
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


