คูมือ
การปฏิบัตงิ านออกหนังสือรับรองสัตวน้ําที่มิไดอยูในบัญชี
ทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุสัตวป+าและพืชป+าทีก่ าํ ลังจะสูญพันธุ (CITES)

โดย
สวนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง
สํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง
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คํานํา
คูมือการออกหนังสือรับรองสัตว!น้ําที่มิไดอยูในบัญชีทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่ง
ชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES) จัดทําขึ้นเพื่อใชเป8นคูมือปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน ตามที่สวน
อนุญาตและกําหนดมาตรการประมง สํานักบริหารจัดการดานการประมง ไดรับมอบหมายใหจัดทําผลการปฏิบัติราชการ
ภายใตตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ซึ่งในคูมือ
นี้จะประกอบไปดวยรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน กระบวนการ ขั้นตอน และกฎหมายที่
เกี่ยวของ
สวนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมงหวังเป8นอยางยิ่งวาคูมือการออกหนังสือรับรองสัตว!น้ําที่มิได
อยูในบัญชีทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES)
ฉบับนี้ จะเป8นประโยชน!สําหรับผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเป8นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหการปฏิบัติราชการ
เป8นไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีความชัดเจนทั้งตอเจาหนาที่และผูมาใชบริการ
สวนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง
กันยายน ๒๕๕๔
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คูมือ
การปฏิบัติงานออกหนังสือรับรองสัตวน้ําที่มิไดอยูในบัญชีทายอนุสญ
ั ญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศ ซึ่งชนิดพันธุสัตวป+าและพืชป+าที่กาํ ลังจะสูญพันธุ (CITES)
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหขาราชการและพนักงานเจาหนาที่มีคูมือการออกหนังสือรับรองสัตว!น้ําที่มิไดอยูในบัญชี
ทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES) โดยแสดง
รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป8นมาตรฐานในการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานออกหนังสือ
รับรองสัตว!น้ําที่มิไดอยูอยูในบัญชีทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่
กําลังจะสูญพันธุ! (CITES) ตอไป
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานคูมือการออกหนังสือรับรองสัตว!น้ําที่มิไดอยูในบัญชีทายอนุสัญญาวาดวย
การคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES) ไดเขาใจกระบวนการ และ
ปฏิบัติงานที่เป8นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
2. ขอบเขต
กระบวนการการออกหนังสือรับรองสัตว!น้ําที่มิไดอยูในบัญชีทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES) เป8นการดําเนินการออกหนังสือรับรองใหแกผู
สงออกสัตว!น้ําที่มิไดมีชื่อระบุอยูในบัญชีทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ!สัตว!ป/าและพืช
ป/าที่กําลังจะสูญพันธุ! (CITES)
3. หนาที่ความรับผิดชอบ
ในการดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ มีหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ คือสวนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง สํานักบริหารจัดการดานการประมง โดยมีหนวยงานที่
ใหความอนุเคราะห!ในการตรวจสอบชนิดสัตว!น้ํา ไดแก กลุมงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว!น้ําจืด
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด และกลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

4

4. Work Flow กระบวนการ

ผูขอรับบริการ

- รับเรือ่ งและตัวอยางสัตวน้าํ
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
- สงเรือ่ งใหสํานักวิจยั และพัฒนาประมงน้าํ จืด(สพจ.)/
สํานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล(สพท.)
วัน

สพจ./สพท.
ตรวจสอบชนิดสัตวน้าํ
2 วัน

รับเรื่องจาก สพจ./สพท.
ตรวจสอบและจัดพิมพ
1 วัน

เสนอลงนาม
วัน

จายเรือ่ งคืน
สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดรับบริการ รวมระยะเวลา 4 วันทําการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผูประสงค!ขอหนังสือรับรอง ยื่นคําขอไดที่สวนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง พรอมสงมอบ
ตัวอยางสัตว!น้ําที่จะสงออกไปนอกราชอาณาจักรแกเจาหนาที่เพื่อนําไปตรวจสอบชนิดพันธุ!
2. เจาหนาที่ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานแลว หากเห็นวาไมครบถวนถูกตอง ใหแจงผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 1 วัน พรอมคืนคําขอและเอกสารหลักฐาน
3. ในกรณีคําขอและเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตอง ใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบชนิดพันธุ!
สัตว!น้ําที่ไดยื่นขอหนังสือรับรอง หากผลปรากฏจากการตรวจสอบวาสัตว!น้ํานั้นมิใชชนิดพันธุ!ที่ระบุชื่ออยูในบัญชี
ทายอนุสัญญา CITES ใหเจาหนาที่เสนอผลแกหัวหนาหนวยงานของตนเพื่อพิจารณาเสนอผูรับรองออกหนังสือ
รับรองใหแกผูยื่นคําขอภายใน 3 วันทําการนับแตวันรับคําขอ
4. ในกรณีเจาหนาที่รับคําขอไมอาจระบุไดแนชัดวาชนิดพันธุ!สัตว!น้ํานั้นเป8นชนิดพันธุ!ใด ใหสง
ตัวอยางสัตว!น้ํานั้นไปยังสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ในกรณีเป8นสัตว!น้ําจืด และสงไปยังสํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล ในกรณีเป8นสัตว!ทะเล เพื่อตรวจสอบชนิดพันธุ!ของสัตว!น้ํานั้น และสงผลการตรวจสอบชนิด
พันธุ!ของสัตว!น้ํานั้นใหกับสํานักบริหารจัดการดานการประมง ภายใน 2 วันทําการนับแตวันไดรับตัวอยางสัตว!น้ํา
5. เมื่อสวนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง ไดรับผลการตรวจสอบชนิดพันธุ!สัตว!น้ําจาก
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด หรือสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล แลวแตกรณี ใหดําเนินการออกหนังสือ
รับรองใหแกผูยื่นคําขอ
ตอน 2 เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการขอหนังสือรับรอง
1. ยื่นคําขอตามแบบฟอรม
2. เอกสารประกอบคําขอ
(สําเนาทุกฉบับตองลงชื่อ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
กรณีบุคคลธรรมดา
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) สําเนาใบอนุญาตคาสินคาสัตว!น้ํา ผลิตภัณฑ!สัตว!น้ํา (อนุญาต 6)
4) ใบรับรองชนิดพันธุ!สัตว!น้ํา (ถามี)
5) สําเนาใบสั่งสินคา (Order) หรือสําเนาใบกํากับสินคา (Invoice) จํานวน 3 ฉบับ
6) บัญชีแนบทายสินคาที่สงออก จํานวน 3 ฉบับ
7) ตัวอยางสัตว!น้ําหรือผลิตภัณฑ!สัตว!น้ําที่สงออก หรือภาพถาย หรือภาพสแกนสี
กรณีนิติบุคคล
1) สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน 6 เดือน)
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลง
นามและหลักฐานตามขอ 2)-6) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา
กรณีไมมาดําเนินการดวยตนเอง
1) หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมปQ
10 บาท/ฉบับ หรือ 30 บาท/ปT
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2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
และหลักฐานตามขอ 2)-6) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา
3. สถานที่ยื่นคําขอ
- สวนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง สํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง
4. ระยะเวลาการออกใบอนุญาต 3 วันทําการ
5. อายุใบอนุญาต
- ใชไดเพียง 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันออกใบอนุญาต
6. ไมเสียคาธรรมเนียม
ตอน 3 ภาคผนวก
• กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบกรมประมง วาดวยการยื่นคําขอและการออกหนังสือรับรองสัตว!น้ําที่มิไดอยูในบัญชีทาย
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดของสัตว!ป/าและพืชป/าที่กําลังจะสูญพันธุ!
• ตัวอยางรายชื่อสัตวน้ําที่ออกหนังสือรับรองสัตวน้ําที่มิไดอยูอยูในบัญชีทายอนุสัญญาวาดวย
การคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดพันธุสัตวป+าและพืชป+าที่กําลังจะสูญพันธุ (CITES) ไดแก
เปลือกหอยมุกจาน
เปลือกหอยมุกขอบดํา
เปลือกหอยตาวัว
เปลือกหอยตาวัว
เปลือกหอยตาวัว
เปลือกหอยนมสาว
เปลือกหอยกาบน้ําจืด
เปลือกหอยกาบน้ําจืด
เปลือกหอยกาบน้ําจืด
เปลือกหอยโขงทะเล
หนังกระเบนฟอก
หนังกระเบนฟอก
หนังกระเบนฟอก
หนังกระเบนฟอก
หนังกระเบนฟอก

Pinctada maxima
Pinctada margaritifera
Turbo cinereus
Turbo petholatus
Turbo argyrostomus
Trochus niloticus
Chamberlainia hainesiana
Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi
Cristaria plicata
Turbo marmoratus
Pastinachus sephen
Dasyatis bleekeri
Himantura gerrardi
Himantura jenkinsii
Himantura fai
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เปลือกหอยเปWาฮื้อ
ไขไรน้ําเค็ม
หนังงูอายงั่ว
หนังงูเหลือมออ
เปลือกหอยตีนชางปากแดง
เปลือกหอยกระจก
ปลาจิ้มฟYนจระเขตากแหง
ปลาฉลามแชแข็ง
หนังงูไซ
ฟองน้ําทะเล
เปลือกหอยเบี้ย

Haliotis iris
Artemia sp.
Lampemis curtus
Homalopsis buccata
Cypraecassis rufa
Placuna placenta
Trachyrthamphus sp.
Carcharhinus sp.
Enhydris bocourti
Clathria spp.
Cypraea caputserpentis

เปลือกหอยเบี้ย
เปลือกหอยเบี้ย
ไรนางฟZา
ไรนางฟZา
ปลาไหลญี่ปุ/นแชเย็น
หอยโขงออสเตรเลีย
เปลือกหอยมุกกัลปYงหา
ฝาเปลือกหอยมะระ
หอยงวงชาง
เปลือกหอยจุกพราหมณ!
เปลือกหอยพัด
เปลือกหอยหอยนมสาวนอก
เปลือกหอยเชลล!ออสเตรเลีย
เปลือกหอยมุกปTกนก
หนังปลานิล
หนอนทอ
หอยตีนชางปากแดง

Cypaea mauritiana
Cypraea tigris
Streptocephalus sirindhornae
Branchinella thailandensis
Anguilla japonica
Cymbiola vespertilio
Pteria penquin
Chicoreus ramosus
Nautilus pompilius
Cymbiola nobilis
Lyropecten sp.
Autraea undosa
Pecten meridionailstate
Pteria penquin
Oreochromis niloticus
Cerianthus sp.
Cypraecassis rufa
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เปลือกหอยหลังแอน
เปลือกหอยกีบมาหรือหอยแครงลาย
เปลือกหอยมะระ
เปลือกหอยแครง
เปลือกหอยน้ําพริก
ปลาจิ้มฟYนจระเขตากแหง
กบแชแข็ง
เปลือกหอยโขง
เปลือกหอยสังข!
หูฉลาม
เปลือกหอยเปWาฮื้อ
หอยเล็บมือนาง
หอยป]^นปYกผม
หอยฉมวก
เปลือกหอยไข
หอยกระตาย
หอยกระตาย
เปลือกหอยกระดุม

Strombus marginatus
Arca navicularis
This tuberosa
Anadara sp.
Nerita sp.
Syngnathoides sp.
Hoplobatrachus rugulosa
Lunatica marmorata
Chicoreus ramousus
Carcharhinus sp.
Haliotis laeviqata
Lambis crocata
Fusinus sp.
Tibia fusus
Ovula ovum
Phalium glaucum
Phalium bandatum
Oliva sp.

• ตัวอยางชนิดสัตวน้ําที่ไมตองออกหนังสือรับรองสัตวน้ําที่มิไดอยูอยูในบัญชีทายอนุสัญญาวาดวย
การคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดพันธุสัตวป+าและพืชป+าที่กําลังจะสูญพันธุ (CITES) ไดแก
ไขมุก หรือผลิตภัณฑ!จากไขมุก

