนื่องจากอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

• พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  

• คณะกรรมการกลางระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  
(Institute Biosecurity Committee: IBC ) 

– พิจารณาการให้ความเห็นในการอนุญาตน้าเข้าสัตว์น้้าต่างถิ่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของไทยหากอนุญาตให้มีการน้าเข้า 

– คุกคาม (Invasive) 

– เป็นพาหะโรคระบาด 
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สัตว์น้้าต่างถิ่น (Alien Species) 

• หอยเชอรี่ น าเข้าเมื่อ ปี 2532 เพื่อเป็นอาหารและประดับในตู้ปลา มี
การแพร่ระบาดในทุกภาคของประเทศก่อให้เกิดความเสียหายแก่นา
ข้าว และพืชน้ า ท าให้ชนิดพันธุ์หอยขมและหอยโข่งพื้นเมืองลดลง 
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สัตว์น้้าต่างถิ่น (Alien Species) 

• ปลาซัคเกอร์, ปลากดเกราะ ไม่ปรากฏปีที่น าเข้า น าเข้ามาเพื่อการ
เพาะเลี้ยงและเป็นสัตว์น้ าสวยงาม ปัจจุบันพบแพร่ระบาดในแหล่ง
น้ าทั่วไปของประเทศ ท าลายแหล่งที่อยู่อาศัยเนื่องจากมีพฤติกรรม
การขุดโพรงบริเวณริมตลิ่ง และกินอาหารที่พื้น รวมถึงไข่ของปลาที่
ไข่ติดกับเศษวัสดุใต้น้ า เป็นผลให้ปริมาณปลาพื้นเมืองในแหล่งเดิม
ลดลง  

47 



48 

สัตว์น้้าต่างถิ่น (Alien Species) 

• เต่าญี่ปุ่น, เต่าแก้มแดง น าเข้าเมื่อปี 2515 เพื่อการเป็นสัตว์เลี้ยง
สวยงาม  ทนต่อสภาพแวดล้อมในช่วงกว้าง แก่งแย่งอาหาร และที่
อยู่อาศัย ตลอดจนแพร่ขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าเต่าไทย และมีส่วนให้เต่า
ไทยตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ ์
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สัตว์น้้าต่างถิ่น (Alien Species) 

• กุ้งเครย์ฟิช เป็นสัตว์ที่มีก้ามแข็งแรง ถ้าหลุดรอดไปในธรรมชาติ
อาจมีการท าลายระบบนิเวศท้องถิ่น ถ้าไม่มีการควบคุมการเลี้ยงอาจ
กระทบต่อห่วงโซ่อาหารทางธรรมชาติได้ 
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