ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการยืน่ คําขอและการออกหนังสื อรับรองชนิ ดสัตว์น้ าํ ที่มิได้อยูใ่ นบัญชีทา้ ยอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิ ดของสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งและแก้ไขระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการออกหนัง สื อ
รับรองชนิ ดสัตว์น้ าํ ที่มิได้อยู่ในบัญชีทา้ ยอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่ าที่
กําลังจะสู ญพันธุ์ (CITES) เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการออกหนังสื อรับรองที่ เปลี่ยนแปลงไป
และเป็ นการปรับปรุ งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคําขอและการออกหนังสื อรับรองชนิ ดสัตว์น้ าํ ที่มิได้อยู่ในบัญชี
ท้ายอนุ สัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิ ดของสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ประกอบกับ
เพื่ออํานวยความสะดวกต่อประชาชนผูม้ าใช้บริ การ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงจึงออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคําขอและการออกหนังสื อ
รับรองชนิ ดสัตว์น้ าํ ที่มิได้อยู่ในบัญชีทา้ ยอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ งชนิ ดของสัตว์ป่าและพืชป่ าที่
ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า "ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการออกหนังสื อรับรองชนิ ดสัตว์น้ าํ
ที่ มิ ไ ด้อยู่ใ นบัญชี ท ้า ยอนุ สั ญญาว่า ด้วยการค้า ระหว่า งประเทศซึ่ ง ชนิ ดของสั ตว์ป่ าและพื ช ป่ าที่ ใ กล้สู ญ พัน ธุ์
(CITES) พ.ศ. ๒๕๖๑"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการออกหนังสื อรับรองชนิดสัตว์น้ าํ ที่มิได้อยู่
ในบัญชีทา้ ยอนุ สัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ งชนิ ดของสัตว์ป่าและพืชป่ าที่กาํ ลังจะสู ญพันธุ์ (CITES)
พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
"สัตว์น้ าํ " หมายความว่า สัตว์น้ าํ มีชีวิต ชากของสัตว์น้ าํ และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากซากของสัตว์น้ าํ ที่มิได้อยู่
ในบัญชีทา้ ยอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
"ผูย้ นื่ คําขอ" หมายความว่า ผูส้ ่ งออกสัตว์น้ าํ ไปนอกราชอาณาจักร
"คําขอ" หมายความว่า คําขอรับหนังสื อรับรอง

"ระบบ" หมายความว่า ระบบเชื่ อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุ นใบอนุ ญาตและใบรั บรองผ่าน
อินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW)
"หนังสื อรับรอง" หมายความว่า หนังสื อรับรองชนิ ดสัตว์น้ าํ ที่มิได้อยูใ่ นบัญชีทา้ ยอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ หรื อพนักงานราชการ ที่ปฏิบตั ิงานในกองบริ หารจัดการทรัพยากร
และกําหนดมาตรการ กรมประมง
"ผูร้ ับรอง" หมายความว่า อธิบดีกรมประมงหรื อผูซ้ ่ ึงอธิบดีกรมประมงมอบหมาย
ข้อ ๕ ผูใ้ ดประสงค์จะขอรับหนังสื อรับรอง ให้ยนื่ คําขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๕.๑ กรณี บุคคลธรรมดา ให้แนบ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรื อสําเนาบัตร
ประจําตัวรัฐวิสาหกิจหรื อสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านของผูย้ นื่ คําขอ
๕.๒ กรณี เป็ นนิติบุคคล ให้แนบ
(๑) หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชน จํากัด ที่จด
ทะเบียนไว้ ซึ่งมีอายุไม่เกินเก้าสิ บวัน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอาํ นาจของนิ ติบุคคล
(๓) หนังสื อรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั แสดงรายการจดทะเบียนตลอด
ทั้งซื่อกรมการหรื อหุน้ ส่ วนผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อผูกพันบริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล ซึ่งออกมาแล้วไม่เกินหกเดือน
๕.๓ กรณี มอบอํานาจให้ผอู ้ ื่นมายืน่ คําขอและดําเนิ นการแทน ให้แนบ
(๑) หนังสื อมอบอํานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบี ยนบ้านของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ั บ
มอบอํานาจ
๕.๔ สําเนาหนังสื อรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ าํ (ถ้ามี)
๕.๕ สําเนาใบสั่งสิ นค้า (Order) หรื อสําเนาใบกํากับสิ นค้า (Invoice)
๕.๖ รู ปภาพของสิ นค้าสัตว์น้ าํ
ข้อ ๖ การยืน่ คําขอให้ยนื่ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
๖.๑ ยื่นโดยตรง ณ กลุ่มคุม้ ครองพันธุ์สัตว์น้ าํ ตามอนุสัญญา กองบริ หารจัดการทรัพยากรและ
กําหนดมาตรการ กรมประมง
๖.๒ ยืน่ ผ่านระบบ

ข้อ ๗ การยืน่ คําขอผ่านระบบ ผูย้ นื่ คําขอต้องเป็ นผูล้ งทะเบียนเข้าใช้ระบบตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย
การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุ ญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์ เน็ต
ของกรมประมง
กรณี ไม่ทราบชนิ ดพันธุ์ของสัตว์น้ าํ ให้มีการตรวจสอบชนิ ดพันธุ์สัตว์น้ าํ ที่จะส่ งออกตามข้อ ๑๐ ก่อนจะ
ยืน่ คําขอผ่านระบบ
ข้อ ๘ เมื่อได้รับคําขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอและเอกสารหรื อ
หลักฐานต่าง ๆ
กรณี ที่คาํ ขอ เอกสารหรื อหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผูย้ ื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรื อจัดส่ ง
เอกสารหรื อหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในหนึ่งวันทําการนับแต่วนั ที่รับคําขอ
กรณี ที่ผยู ้ ื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรื อไม่จดั ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผูย้ ื่นคําขอ พร้อมทั้งแจ้งเป็ นหนังสื อถึงเหตุแห่ งการคืนคํา
ขอให้ผยู ้ นื่ คําขอทราบ
กรณี ที่คาํ ขอและเอกสารหรื อหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ดาํ เนิ นการเสนอผูร้ ับรองเพื่อออก
หนังสื อรับรองตามแบบท้ายระเบียบนี้ ให้แก่ผยู ้ ื่นคําขอภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ที่รับคําขอและเอกสารหรื อ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๙ หนังสื อรับรอง ให้มีอายุเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ออกหนังสื อรับรอง
ข้อ ๑๐ กรณี ไม่ทราบชนิดพันธุ์ของสัตว์น้ าํ ให้มีการตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์น้ าํ ดังต่อไปนี้
(๑๐.๑) กรณี เป็ นสัตว์น้ าํ จืด ให้ส่งตัวอย่างสัตว์น้ าํ นั้นไปยังกองวิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจืด
(๑๐.๒) กรณีเป็ นสัตว์ทะเล ให้ส่งตัวอย่างสัตว์น้ าํ นั้นไปยังกองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล
ให้กองวิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจืดและกองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับตัวอย่างสัตว์น้ าํ ตามวรรค
หนึ่ ง ดําเนิ นการตรวจสอบชนิ ดพันธุ์สัตว์น้ าํ นั้นโดยเร็ ว และส่ งผลการตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์น้ าํ นั้นให้กบั กอง
บริ หารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการภายในสามวันทําการนับแต่วนั ได้รับตัวอย่างสัตว์น้ าํ
ข้อ ๑๑ เมื่อกองบริ หารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการได้รับผลการตรวจสอบชนิ ดพันธุ์สัตว์น้ าํ
จากกองวิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจืดและกองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลแล้ว ให้ดาํ เนิ นการแจ้งผลการตรวจสอบ
ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าํ ให้ผยู ้ นื่ คําขอทราบภายในสองวันทําการนับแต่วนั ที่รับผลการตรวจชนิดพันธุ์สัตว์น้ าํ
ข้อ ๑๒ ให้อธิ บดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอาํ นาจพิจารณาหรื อวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหา
อุปสรรคหรื อเหตุขดั ข้องในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายอดิศร พร้อมเทพ)
อธิบดีกรมประมง

No. ……………………

Department of Fisheries
Ministry of Agriculture &
Cooperatives Kasetsart University
Campus, Phaholyotin Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900. Thailand
Date ……… Month ……………… Year …………

TO WHOM IT MAY CONCERN
This is to certify that the shipment of aquatic animals and products covered by this document do not
violate the laws of Thailand and CITES. It is certified that trading of such aquatic animals and products will not
be detrimental to the survival of such species: aquatic animals and products were not obtained in contravention
of the laws of Thailand for the protection of aquatic animals.
This certificate is issued to: (Exporter) ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………...
Who is exporting the item listed below to …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………...
Purpose of export: …………………………………………………………………………………………………
The certificate shall not be applied to any confiscated items shipped prior to this date of issuance and is
valid until ……………………………………………. This shipping list details are attached herewith.

…………………………………………….
Director, Fisheries Licensing
and Management Measures Section
for Director General

1.หนังสื อรับรองนี้ออกให้โดย (Issued by)
Department of Fisheries, Phaholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel: 66-2561-4689, E-mail:citesdof@yahoo.com

No.

Common name

Scientific name

5. หมายเหตุ (Note)
This attachment is only valid with signature and stamp of
the Department of Fisheries, Thailand

Description

2.ชื่อย่อ (Title)
Non-CITES
3. เลขที่ (No.)

Country of origin

6. ลายมือชื่อ (Signature)

Quantity

Value (Baht)

7.ตําแหน่งและตราส่ วนราชการ (Officer Position and
Emblem of Government Office)
Director Fisheries Licensing
and Management Measures Section for Director General

