
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการขอขึน้ทะเบยีน   

แปลงปลูกพืชอนุรักษป์ระเภทไม้ตน้  ตามพระราชบัญญตัิพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
พ.ศ.  2562 

 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
จึงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น   
ตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๙  จัตวา  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ตามพระราชบัญญัติพันธุ์ พืช   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  พ.ศ.  2562 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ต้องเป็นที่ดิน  

ดังต่อไปนี้ 
  ก. ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรอืหนงัสือรับรองการท าประโยชนต์ามประมวลกฎหมายที่ดิน   
  ข. ที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๗   
  ค. ที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ  พ.ศ.  ๒๕๑๑ 
  ง. ที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
  จ. ที่ดินตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
  ฉ. ที่ดินที่ได้ด าเนินการเพ่ือการปลูกป่าโดยส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  ที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ช. ที่ดินอื่นที่ส่วนราชการหรอืหนว่ยงานของรฐั  ที่อนุญาตหรือจัดสรรให้ใช้ประโยชน์  

หรือเข้าท าประโยชน์ 
ข้อ ๔ ผู้มีกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อ  ๓  ท่ีประสงค์

จะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ให้ยื่นค าขอตามแบบค าขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูก 
พืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  (แบบ  พ.พ.  22)  ที่แนบท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบ  พ.พ.  22   

  ในกรณีที่แปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินตามข้อ  ๓  (ก)  
และ  3  (ข)  ผู้ยื่นค าขอสามารถเป็นผู้เช่า  หรือเช่าซื้อที่ดินดังกล่าวได้  โดยแนบหลักฐานดังกล่าว  

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



พร้อมทั้งหนังสือมอบอ านาจของผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่แสดงว่าอนุญาต 
ให้ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษป์ระเภทไม้ต้นได้ 

ข้อ ๕ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  ตามพระราชบัญญัติสวนป่า   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้ใช้เป็นหลักฐานส าหรับขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นได้ 

ข้อ ๖ ไม้ต้นที่น ามาขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์  ต้องได้มาถูกต้องตามกฎหมาย 
ข้อ ๗ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจแบบค าขอ  และหลักฐานแล้ว  เห็นว่าถูกต้องครบถว้น  

ให้กรมวิชาการเกษตรออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ตามแบบ  พ.พ.  23   
ที่แนบท้ายประกาศนี้  ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  ทั้งนี้  การตรวจพิจารณาแบบค าขอและหลักฐาน  และการออก
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในห้าวันท าการ  นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่  
ได้รับค าขอขึ้นทะเบียน  และได้รับหลักฐานครบถ้วนสมบรูณ์ 

  หากผู้ยื่นค าขอได้ยื่นแบบค าขอและหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์   ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอไปด าเนินการรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยก าหนด
ระยะเวลาภายในสิบวันท าการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง  หากผู้ยื่นค าขอไม่มายื่นตามระยะเวลาที่ก าหนด  
หรือเอกสาร  หรือหลักฐานอื่นใดไม่ครบถ้วนแล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ 

ข้อ 8 หน้าที่ของผู้ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น   
ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ในกรณีมีการเปลี่ยนผู้ด าเนินกิจการ  ตามที่แสดงไว้ในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูก  
พืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ให้ยื่นค าขอตามแบบค าขอเปลี่ยนผู้ด าเนินกิจการ  (แบบ  พ.พ.  24)   
ท่ีแนบท้ายประกาศนี้  พร้อมใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ดังกล่าว   

กรณีผู้ที่ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนไม่สามารถด าเนินกิจการได้  ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์  
ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียน  ให้แสดงเอกสาร  หลักฐานการได้มาซึ่งสิทธิ์นั้น  พร้อมใบส า คัญ 
การขึ้นทะเบียนดังกล่าว 

(๒) ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ประสงค์จะตัดหรือ 
โค่นต้นพืชอนุรักษ์  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  ก่อนด าเนินการตัดหรือโค่น
ไม่น้อยกว่าห้าวันท าการ  ตามรายละเอียดในแบบค าขอแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูก 
พืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  (แบบ  พ.พ.  25)  ที่แนบท้ายประกาศนี้  การตรวจพิจารณาแบบค าขอของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่รับค าขอ   

กรณีที่ดินที่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นเป็นที่ดินตามข้อ  ๓  (ค - ช)   
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตให้ตัดหรือโค่นต้นพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ที่ปลูกในที่ดิน
ดังกล่าว  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้  ตามพระราชบัญญัติ  
สวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) กรณีมีการขาย  หรือส่งมอบไม้  แก่บุคคลอื่น  ให้ออกหนังสือรับมอบไม้  พร้อมระบุ 
เลขทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  (แบบ  พ.พ.  26)  ที่แนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการเพ่ิมหรือลดจ านวนต้นพืช  ชนิดพืช  หรือแปลงปลูกพืชอนุรักษ์
ประเภทไม้ต้น  ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบค าขอแก้ไขรายการแปลงปลูกพืชอนุรักษ์
ประเภทไม้ต้น  (แบบ  พ.พ.  27)  ที่แนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๑๐ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ให้ใช้ได้ห้าปี  นับแต่ 
วันออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 

ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ประสงค์จะต่ออายุใบส าคัญ  
การขึ้นทะเบียน  ให้ยื่นค าขอตามแบบค าขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์
ประเภทไม้ต้น  (แบบ  พ.พ.  28)  ที่แนบท้ายประกาศนี้  ภายในสามสิบวันก่อนใบส าคัญการขึน้ทะเบยีน
แปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอไว้แล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนนั้น 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ผู้ใดประสงค์  
จะขอใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียน  ให้ยื่นค าขอตามแบบค าขอใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 
แปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  (แบบ  พ.พ.  29)  ที่แนบท้ายประกาศนี้   

  ใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียน  (แบบ  พ.พ.  30)  ให้ใช้ตามแบบใบส าคัญ  
การขึ้นทะเบียน  โดยมีค าว่า  “ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  และ 
ใบแทนจะมีอายุตามใบส าคัญการขึ้นทะเบียนที่มีอยู่เดิม 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นแล้วพบว่า   
ไม่เป็นไปตามใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
มีอ านาจสั่งการปฏิบัติให้ถูกต้องภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่    
หากผลการด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลาที่ก าหนดไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจในการ 
เพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 

ข้อ ๑๓ การยืน่ค าขอตามข้อ  4  ข้อ  8  (1)  (2)  ข้อ  9  ข้อ  10  วรรค  1  และข้อ  11  
สามารถยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์  ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช   
กรมวิชาการเกษตร  หรือโดยผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๑4 แบบค าขอทีแ่นบท้ายประกาศนี ้ สามารถรับดว้ยตนเอง  หรือผ่านวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์  
ของส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  17  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 
 

คําขอขึ้นทะเบยีนแปลงปลกูพชือนรุักษป์ระเภทไม้ตน้ 
 

         เขียนที…่……...............………….................…. 

วันที่…...…..เดือน…………..….…พ.ศ...........… 
 

ข้อ ๑. ข้าพเจ้า …………………………...................…………............…...….....……. อายุ……………. ปี สญัชาติ…..…….................……… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่……………………….…..……………….......ออกให้ ณ ……...………...............…….........………...... 
ที่อยู่เลขที่……….….หมู่ที่…....……ตรอก/ซอย…….....……………….ถนน………………….…ตําบล/แขวง……………................….. 
อําเภอ/เขต…………….……….………จังหวัด………………........……รหัสไปรษณีย์…………......…โทรศัพท์…….........….........….... 
โทรสาร……...............…...ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)…………………………………….................................................... 

 

ข้อ ๒. มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 
ในนามของ………………............................………...………โดยมี………………………...................…………..…เป็นผู้ดําเนินกิจการ 
ต้ังอยู่เลขที่……....หมู่ที่........ตรอก/ซอย………….......…….ถนน…………………………ตําบล/แขวง………..................…......…… 
อําเภอ/เขต………...................………จังหวัด………............………รหสัไปรษณีย์……………......…..โทรศัพท์…………............….. 
โทรสาร..……….....………...ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)…………………………………….................................................... 

ข้อ ๓. โดยขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น จํานวน ....…… แปลง ดังน้ี 
        (รายละเอียดแปลงปลูก และเอกสารหลักฐานประกอบอยู่ในบัญชีประกอบคําขอที่แนบ) 
 

ข้อ 4. พร้อมกับคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลมา ดังน้ี (กรณีมอบอํานาจ) 
 �  4.1 บุคคลธรรมดา 

     ก. หนังสือมอบอํานาจ 
  ข. สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนา 

 �  4.2 นิติบุคคล 
ก. หนังสือมอบอํานาจ 
ข. สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)  
    โดยผู้มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
ค. สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวของผู้มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลพร้อมรบัรองสําเนา 

   �  4.3 กลุ่มเกษตรกรทีม่ีสถานะเป็นสหกรณ์ 
    ก. หนังสือมอบอํานาจ 
    ข. สําเนาภาพถ่ายใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พรอ้มรับรองสําเนา 
    ค. วัตถุประสงค์สหกรณ ์ 

 
 

(ลายมือช่ือ) ……………………...............................……… ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                                                      (……….......…………..........……………………..) 
 
 

แบบ พ.พ. 22



 
 

บญัชปีระกอบคําขอขึ้นทะเบยีนแปลงปลกูพชือนรุักษป์ระเภทไม้ตน้ 
 

ข้อ 1 แปลงปลูกแห่งที่ ............. ช่ือ ……………..............................................................................…………………………………….... 
ประเภทเอกสารสิทธ์ิที่ดิน..............................................................เลขที่ ....................เล่มที่...................หน้า.................. 
ต้ังอยู่ในท้องที่ หมู่ที…่………ตําบล/แขวง……….....................................……อําเภอ/เขต……………....…............................... 
จังหวัด……………….................……เน้ือที่....................ไร่ ..........................งาน ..................... ตารางวา 
ซึ่งมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดังน้ี ละติจูด.............................................................ลองจิจูด..................................................... 
 

ข้อ 2 ชนิดพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  
๑. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
2. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
3. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
4. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
5. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 

 

ข้อ 3 ลักษณะการปลูก 
� ผสมผสาน ชนิดพืชที่ปลูกร่วม.................................................................................................................................. 
� เชิงเด่ียว ระยะปลูก.............................. เมตร 

 

ข้อ 4 รายละเอียดพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  
ตน้ที ่ ชนดิไม้ตน้ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
อายุ 
(ปี) 

เสน้รอบวง 
(เมตร) 

ความสูง 
(เมตร) 

ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

หมายเหต ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ข้อ 5 พร้อมแบบบัญชีน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาด้วยดังน้ี 
 

� 5.1 สําเนาภาพถ่ายหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ สทิธิครอบครอง หรือหลักฐานการมีสทิธ์ิใช้ประโยชน์ในที่ดิน         
         ที่ขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 

              5.1.1 ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
� โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” 
� หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓/ น.ส.๓ ก./ น.ส.๓ ข.) แบบหมายเลข ๓ 
� แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) 
� ใบจอง (น.ส. ๒) หนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ที่ดินช่ัวคราว 
� ใบไต่สวน (น.ส. ๕) หนังสือแสดงการสอบสวนเพ่ือออกโฉนดที่ดิน 
� ใบเหยียบยํ่า เอกสารครอบครองที่ดินเก่าที่ให้บุคคลเข้าครอบครองบุกเบิกที่ดิน 

5.1.2 ที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗  
� ใบเหยียบยํ่า เอกสารครอบครองที่ดินเก่าที่ให้บุคคลเข้าครอบครองบุกเบิกที่ดิน 

5.1.3 ที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
� หนังสือแสดงการทําประโยชน์ในนิคมสร้างตนเอง  
� หนังสือแสดงการทําประโยชน์ในเขตนิคมสหกรณ์  

5.1.4 ที่ดินตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
    � สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ให้แก่เกษตรกรน้ัน 

    5.1.5 ที่ดินตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  
            � หนังสืออนุญาตให้ทําประโยชน์ที่ดิน  

5.1.6 ที่ดินที่ได้ดําเนินการเพ่ือการปลูกป่าโดยส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจที่ได้รับอนุญาตให้ 
         ดําเนินการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   � หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานได้รับอนุญาตให้ดําเนินการปลูกป่าจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5.1.7 ที่ดินอ่ืนที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่อนุญาตหรือจัดสรรให้ใช้ประโยชน์หรือเข้าทําประโยชน์ 
         � หลักฐานการอนุญาตให้ทําประโยชน์ที่ดินจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

         � 5.2 สําเนาภาพถ่ายหลักฐานการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินและหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง    
          ในที่ดินน้ัน ที่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นได้ 
 

   � 5.3 แผนที่แสดงที่ต้ังแปลงโดยสังเขป (ถ้ามี) 
 

   � 5.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ทีท่างราชการแจ้งให้นําส่ง 
 � ระบุ.......................................................................................................................................................... 

 
 
 

  (ลายมือช่ือ)………………………..........…………..ผู้ย่ืนคําขอ 
    (……………………..........…………..….) 



 

 
ใบสาํคญัการขึ้นทะเบียนแปลงปลกูพชือนุรกัษป์ระเภทไม้ต้น 

 
 
เลขทะเบียนที ่T-TH / ………                กรมวิชาการเกษตร 
 

ใบสําคัญฉบับน้ีออกให้แก่……....................................................…………..…………..……………………..… 
ในนามของ………..…………..…...........................………………โดยมี……………..................……........……เป็นผู้ดําเนินกิจการ 
ต้ังอยู่เลขที่ …………หมูท่ี่……. ตรอก/ซอย ……………………… ถนน …………………………ตําบล / แขวง …………………….… 
อําเภอ /เขต ………………………จังหวัด ………………………………  
เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น ตามมาตรา ๒๙ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติ
พันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีรายละเอียดแปลงปลูกไม้ต้น
ตามบัญชีแนบท้ายใบสําคัญฯ น้ี 
 

ใบสําคัญฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่ ……………………........................…..……..………… พ.ศ. ……........……… 
และใหใ้ช้ได้จนถึงวันที่ ………………………….........................…………..………..พ.ศ. ………................…….และให้ใช้ได้เฉพาะ 
แปลงปลูกที่ระบุไว้ในใบแนบใบสําคัญน้ีเท่าน้ัน  

 
 
 

(ลายมือช่ือ) …………….....................………………... พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต 

                                    ( ……...........…………….......…….…..….) 

                         ตําแหน่ง ……….........…………..…...………........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พ.พ. 23



 
  แผ่นที่........ 

 
บญัชแีนบทา้ยใบสาํคญัการขึ้นทะเบยีนแปลงปลกูพชือนุรกัษป์ระเภทไม้ต้น 

 
        เลขทะเบียนที่ ………./……………...….… ลงวันที่ ....……..… เดือน …….......…......………….. พ.ศ. ………..............….…...... 
แปลงปลูกแห่งที่ ............. ช่ือ ……………..............................................................................………………………………................ 
ประเภทเอกสารสิทธ์ิที่ดิน.........................................................................เลขที่ .................เล่มที่..................หน้า.................. 
ต้ังอยู่ในท้องที่ หมู่ที…่………ตําบล/แขวง………....................……อําเภอ/เขต………........................จังหวัด………………............... 
เน้ือที่....................ไร ่..........................งาน ..................... ตารางวา 
ซึ่งมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดังน้ี ละติจูด......................................................ลองจิจูด................................................... 
 

ชนิดพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  
๑. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
2. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
3. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
4. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
5. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 

 

ลักษณะการปลูก: 
� ผสมผสาน ชนิดพืชที่ปลูกร่วม........................................................................................................................ 
� เชิงเด่ียว ระยะปลูก......................... เมตร 
 

รายละเอียดพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 
ตน้ที ่ ชนดิไม้ตน้ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
อายุ 
(ปี) 

เสน้รอบวง 
(เมตร) 

ความสูง 
(เมตร) 

ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

หมายเหต ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ลายมือช่ือ)………………………..........………….พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาต                        
              (……………………..........…………..….) 

       ตําแหน่ง.............................................................. 



แบบ พ.พ. 24 
 

คําขอเปล่ียนผู้ดําเนินกิจการ 
 
 

         เขียนที…่……...............………….................…. 

วันที่…...…..เดือน…………..….…พ.ศ...........… 
 

ข้อ ๑. ข้าพเจ้า …………………………...................…………............…...….....……. อายุ……………. ปี สญัชาติ…..…….................……… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่……………………….…..……………….......ออกให้ ณ ……...………...............…….........………...... 
ที่อยู่เลขที่……….….หมู่ที่…....……ตรอก/ซอย…….....……………….ถนน………………….…ตําบล/แขวง……………................….. 
อําเภอ/เขต…………….……….………จังหวัด………………........……รหัสไปรษณีย์…………......…โทรศัพท์…….........….........….... 
โทรสาร……...............……………อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)…………………………………….................................................... 

 

ข้อ 2. มีความประสงค์ขอเปล่ียนผู้ดําเนินกิจการในใบสําคญัการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น               

ทะเบียนเลขที่ T-TH…………...………..……ที่ออกให้แก่....................................................................................................... 

เมื่อวันที่...............เดือน...............................พ.ศ........................ (รายละเอียดดังใบสําคัญฯ ทีแ่นบ) ในฐานะเป็น 
 

      � (1) ทายาทของผู้ได้รับใบสําคัญขึ้นทะเบียนฯ 
     � (2) ผู้จัดการมรดกของผู้ได้รับใบสําคัญขึน้ทะเบียนฯ 
  � (3) เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินใหม ่

 

ข้อ 3. โดยขอเปลี่ยนแปลงผูดํ้าเนินกิจการในใบสําคัญขึ้นทะเบียนฯ ตามข้อ 2 เป็นดังน้ี  
ในนามของ………………............................………...………โดยมี………………………...................…………..…เป็นผู้ดําเนินกิจการ 
ต้ังอยู่เลขที่……....หมู่ที่........ตรอก/ซอย………….......…….ถนน…………………………ตําบล/แขวง………..................…......…… 
อําเภอ/เขต………...................………จังหวัด………............………รหสัไปรษณีย์……………......…..โทรศัพท์…………............….. 
โทรสาร..……….....………….......อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)…………………..................................…………………….…………… 
 

ข้อ 4. พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย ดังน้ี 
 

� 4.1 ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 
� 4.2 หลักฐานเก่ียวกับบุคคล (กรณีมอบอํานาจ)  

    � 4.2.1 บุคคลธรรมดา 
 ก. หนังสือมอบอํานาจ 
 ข. สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนา 

 

     � 4.2.2 นิติบุคคล 
       ก. หนังสอืมอบอํานาจ 
        ข. สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 
  โดยผู้มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด    
        ค. สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวของผู้มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลพร้อมรับรองสําเนา 
    



 
 
 
 

 

     � 4.2.3 เกษตรกรที่มีสถานะเป็นสหกรณ์ 
           ก. หนังสือมอบอํานาจ 
        ข. สําเนาภาพถ่ายใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมรับรองสําเนา 
           ค. วัตถุประสงค์สหกรณ์  

� 4.3 หนังสอืแสดงความยินยอมของทายาทคนอ่ืน ๆ ซึง่ยอมให้ทายาทท่ีขอเป็นผู้ดําเนินกิจการเป็นผู้ได้รับใบสําคัญ 
          ขึ้นทะเบียนแปลงปลกูพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 
� 4.4 สําเนาภาพถ่ายคําสั่งศาลแต่งต้ังผู้จัดการมรดกของผู้ได้รับใบสําคัญขึ้นทะเบียนแปลงปลกูพืชอนุรักษ์ประเภท

ไม้ต้น     
  � 4.5 เอกสารหรือหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ ที่ทางราชการแจ้งให้นําส่ง 

 
 
 

(ลายมือช่ือ) ……………………...............................……… ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                                                      (……….......…………..........……………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ พ.พ. 25 
 
 

คําขอแจ้งตดัหรือโค่นไม้ต้นทีข่ึ้นทะเบยีนแปลงปลกูพืชอนุรักษป์ระเภทไม้ต้น 
 

เขียนที่………...............………….............…. 
      วันที่………….เดือน…………..……พ.ศ..........……….. 

 
ข้าพเจ้า ……………………………………...………. อายุ……….ปี สญัชาติ…..........บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่….......……............…... 
ที่อยู่เลขที่………….หมู่ที่…...……ตรอก/ซอย……................……….ถนน………………...…………ตําบล/แขวง……………...............……… 
อําเภอ/เขต…………….…...…………จังหวัด………………...........……รหัสไปรษณีย์……..…….....……โทรศัพท์……....................………... 
โทรสาร……...............……………อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)……………....................………………………..........................…………..… 
 

เป็นผู้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลกูพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น เลขทะเบียนที่ T-TH/......................................
ในนามของ……………….................……….......……………โดยม…ี……………………..............................…………..…เป็นผู้ดําเนินกิจการ 
ต้ังอยู่เลขที่…….....หมู่ที่....…......ตรอก/ซอย………….....………….ถนน…………………...………ตําบล/แขวง……..….......................…… 
อําเภอ/เขต………...................………จังหวัด………....................………รหัสไปรษณีย์……......………......…..โทรศัพท์…………...……….. 
โทรสาร..……….....………….......อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)…………………................................................………………………………. 

 

มีความประสงค์จะขอตัดหรือโค่นพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น ในวันที่ ............................................................................ 
จากแปลงปลูก จํานวน ...........แปลง...............ต้น โดยมีรายละเอียดดังแบบบัญชีที่แนบ (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยห้าวันทําการ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่........ 
 

บญัชีรายการพชือนรุักษป์ระเภทไม้ตน้ประกอบคําขอแจ้งตดัหรือโคน่ไม้ 
 

ข้อ 1. แปลงปลูกแห่งที่ …….......…….ช่ือ.................................................................................................................................... 
ประเภทเอกสารสิทธ์ิที่ดิน.........................................................................เลขที่ ..............เล่มที่...............หน้า................ 
ต้ังอยู่ในท้องที่ หมู่ที…่……ตําบล/แขวง……….................……อําเภอ/เขต……….....................จังหวัด………………............... 
เน้ือที่....................ไร่ ..........................งาน ..................... ตารางวา 
ซึ่งมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดังน้ี ละติจูด......................................................ลองจิจูด.......................................................... 

 

ข้อ 2. ชนิดไมต้้น/จํานวนที่จะทําการตัดหรือโค่น มีดังน้ี  
๑. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
2. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
3. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
4. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
5. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 

 

ข้อ 3. รายละเอียดพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นที่จะตัดหรือโค่น  
 

ตน้ที ่ ชนดิไม้ตน้ 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

อายุ 
(ปี) 

เสน้รอบวง 
(เมตร) 

ความสูง 
(เมตร) 

ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

หมายเหต ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อ 4. กรณีที่ดินที่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น เป็นที่ดินตามข้อ ๓ (ค-ช) ในประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอขึ้นทะเบียน แปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น ตามพระราชบัญญัติ    
พันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐาน ดังน้ี 
� หนังสือแสดงการอนุญาตให้ตัดหรือโค่นต้นพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นที่ปลูกในที่ดินดังกล่าว จากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง หรือ 
� สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
             (ลายมือช่ือ)………………………..........………….ผู้ย่ืนคําขอ                         
                         (……………………..........…………..….) 

 



แบบ พ.พ. 26 
 
 

หนังสือรับมอบไม้ 
 

เขียนที่................................................................ 

วันที่.............เดือน.........................พ.ศ............... 

 
 หนังสือฉบับน้ีทําขึ้นเพ่ือแสดงว่า  ข้าพเจ้า.................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................ 

 เป็นผู้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลกูพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น เลขทะเบียนที่ T-TH/……........................…...... 

ขอมอบไม้ที่ตัดจากแปลงปลูกทะเบียนเลขทีข่้างต้น ให้กับ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ตําบล...................................อําเภอ......................................จังหวัด......................................... 

ดังรายละเอียดในบัญชีแสดงรายการไม้ที่แนบ 

 

 

     (ลงช่ือ)……………………............................………ผู้มอบ 
             (……….......……………….....……….………..) 

     (ลงช่ือ)……………………............................………ผู้รับมอบ 
             (……….......……………….....……….………..) 

     (ลงช่ือ)……………………............................………พยาน 
             (……….......……………….....……….………..) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
           แผ่นที ่..... 

 
บัญชีแสดงรายการไม้ 

 
ข้อ 1. แปลงปลูกแห่งที่ …….......…….ช่ือ.................................................................................................................................... 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิที่ดิน.........................................................................เลขที่ ..............เล่มที่...............หน้า................ 
 

ข้อ 2. ชนิดไมต้้น/จํานวนที่ตัดหรือโค่น มีดังน้ี  
๑. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
2. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
3. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
4. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 
5. ช่ือไทย ...........................................ช่ือวิทยาศาสตร์...............................................................จํานวน................... ต้น 

 

ข้อ 3. รายละเอียดไม้ที่ตัดได้ 
 

ต้นท่ี ชนิดไม้ต้น 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

จํานวน 
(ท่อน) 

เลขประจํา
ท่อน 

ขนาด (ซม.) ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

หมายเหตุ 
 ยาว เส้นรอบวง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 รวมทั้งสิ้น       
 
 



แบบ พ.พ. 27 
 

ค ำขอแก้ไขรำยกำรแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 
 

เขียนที่.................................................. 
              วันที่.........เดือน....................พ.ศ............... 
 

ข้อ 1. ข้าพเจ้า …………………………....................…………….......….........…….อายุ…….……….ปี สัญชาติ…..…….....................……… 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่……………………………….…………...…….......ออกให้ ณ ……...………...................…….…..…… 
ที่อยู่เลขที่………….หมู่ที…่...……ตรอก/ซอย……......…………….ถนน…………………………ต าบล/แขวง…………….............…… 
อ าเภอ/เขต…………….………….………จังหวัด………………...........รหัสไปรษณีย์…..………......……โทรศัพท…์…...................... 
โทรสาร……...............……………อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)……………………........………………..........................……………… 
 

         ซึ่งเป็นผู้รับใบส าคัญขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น เลขทะเบียนที่ T-TH/.................................... 
ลงวันที่.........เดือน..................................พ.ศ. .................... ในนามของ……......................................……................................... 
โดยมี……………….........…………............…..…เป็นผู้ด าเนินกิจการ ตั้งอยู่เลขท่ี…..….หมู่ที.่.......ตรอก/ซอย……………....……. 
ถนน…………………….…ต าบล/แขวง………....…...........……อ าเภอ/เขต………...................………จังหวัด………................…… 
รหัสไปรษณีย…์…………....................…..โทรศัพท…์………..........….............……..โทรสาร..……….............……....….....…....... 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)………………........…...............……………………………................................. ..........................…… 

 

ข้อ 2. ขอแก้ไขรายการในใบส าคัญการข้ึนทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น ดังนี้ 
          2.1 ขอเพ่ิม-ลดจ านวนชนิดหรือจ านวนต้นพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น (โดยมีรายละเอียดตามแบบบัญชีที่แนบ)  

          2.2 ขอเพ่ิม-ลดจ านวนแปลงปลูก 

       (1) เพ่ิมแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น จ านวน ............. แปลง (โดยมีรายละเอียดตามแบบบัญชีและ
หลักฐานที่แนบ)     

 

       (2) ลดแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น จ านวน ............ แปลง  

           เนื่องจาก ...................................................................................................................................................... .. 
โดยมีรายละเอียดแปลงปลูกดังนี้ 
          แปลงปลูกแห่งที่..............ชื่อ …………….........................................................…………………………………....…..... 

ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน...................................................... ...........เลขที่ .....................เลม่ที่..............หน้า.................. 
ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่…….ต าบล/แขวง………..............……อ าเภอ/เขต……………................จงัหวัด……………….................... 
เนื้อท่ี....................ไร่ ..........................งาน ..................... ตารางวา 
ซึ่งมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ ละติจูด..........................................................ลองจิจูด........................................................ 

 
 

(ลายมือชื่อ)……………………......................………ผู้ยื่นค าขอ                  
              (……….......……………………………….. 

 
 



 
 

 
บัญชีประกอบค ำขอเพิ่ม-ลดชนิด หรือจ ำนวนพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นในแปลงปลูก 

 
ข้อ 1. แปลงปลูกแห่งที่ …….......…….ชื่อ.......................................................................................................... .......................... 

ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน.................................................. .......................เลขที่ ..............เล่มที่...............หน้า................ 
ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่………ต าบล/แขวง……….................……อ าเภอ/เขต……….....................จังหวัด………………............... 
เนื้อท่ี....................ไร่ ..........................งาน ..................... ตารางวา 
ซึ่งมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ ละติจูด......................................................ลองจิจูด................................................... 

 

ข้อ 2. ชนิดไม้ต้น/จ านวนที่ขอ  เพ่ิม   ลด มีดังนี ้ 
๑. ชื่อไทย ...........................................ชื่อวิทยาศาสตร์........................................................... ....จ านวน................... ต้น 
2. ชื่อไทย ...........................................ชื่อวิทยาศาสตร์............... ................................................จ านวน................... ต้น 
3. ชื่อไทย ...........................................ชื่อวิทยาศาสตร์........................................................ .......จ านวน................... ต้น 
4. ชื่อไทย ...........................................ชื่อวิทยาศาสตร์...............................................................จ านวน...... ............. ต้น 
5. ชื่อไทย ...........................................ชื่อวิทยาศาสตร์............................................ ...................จ านวน................... ต้น 

ข้อ 3. รายละเอียดไม้ต้นที่ขอเพ่ิม-ลด  
 

ต้นที ่ ชนิดไม้ต้น 
(ชื่อวิทยำศำสตร์) 

อำยุ 
(ปี) 

เส้นรอบวง 
(เมตร) 

ควำมสูง 
(เมตร) 

ปริมำตร 
(ลบ.ม.) 

หมำยเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
             (ลายมือชื่อ)………………………..................………….ผู้ยื่นค าขอ                         
                          (……………………................…………..….) 

 
 



 
 
 

บัญชีประกอบค ำขอเพิ่มแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 
  

ข้อ 1 แปลงปลูกแห่งที่ .............ชื่อ ……………..............................................................................……………………………………....  
ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน..............................................................เลขที่ ....................เล่มที่..... ..............หน้า.................. 
ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่…………ต าบล/แขวง……….....................................……อ าเภอ/เขต……………....…............................... 
จังหวัด……………….................……เนื้อท่ี....................ไร่ ..........................งาน ..................... ตารางวา 
ซึ่งมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ ละติจูด.............................................................ลองจิจูด..................................................... 
 

ข้อ 2 ชนิดพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  
๑. ชื่อไทย ...........................................ชื่อวิทยาศาสตร์...............................................................จ านวน................... ต้น  
2. ชื่อไทย ...........................................ชื่อวิทยาศาสตร์........................................................ .......จ านวน................... ต้น 
3. ชื่อไทย ...........................................ชื่อวิทยาศาสตร์........................................................ .......จ านวน................... ต้น 
4. ชื่อไทย ...........................................ชื่อวิทยาศาสตร์...............................................................จ านวน................... ต้น 
5. ชื่อไทย ...........................................ชื่อวิทยาศาสตร์........................................................ .......จ านวน................... ต้น 

 

ข้อ 3 ลักษณะการปลูก 
 ผสมผสาน ชนิดพืชที่ปลูกร่วม................................................................................................... ............................... 
 เชิงเดี่ยว ระยะปลูก.............................. เมตร 

 

ข้อ 4 รายละเอียดพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น  
ต้นที ่ ชนิดไม้ต้น 

(ชื่อวิทยำศำสตร์) 
อำยุ 
(ปี) 

เส้นรอบวง 
(เมตร) 

ควำมสูง 
(เมตร) 

ปริมำตร 
(ลบ.ม.) 

หมำยเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ข้อ 5 พร้อมแบบบัญชีนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาด้วยดังนี้ 
 

 5.1 ส าเนาภาพถ่ายหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือหลักฐานการมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
          ที่ขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 

              5.1.1 ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
 โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” 
 หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓/ น.ส.๓ ก./ น.ส.๓ ข.) แบบหมายเลข ๓ 
 แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) 
 ใบจอง (น.ส. ๒) หนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ที่ดินชั่วคราว 
 ใบไต่สวน (น.ส. ๕) หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน 
 ใบเหยียบย่ า เอกสารครอบครองที่ดินเก่าที่ให้บุคคลเข้าครอบครองบุกเบิกที่ดิน 

5.1.2 ที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗  
 ใบเหยียบย่ า เอกสารครอบครองที่ดินเก่าที่ให้บุคคลเข้าครอบครองบุกเบิกที่ดิน 

5.1.3 ที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 หนังสือแสดงการท าประโยชน์ในนิคมสร้างตนเอง  
 หนังสือแสดงการท าประโยชน์ในเขตนิคมสหกรณ์  

5.1.4 ที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
     สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินทีใ่ห้แก่เกษตรกรนั้น 

    5.1.5 ที่ดินตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  
             หนังสืออนุญาตให้ท าประโยชน์ที่ดิน  

5.1.6 ที่ดินที่ได้ด าเนินการเพื่อการปลูกป่าโดยส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจที่ได้รับอนุญาตให้ 
         ด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    หลักฐานทีแ่สดงว่าหน่วยงานได้รับอนุญาตให้ด าเนินการปลูกป่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.1.7 ที่ดินอ่ืนที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่อนุญาตหรือจัดสรรให้ใช้ประโยชน์หรือเข้าท าประโยชน์ 
          หลักฐานการอนุญาตให้ท าประโยชน์ที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

          5.2 ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินและหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง   
          ในที่ดินนั้น ที่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นได้ 

    5.3 แผนที่แสดงที่ตั้งแปลงโดยสังเขป (ถ้ามี) 
    5.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการแจ้งให้น าส่ง 

  ระบุ......................................................................................................................... ................................. 
 
 
 

  (ลายมือชื่อ)………………………..........…………..ผู้ยื่นค าขอ 
    (……………………..........…………..….) 



แบบ พ.พ. 28 
 
 

คําขอต่ออายุใบสําคญัขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพชือนุรกัษป์ระเภทไม้ตน้ 
 
 

         เขียนที…่……...............………….................…. 

วันที่…...…..เดือน…………..….…พ.ศ...........… 
 

ข้อ ๑. ข้าพเจ้า …………………………...................…………............…...….....……. อายุ……………. ปี สญัชาติ…..…….................……… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่……………………….…..……………….......ออกให้ ณ ……...………...............…….........………...... 
ที่อยู่เลขที่……….….หมู่ที่…....……ตรอก/ซอย…….....……………….ถนน………………….…ตําบล/แขวง……………................….. 
อําเภอ/เขต…………….……….………จังหวัด………………........……รหัสไปรษณีย์…………......…โทรศัพท์…….........….........….... 
โทรสาร……...............……………อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)…………………………………….................................................... 

 

        เป็นผู้ได้รับใบสําคัญขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น เลขทะเบียนที่ T-TH/............................................ 
        ออกให้เมื่อวันที่ ……………………........................…..……..………… พ.ศ. ……........……… 

และหมดอายุวันที่ ………………………….........................…..………..พ.ศ. ……….............. 
 

ข้อ ๒. มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบสําคัญขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 
ในนามของ………………............................………...………โดยมี………………………...................…………..…เป็นผู้ดําเนินกิจการ 
ต้ังอยู่เลขที่……....หมู่ที่........ตรอก/ซอย………….......…….ถนน…………………………ตําบล/แขวง………..................…......…… 
อําเภอ/เขต………...................………จังหวัด………............………รหสัไปรษณีย์……………......…..โทรศัพท์…………............….. 
โทรสาร..……….....…………....... อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)…………………..................................………………….…………… 
 

 
 
 
 

(ลายมือช่ือ) ……………………...............................……… ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                                                      (……….......…………..........……………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ พ.พ. 29 
 

คําขอใบแทนใบสําคญัการขึน้ทะเบียนแปลงปลกูพืชอนรุักษป์ระเภทไม้ต้น 
 

เขียนที่…………………………....…............ 
วันที่……....เดือน…………..........…..พ.ศ………...... 

 
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า …………………………....................…………......…..................……….อายุ……...……….ปี สญัชาติ…..……..................... 

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่……………………………….………………............ออกให้ ณ ……...………......................……..…… 
ที่อยู่เลขที่………….หมู่ที่…...……ตรอก/ซอย……......……….…….ถนน…………….……………ตําบล/แขวง…………............……… 
อําเภอ/เขต…………….…….………จังหวัด………………..............รหัสไปรษณีย์…………......……โทรศัพท์……....................…..... 
โทรสาร……...............……………อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)………………………..........…....................................……………… 
 

ข้อ ๒. มีความประสงค์จะขอใบแทนใบสําคญัการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 
ตามใบสําคัญเลขทะเบียนที่ T-TH / ………................……ลงวันที่ ……...… เดือน …...……..………….. พ.ศ. ....................... 
ในนามของ………………..........................…...…...…โดยมี……………….........……...................…………...…เป็นผู้ดําเนินกิจการ 
ต้ังอยู่เลขที่…..…..หมู่ที่.......…..ตรอก/ซอย……………....……….ถนน…………………………ตําบล/แขวง………....................…… 
อําเภอ/เขต………...............………จังหวัด………...........………รหัสไปรษณีย์……………......…..โทรศัพท์…………..............…….. 
โทรสาร..……….....……….....….......อิเล็กทรอนิกส์เมล ์(E-mail)………………...............................………………………..………… 
 

ข้อ 3 เหตุผลที่ขอรับใบแทน 
       � สูญหาย 
       � ชํารดุ 
       � เปลีย่นช่ือ-นามสกุล 
       � อ่ืนๆ ระบุ ………………………………………………………..……………………………....................................………………………… 
 

ข้อ 4 พร้อมน้ีได้แนบหลักฐานเอกสารมาพร้อมน้ี ด้วยแล้ว 
       � ใบสําคัญที่ชํารุด 
       � หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
       � อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................................................. 

 
 (ลายมือช่ือ)………………...….............……………ผู้ย่ืนคําขอ 

   (…………………............……………..) 
 

ข้อ 5. ความเห็นของเจ้าหน้าที่  
� อนุมัติ 
� ไม่อนุมัติ  เหตุผล..................................................................................................................................................... 

 
  (ลงช่ือ)………………………..........…………..  
                           (……………………..........…………..….) 

        ตําแหน่ง ............................................... 



แบบ พ.พ. 30 
 

 
ใบแทนใบสาํคญัการขึน้ทะเบียนแปลงปลกูพชือนุรกัษป์ระเภทไม้ต้น 

 
 
เลขทะเบียนที ่T-TH / ………                กรมวิชาการเกษตร 
 

ใบแทนใบสําคญัฉบับน้ีออกให้แก่……....................................................…………..…………..……………………..… 
ในนามของ………..…………..…...........................………………โดยมี……………..............................……........……เป็นผู้ดําเนินกิจการ 
ต้ังอยู่เลขที่ …………หมูท่ี่……. ตรอก/ซอย ……………………… ถนน …………………………ตําบล /แขวง ……............……………….… 
อําเภอ /เขต ……………....………จังหวัด ………………..………เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแปลงปลกูพืชอนุรักษ์ 
ประเภทไม้ต้น ตามมาตรา ๒๙ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

ใบแทนใบสําคัญฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่ ………......................….…… พ.ศ. ……........………และให้ใช้ได้จนถึง            
วันที่ ………………........….....……..พ.ศ. ………............โดยออกแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น 
เลขทะเบียนที่ T-TH / ….......…… ลงวันที่ วันที่ ………………........... พ.ศ. ……........ 
 

 
 

(ลายมือช่ือ) …………….....................………………... พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต 

                                    ( ……...........…………….......…….…..….) 

                         ตําแหน่ง ……….........…………..…...………........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


