
อนุสัญญาไซเตส (CITES) 
ไซเตส (CITES) อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ ( 

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ) หรือ เรียกอีกอยา่ง
หน่ึงวา่ อนุสัญญาวอชิงตนั ( Washington Convention ) ประเทศไทยเป็นสมาชิกล าดบัท่ี 80 โดยลงนามรับรอง
อนุสัญญาในปี 2518 และใหส้ัตยาบนัในวนัท่ี 21 มกราคม 2526 
          คณะกรรมการ CITES  ประจ าประเทศไทย สังกดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไดมี้ค าสั่งเลขท่ี 339/2535 ลงวนัท่ี 12 มิถุนายน 2535 แต่งตั้งคณะกรรมการ CITES  ประจ าประเทศ
ไทยข้ึน โดยมีหนา้ท่ีด าเนินการในกิจกรรมต่างๆและใหค้  าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสัญญา 
CITES ในประเทศไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบังานของ CITES ในประเทศไทย
มอบหมายให ้ส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรง ในการดูแลชนิดพนัธ์ุท่ี CITES ควบคุม คือ 
                  สัตวป่์า พืชป่า ของป่า อยูใ่นความรับผิดชอบของ กรมป่าไม ้
                  พืช อยูใ่นความรับผดิชอบของ กรมวชิาการเกษตร 
                  สัตวน์ ้า อยูใ่นความรับผดิชอบของ กรมประมง 
           ปัจจุบนั การด าเนินงานการบริหารจดัการทรัพยากรสัตวป่์า เพื่อมิใหป้ระชากรของสัตวป่์าลดนอ้ยลงหรือ
สูญพนัธ์ุไป กรมป่าไม ้ไดด้ าเนินการร่วมมือและประสานงานกบันานาชาติในการอนุรักษส์ัตวป่์าและด าเนินงาน
ดา้นการป้องกนัและปราบปราม โดยไดจ้ดัตั้งด่านตรวจสัตวป่์าข้ึนท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าเรือและจุดตรวจ
ตามแนวชายแดน เพื่อป้องกนัการลกัลอบการคา้ การน าเขา้ การส่งออกและน าผา่นแดนซ่ึงสัตวป่์า ท่ีกระท าผดิ
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าพ.ศ.2535 ในปัจจุบนัไดจ้ดัตั้งข้ึนแลว้จ านวน 49 ด่าน 
CITES เร่ิมมีข้ึนเม่ือ สหพนัธ์ระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ IUCN ได้
จดัการประชุมนานาชาติข้ึน ในปี 2516 ท่ีกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เพื่อร่างอนุสัญญา CITES ข้ึน มีประเทศท่ีเขา้ร่วม
ประชุม 83 ประเทศรวมทั้งตวัแทนจากประเทศไทยดว้ย โดยมีผูล้งนามรับรองอนุสัญญาฉบบัน้ีทนัที 21 ประเทศ 
และในปีพ.ศ.2518 IUCN ไดจ้ดัตั้งส านกังานเลขาธิการ CITES ข้ึน ท าหนา้ท่ีบริหารอนุสัญญาฉบบัน้ี ภายใตก้าร
ดูแลของ IUCN  ปัจจุบนัมีส านกังานอยูท่ี่เมืองเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ มีสมาชิกกวา่ 140 ประเทศ โดย
สมาชิกจะตอ้งจ่ายเงินอุดหนุนรายปีเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของส านกัเลขาธิการ CITES ส าหรับประเทศ
ไทยนั้น กรมป่าไมเ้ป็นผูข้อตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน CITES โดยช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2538 ประเทศไทยตอ้ง
จ่ายเงินปีละ 112,000 บาท ใหก้บั CITES 

จุดประสงคข์อง CITES คือ การอนุรักษท์รัพยากรสัตวป่์าและพืชป่าในโลก เพื่อประโยชน์แห่งมวล 



มนุษยช์าติโดยเนน้ทรัพยากรสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุหรือมีการคุกคาม ท าใหมี้ปริมาณร่อยหรอจน
อาจเป็นเหตุใหสู้ญพนัธ์ุ วธีิการอนุรักษข์อง CITES ก็คือ การสร้างเครือข่ายทัว่โลกในการควบคุมการคา้ระหวา่ง
ประเทศ ( International Trade ) ทั้งสัตวป่์า พืชป่าและผลิตภณัฑ ์แต่ไม่ควบคุมการคา้ภายในประเทศ ส าหรับ
ชนิดพนัธ์ุอ่ืนๆ (Native Species) 

โครงสร้างของ CITES ประกอบไปดว้ย 
1. ส านกังานเลขาธิการ CITES  ( CITES Secretariat ) ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารสูงสุด  

คือ เลขาธิการ ( Secretary General ) ซ่ึงแต่งตั้งโดยผูอ้  านวยการบริการของ UNEP และบุคลากร 
ประจ าหนา้ท่ีฝ่ายต่าง โดยหนา้ท่ีของส านกัเลขาธิการ CITES มีดงัน้ี 

-จดัประชุมใหญ่สมาชิกอนุสัญญาฯ และอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกในการประชุม 
-ท าหนา้ท่ีตามมาตรา 15 และ 16 แห่งอนุสัญญา CITES วา่ดว้ยการแกไ้ขบญัชีรายช่ืv 

สัตวแ์ละพืชในบญัชีหมายเลข 1,2,3 ( Appendix I-II-III ) 
-ศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมใหญ่ภาคี CITES 
-ตรวจสอบรายงานประจ าปีของภาคี CITES 
-กระตุน้ภาคี CITES ใหต้ระหนกัถึงวตัถุประสงคข์องอนุสัญญา CITES 
-จดัพิมพร์ายช่ือชนิดพนัธ์ุใน Appendix I-IIและ III แจกจ่ายแก่สมาชิกพร้อมดว้ย 

ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ต่อการจ าแนกชนิดพนัธ์ุนั้น 
-จดัท ารายงานผลงานประจ าปีของ ส านกังานเลขาธิการ CITES เสนอสมาชิก 
-ใหค้  าแนะน าแก่สมาชิกในการปฏิบติัตามระเบียบอนุสัญญา CITES 

2. คณะกรรมาธิการประจ า ( Standing Committee ) ท าหนา้ท่ีดงัน้ี คือ 
 

-ใหค้  าแนะน าแก่ส านกัเลขาธิการ CITES ในการบริหารงานตาม อนุสัญญาฯ  
-ประสานงานในการจดัประชุมใหญ่ระหวา่งส านกัเลขาธิการ CITES และประเทศ 

เจา้ภาพ 
-เป็นคณะกรรมการควบคุมกฎระเบียบวาระการประชุมใหญ่ภาคี CITES  
-รับรองงบประมาณประจ าปีของส านกัเลขาธิการ CITES ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ี 

สมาชิกขอร้อง 
คณะกรรมาธิการประจ าประกอบดว้ยบุคคล 9 คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจาก 6 ภูมิภาคหลกั ( Six  



major geographic region ) ของ CITES ซ่ึงเลือกตั้งโดยสมาชิกในแต่ละภูมิภาค มีวาระการปฏิบติังาน 2 สมยั
ประชุมใหญ่สามญั ไดแ้ก่ แอฟริกา,เอเซีย,อเมริกาใต,้ยโุรป,อเมริกาเหนือ,Oceania รวม 6 คน ประเทศ
ผูส้นบัสนุน ( Depositary Government ) 1 คน ไดแ้ก่ สวติเซอร์แลนด์ ซ่ึงจะเป็นกรรมาธิการถาวร 

ประเทศเจา้ภาพการประชุมใหญ่สมาชิก CITES  คร้ังท่ีผา่นมาแลว้และคร้ังต่อไป รวม 2 คน ซ่ึงมีวาระ
การปฏิบติังาน 2 สมยัการประชุมใหญ่สามญั เช่นกนั ส าหรับประธานและรองประธานกรรมาธิการให้เลือกจาก
ผูแ้ทน 6 ภูมิภาคและผูแ้ทน 6 ภูมิภาคเท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียง ถา้เสียงเท่ากนัผูแ้ทนจากประเทศผูส้นบัสนุนจะ
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3. คณะกรรมาธิการดา้นการสัตว ์( Animal Committee ) ส านกัเลขาธิการ CITES เป็นกรรมการดา้น
วชิาการคอยตรวจตราควบคุมปริมาณการคา้สัตวป่์า พิจารณาเพิ่ม-ลดบญัชีสัตวป่์า ตรวจสอบสภาวะใกลจ้ะสูญ
พนัธ์ุของสัตวป่์า ซ่ึงจะประกอบดว้ยตวัแทนจาก 6 ภูมิภาคหลกั 

4. คณะกรรมาธิการดา้นพืช (Plant Committee ) มีหนา้ท่ีคลา้ยกบัคณะกรรมาธิการดา้นสัตว ์แต่เป็นดา้น
พืช ประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก 6 ภูมิภาคหลกั เช่นกนั 

5. คณะกรรมาธิการจดัท าคู่มือจ าแนกพนัธ์ุ ( Identification Manual Committee ) มีหนา้ท่ีจดัท าคู่มือ
จ าแนกชนิดพนัธ์ุสัตวป่์า พืชป่า ส าหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการของประเทศสมาชิกใชเ้ป็นคู่มือในการออก
ใบอนุญาต ประกอบดว้ยกรรมการอาสาสมคัร 

6. คณะกรรมาธิการก าหนดช่ือวทิยาศาสตร์ (Nomenciature Committee ) มีหนา้ท่ีพิจารณาช่ือ
วทิยาศาสตร์ของ พืชป่า สัตวป่์าใน Appendix I-II-III ประกอบดว้ยกรรมการอาสาสมคัร 

หนา้ท่ีของสมาชิก CITES คือ 
1.สมาชิกตอ้งก าหนดมาตราการในการบงัคบัใชอ้นุสัญญา CITES มิใหมี้การคา้สัตวป่์า พืชป่าท่ีผดิ 

ระเบียบอนุสัญญาฯ โดยมีมาตรการลงโทษผูค้า้ ผูค้รอบครอง ริบของกลางและส่งของกลางกลบัแหล่งก าเนิด 
กรณีท่ีทราบถึงถ่ินก าเนิด 

2. ตอ้งตั้งด่านตรวจสัตวป่์า พืชป่าระหวา่งประเทศ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการคา้สัตวป่์า พืชป่า และ
การขนส่งท่ีปลอดภยัตามระเบียบอนุสัญญา CITES 

3.ตอ้งส่งรายงานประจ าปี ( Annual Report ) เก่ียวกบัสถิติการคา้สัตวป่์า พืชป่าของประเทศตนแก
ส านกังานเลขาธิการ CITES 

4. ตอ้งจดัตั้งคณะท างานฝ่ายปฏิบติัการ ( Management Authority ) และคณะท างานฝ่ายวทิยาการ ( 
Scientific Authority )  ประจ าประเทศ เพื่อควบคุมการคา้สัตวป่์า พืชป่า 

5. มีสิทธ์ิเสนอขอเปล่ียนแปลงชนิดพนัธ์ุในบญัชี Appendix I-II-III ใหภ้าคีพิจารณา 
 



ระบบการควบคุมของ CITES   
การคา้สัตวป่์า พืชป่าและผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศจะถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญาต ( Permit ) ซ่ึง

หมายถึงวา่ สัตวป่์าและพืชป่าท่ี CITES ควบคุมตอ้งมีใบอนุญาตในการ 
1. น าเขา้ ( Import ) 
2. ส่งออก ( Export ) 
3. น าผา่น ( Transit ) 
4. ส่งกลบัออกไป ( Re-export ) 

โครงสร้างของ CITES ในประเทศไทย 
          ประเทศไทยมีพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าฉบบัแรก เม่ือ พ.ศ.2503 ซ่ึงเนน้การสงวน
คุม้ครองสัตวป่์าชนิดพนัธ์ุท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยเป็นหลกั มิไดค้รอบคลุมไปถึงสัตวป่์าท่ีมีถ่ินก าเนิดอยูใ่น
ต่างประเทศซ่ึงถูกน าเขา้มาในประเทศไทยเพื่อการคา้สวนสัตวห์รือเพาะพนัธ์ุ ท าใหป้ระเทศไทยถูกพิจารณา
ลงโทษจากกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญา CITES ดว้ยการหา้มท าการคา้สัตวป่์าและผลิตภณัฑก์บัประเทศไทย ( 
Trade ban ) ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2534 เป็นตน้มา 
          ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ุ พ.ศ.2535 ประเทศไทยไดต้ราพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.
2535 ข้ึน ซ่ึงมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการน าเขา้ ส่งออกและน าผา่นซ่ึงชนิดพนัธ์ุสัตวป่์าท่ี CITES  ควบคุมและกรม
ป่าไมไ้ม่ไดช้ี้แจง ท าความเขา้ใจกบัส านกัเลขาธิการ CITES ถึงความพยายามและความตั้งใจจริงของประเทศไทย
ในการถือปฏิบติัตามอนุสัญญา CITES นบัแต่น้ีต่อไป เป็นผลใหส้ านกัเลขาธิการ CITES ประกาศยกเลิก Trade 
ban ต่อประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2535 เป็นตน้มา ซ่ึงผลเสียหายท่ีเกิดจาก Trade bsn ในคร้ังนั้น
ประมาณวา่เป็นวงเงินสูงถึงหลายพนัลา้นบาท 
          ส าหรับพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 มาตรา 23 หมวด 4 กล่าวถึง การน าเขา้ 
ส่งออก น าผา่นซ่ึงชนิดพนัธ์ุสัตวป่์าท่ี CITES ควบคุม ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีการจดัตั้งด่านตรวจสัตวป่์า 
ซ่ึงในหลกัการจะหมายถึงด่านตรวจสัตวป่์าระหวา่งประเทศนัน่เอง 

ส าหรับชนิดพนัธ์ุของสัตวป่์าและพืชป่าท่ี CITES ควบคุม จะระบุไวใ้นบญัชีหมายเลข 1,2,3     ( 
Appendix ) ของอนุสัญญาฯ โดยไดก้ าหนดหลกัการไวว้า่ 

ชนิดพนัธ์ุในบญัชีหมายเลข 1 เป็นชนิดพนัธ์ุของสัตวป่์าและพืชป่าท่ี หา้มคา้โดยเด็ดขาด เน่ืองจากใกล้
จะสูญพนัธ์ุ ยกเวน้เพื่อการศึกษา วจิยัและเพาะพนัธ์ุ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากประเทศท่ีจะ
น าเขา้เสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกใหไ้ด ้โดยจะตอ้งค านึงถึงความอยูร่อดของชนิดพนัธ์ุ
นั้นๆดว้ย 



1 กระทิง 27 เสือดาวหรือเสือด า 

2 กวางผา 28 เสือไฟ 

3 กูปรี 29 เสือลายเมฆ 

4 ชะนีธรรมดา 30 หมีควายหรือหมีด า 

5 ชะนีมงกุฎ 31 หมีหมาหรือหมีคน 

6 ชะนีมือด า 32 ไก่ฟ้าหางลายขวาง 

7 ชะมดแปลงลายจุดหรืออีเห็นลายเสือ 33 นกกาฮงั 

8 ชา้ง 34 นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร 

9 นากใหญ่ธรรมดา 35 นกโจรสลดั 

10 เน้ือทราย 36 นกชนหิน 

11 ปลาวาฬแกลบครีบด า 37 นกชาปีไหน 

12 ปลาวาฬมิงค ์ 38 นกชายเลนเขียวลายจุด 

13 ปลาวาฬหวัทุย 39 นกแตว้แลว้ทอ้งด า 

14 พะยนูหรือหมูน ้า 40 เป็ดก่า 

15 แมวดาวหรือแมวแกว 41 เหยีย่วเพเรกริน 

16 แมวป่าหวัแบน 42 จระเขน้ ้าเคม็ 

17 แมวลายหินอ่อน 43 จระเขน้ ้าจืด 

18 แรด 44 ตะกวด 

19 กระซู่ 45 ตะโขง 

20 ละองหรือละมัง่ 46 เต่ากระอาน 

21 เลียงผา 47 เต่ากระ 

22 ปลาโลมาขาวเทา 48 เต่าตนุ 

23 ปลาโลมาขาวทะเลใต ้ 49 เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด 

24 ปลาโลมาหวับาตรหลงัเรียบ 50 เต่าหญา้ตาแดงหรือเต่าสังกะสี 

25 สมเสร็จ 51 เต่ามะเฟือง 

26 เสือโคร่ง   



ชนิดพนัธ์ุในบญัชีหมายเลข 2 เป็นชนิดพนัธ์ุของสัตวป่์าและพืชป่าท่ียงัไม่ถึงกบัใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ จึงยงั
อนุญาตใหค้า้ได ้แต่ตอ้งมีการควบคุมไม่ใหเ้กิดความเสียหาย หรือลดปริมาณลงอยา่งรวดเร็วจนถึงจุดใกลจ้ะสูญ
พนัธ์ุ โดยประเทศท่ีจะส่งออกตอ้งออกหนงัสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองวา่การส่งออกแต่ละคร้ังจะไม่
กระทบกระเทือนต่อการด ารงอยูข่องชนิดพนัธ์ุนั้นๆในธรรมชาติ 

1 คา้งคาวแม่ไก่ภาคกลาง Pteropus lylei 66 นกยงู 
2 คา้งคาวแม่ไก่เกาะ Pteropus hypomelanus 67 เหยีย่วออสเปร 
3 คา้งคาวแม่ไก่ฝน Pteropus vampyrus 68 เหยีย่วขาว 
4 ชะมดแปลงลายแถบ 69 เหยีย่วด า 
5 นากใหญ่ขนเรียบ 70 เหยีย่วแดง 
6 นากใหญ่จมูกขนหรือนากใหญ่หวัปลาดุก 71 เหยีย่วก้ิงก่าสีน ้าตาล 
7 นากเล็กเล็บสั้น 72 เหยีย่วก้ิงก่าสีด า 
8 ปลาโลมาจุก 73 เหยีย่วนกเขาหงอน 
9 ปลาโลมาหวัขวดมลาย ู 74 เหยีย่วนกเขาหงอน 

10 ปลาโลมาหวัขวดธรรมดา 75 เหยีย่วนกกระจอกใหญ่ 
11 ปลาโลมาหวัขวดปากสั้น 76 เหยีย่วนกเขาพนัธ์ุจีน 
12 ปลาโลมาหวับาตรครีบหลงั 77 เหยีย่วนกเขาชิเครา 
13 ปลาวาฬแกลบครีบขาวด า 78 เหยีย่วนกกระจอกเล็ก 
14 ลิงลม 79 เหยีย่วนกเขาพนัธ์ุญ่ีปุ่ น 
15 ลิงกงั  80 เหยีย่วผ้ึง 
16 ลิงไอเ้ง้ียะ 81 เหยีย่วทะเลทราย 
17 ลิงเสน 82 เหยีย่วปีกแดง 
18 ลิงวอก 83 เหยีย่วหนา้เทา 
19 ลิงแสม 84 นกอินทรีหวันวล 
20 ค่างด า 85 นกออก 
21 ค่างแวน่ถ่ินใต ้ 86 เหยีย่วปลาใหญ่หวัเทา 
22 ค่างหงอก 87 เหยีย่วปลาเล็กหวัเทา 
23 ค่างแวน่ถ่ินเหนือ 88 เหยีย่วน้ิวสั้น 
24 กระแตธรรมดา 89 เหยีย่วรุ้ง 
25 กระแตเลก็ 90 เหยีย่วภูเขา 
26 กระแตหางหมู 91 เหยีย่วต่างสี 
27 กระแตหางขนนก 92 เหยีย่วด าทอ้งขาว 
28 ล่ินหรือน่ิมพนัธุ์มลาย ูManis javanica 93 เหยีย่วหงอนสีน ้ าตาลทอ้งขาว 
29 เสือปลา 94 เหยีย่วทอ้งแดง 
30 แมวป่าหรือเสือกระต่าย Felis chaus 95 นกอินทรีแถบปีกแดง 
31 หมาใน 96 นกอินทรีเล็ก 
32 อีเห็นน ้า 97 นกอินทรีด า 
33 อีเห็นลายเสือโคร่งหรืออีเห็นลายพาด 98 นกอินทรีปีกลาย 



34 นกกก นกกาฮงัหรือนกกะวะ 99 นกอินทรีสีน ้าตาล 
35 นกกระเรียน 100 นกอินทรีหวัไหล่ขาว 
36 นกกระสาด า 101 พญาแร้ง 
37 นกแกว้โม่ง 102 อีแร้งด าหิมาลยั 
38 นกแขกเตา้ 103 อีแร้งสีน ้าตาล 
39 นกแกว้หวัแพร 104 อีแร้งเทาหลงัขาว 
40 นกกะลิง,นกกะแล 105 เหยีย่วทุ่ง 
41 นกหกใหญ่ 106 เหยีย่วทุ่งแถบเหนือ 
42 นกหกเล็กปากแดง 107 เหยีย่วด่างด าขาว 
43 นกหกเล็กปากด า 108 เหยีย่วเล็กตะโพกขาว 
44 นกแสก 109 เหยีย่วแมลงปอขาแดง 
45 นกแสกแดง 110 เหยีย่วแมลงปอขาด า 
46 นกเคา้เหยีย่ว 111 เหยีย่วเคสตรัส 
47 นกเคา้หนา้ผากขาว 112 เหยีย่วตีนแดง 
48 นกเคา้แดง 113 เหยีย่วฮอบบ้ียโุรป 
49 นกเคา้ภูเขา 114 เหยีย่วคา้งคาว 
50 นกเคา้หูยาวเล็ก 115 นกแวน่สีเทา 
51 นกเคา้กู,่นกฮูก 116 นกแวน่สีน ้าตาล 
52 นกเคา้แคระ 117 นกหวา้ 
53 นกเคา้โมง่,นกเคา้แมว 118 งูจงอาง 
54 นกเคา้จุด 119 งูสิงหางลาย 
55 นกเคา้ป่าหลงัจุด 120 งูเหลือม 
56 นกเคา้ป่าสีน ้าตาล 121 งูหลาม 
57 นกเคา้แมวหูสั้น 122 งูหลามปากเป็ด 
58 นกเคา้ใหญ่พนัธุ์เนปาล 123 งูเห่า 
59 นกเคา้ใหญ่พนัธุ์สุมาตรา 124 เห้ีย,เห้ียดอก,มงักรดอก 
60 นกเคา้ใหญ่สีคล ้า 125 ตวัเงินตวัทอง,เหาชา้ง 
61 นกทึดทือพนัธ์ุเหนือ 126 ตุด๊ตู่ 
62 นกทึดทือพนัธ์ุมลาย ู 127 แลนดอน 
63 นกเงือกหวัแรด 128 เต่าเหลือง,เต่าเทียม,เต่าข้ีผ้ึง 
64 นกแตว้แลว้ลาย 129 เต่าเสือ,เต่ากระ,เต่าเขาสูง 
65 นกเป็ดหงส์ 130 เต่าหก 

 

 

 



ชนิดพนัธ์ุในบญัชีหมายเลข 3 เป็นชนิดพนัธ์ุท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศ
หน่ึงแลว้ ขอความร่วมมือประเทศภาคีใหช่้วยดูแลการน าเขา้ คือจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการส่งออกจากประเทศ
ถ่ินก าเนิด 

1 หมาจ้ิงจอก Canis aureus 10 ควายบา้น Bulalus arnee 

2 หมาไม ้Martes flavigula 11 นกกระทาดงอกสีน ้าตาล Arborophila orientalis 

3 เพียงพอนเหลือง Mustela sibirica 12 นกกระทาดงแขง้เขียว Arborophila charltonii 

4 หมีขอหรือบินตุรง Arctictis binturong 13 ไก่ฟ้าหนา้เขียว Lophura ignita 

5 อีเห็นธรรมดา Paradoxurus hermaphroditus 14 ไก่จุก Rollulus roulroul 

6 ชะมดแผงสนัหางด า Viverra megaspila 15 งูปากกวา้งน ้าเคม็ Cerberus rhynchops 

7 ชะมดหางสั้นหางปลอ้ง Viverra Zibetha 16 งูลายสอ Xenochrophis piscator 

8 ชะมดเช็ด Viverricula indica 17 งูแมวเซา Vipera russellii 

9 พงัพอนกินปู Herpestes urva   

 


