
คู่มือส ำหรับประชำชน

การขอขึ้นทะเบียนที่ดิน
ที่เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพร

หรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร

และ
การขอรับความช่วยเหลือ
หรือขอรับการสนับสนุน
ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียน



คู่มือส ำหรับประชำชน กำรขอขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพร 
หรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร และกำรขอรับควำมช่วยเหลือหรือขอรับ
กำรสนับสนุนที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียน 

จ ำนวนกระบวนงำนในคู่มือ : ๒ กระบวนงำน ได้แก่ 
(๑) กำรขอขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร 
(๒) กำรขอรับควำมช่วยเหลือหรือขอรับกำรสนับสนุนที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
และแพทย์พื้นบ้ำนไทย 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

สถำนที่ตั้ง ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๙๕๖๐๗ - ๘

โทรสำร  ๐๒ ๕๙๑ ๑๐๙๕ 

เผยแพร่เมื่อ  เมษำยน ๒๕๖๓

จัดท ำโดย กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
และแพทย์พื้นบ้ำนไทย 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

จ ำนวน   14    หน้ำ 

ข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน



การขอขึ้นทะเบียนที่ดิน

ชื่อกระบวนงำน : กำรขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพร 
หรือทีจ่ะใช้ปลูกสมุนไพร

หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนที่เชื่อมโยงหลำยหน่วยงำน

หมวดหมู่ของงำนบริกำร : ขึ้นทะเบียน

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจในกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
2. กฎกระทรวงกำรขอขึ้นทะเบียน กำรออกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน

และกำรเพิกถอนกำรขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพร
หรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. 2561

ระดับผลกระทบ : บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

พื้นที่ให้บริกำร : กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558

ข้อมูลสถิติ
จ ำนวนค ำขอเฉล่ียต่อเดือน 0 ค ำขอ
จ ำนวนค ำขอในปี 2562 0 ค ำขอ
จ ำนวนค ำขอทั้งหมด 0 ค ำขอ

ชื่ออ้ำงอิงคู่มือ : กำรขอขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพร 
หรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร และกำรขอรับควำมช่วยเหลือ
หรือขอรับกำรสนับสนุนที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียน

ข้อมูลคู่มือการขอขึ้นทะเบียนท่ีดิน
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กำรขอขึน้ทะเบียนที่ดนิ

ติดต่อยื่นค ำขอได้ที่ส ำนักงำนนำยทะเบียน ดังนี้
1. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย

และแพทย์พื้นบ้ำนไทย
อำคำร 3 ชั้น 7 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
E mail address : ptmk.dtam@gmail.com
เปิดบริกำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันที่ก ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำร)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 12.00 น. (ภำคเช้ำ) มีพักเที่ยง

และ 13.00 น. ถึง 16.30 น. (ภำคบ่ำย) 

2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
เปิดบริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันที่ก ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำร)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 12.00 น. (ภำคเช้ำ) มีพักเที่ยง

และ 13.00 น. ถึง 16.30 น. (ภำคบ่ำย) 

ทั้งนี้หำกกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เปิดให้บริกำร
ในช่องทำงอื่น ๆ เพิ่มเติม  ปรับเปลี่ยนขั้นตอนกำรให้บริกำรให้สะดวกขึ้น หรือ
ปรับเปลี่ยนค่ำธรรมเนียม ฯลฯ ในอนำคต กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก จะประกำศให้ท่ำนทรำบต่อไปทำงเว็บไซต์และระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต

ช่องทางการให้บริการ
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การขอข้ึนทะเบียนท่ีดิน

ประเภทของผู้ขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอข้ึนทะเบียนมีลักษณะ ดังนี้

1. ประเภทบุคคลธรรมดำ 1.1 เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ
1.2 มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยูใ่นรำชอำณำจักร
1.3 ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ 

หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย

2. ประเภทนิติบุคคล 2.1 ตั้งอยู่ในรำชอำณำจักร
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
2.3 มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแพทย์แผนไทย
และสมุนไพร
2.4 กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือผู้รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ
ตำม ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.4 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
และการพิจารณาให้สิทธิ

หลักเกณฑ์ในการยื่นค าขอ

ค าขอ เอกสารหรือหลักฐาน ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
กำรยื่นค ำขอ หรือเอกสำรหลักฐำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เมื่อตรวจพบ

เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบและแก้ไขในทันที หำกผู้ยื่นค ำขอไม่สำมำรถแก้ไขได้
ในทันที เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องซึ่งระบุรำยละเอียดที่จะต้องแก้ไขหรือน ำส่ง
เอกสำร หลักฐำนเพิ่มเติม ระบุวันที่ผู ้ยื ่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรและส่งเอกสำรให้แล้วเสร็จ
พร้อมลงนำมผู้ยื ่นค ำขอและ เจ้ำหน้ำที่ผู ้ รับค ำขอในบันทึกควำมบกพร่อง ส ำเนำบันทึก
ดังกล่ำวมอบให้ผู้ยื่นค ำขอไว้เป็นหลักฐำน

กรณีผู ้ยื ่นค ำขอไม่ด ำ เนินกำรพร้อมส่งเอกสำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนด
ให้ถือว่ำละทิ้งค ำขอ และเจ้ำหน้ำที่จะน ำเรื่องออกจำกสำรบบ
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กำรขอขึน้ทะเบียนที่ดนิ

ผังแสดงระยะเวลาด าเนินการ

ยื่นค าขอ เอกสารหลักฐาน 

ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ                                                                                      
100 นาที

ตรวจสถานท่ีต้ังของที่ดิน 

นายทะเบียนพิจารณาการขอขึ้นทะเบียน

และแจ้งผลการพิจารณา

43 วันท าการ (18,060 นาที*)

ผู้ขอขึ้นทะเบียนช าระค่าธรรมเนียม

และรับหนังสือส าคัญการขึ้นทะเบียน

100 นาที

1

2

3

* ก ำหนดเวลำ 1 วันท ำกำร เท่ำกับ 7 ชั่วโมง หรือ 420 นำที

จ ำนวนชนิด

สมุนไพร

ปีที…่
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กำรขอขึน้ทะเบียนที่ดนิ

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียดขั้นตอน เวลาที่ใช้ หน่วยงาน

1 ยื่นค ำขอ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
- หำกถูกต้องครบถ้วนและช ำระค่ำธรรมเนียม
ค ำขอแล้ว เจ้ำหน้ำที่ออกใบรับค ำขอ พร้อมกับ
วำงแผนก ำหนดวันตรวจสอบสถำนที่ตั้งของที่ดิน
ที่ขอขึ้นทะเบียน
- หำกไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นค ำขอแก้ไขในทันที
กรณีแก้ไขไม่ได้ในทันที เจ้ำหน้ำที่จัดท ำเอกสำร
บันทึกควำมบกพร่อง ก ำหนดวันที่ผู้ยื่นค ำขอจะต้อง
น ำส่งค ำขอและเอกสำรหลักฐำนที่ถูกต้องครบถ้วนต่อ
เจ้ำหน้ำที่ พร้อมลงนำมร่วมกันและท ำส ำเนำมอบให้
ผู้ยื่นค ำขอ

100 นำที หน่วยงำน
ซึ่งประชำชน
ได้ยื่นค ำขอไว้ 
ได้แก่
1. กรมกำรแพทย์
แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก 
2. ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด

• หมำยเหตุ
ดูอัตรำค่ำธรรมเนียม
ได้ใน หน้ำ 13

2 ตรวจสอบสถำน
ที่ตั้งของที่ดิน
ที่ขอขึ้นทะเบียน

ด ำเนินกำรเมื่อผู้ยื่นค ำขอได้ส่งค ำขอเอกสำรที่ถูกต้อง
ครบถ้วนต่อเจ้ำหน้ำที่แล้วเสร็จ (กรณีผู้ยื่นค ำขอต้อง
แก้ไขหรือส่งเอกสำรเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภำยใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องแจ้ง)
- แจ้งยืนยันก ำหนดกำรตรวจสอบสถำนที่ตั้ง
- นำยทะเบียนหรือผูท้ี่นำยทะเบียนมอบหมำย 
ด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนที่ตั้งของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียน
- เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินกำรตำมที่นำยทะเบียนมอบหมำย

ภำยใน 
35

วันท ำกำร
นับจำกวันที่
ได้รับค ำขอ
และเอกสำร
หลักฐำน
ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน

3 นำยทะเบียน
พิจำรณำ
และลงนำม 

- นำยทะเบียนพิจำรณำค ำขอ เอกสำร หลักฐำน 
ในกำรขอขึ้นทะเบียนที่ดิน รวมทั้งผลกำรตรวจสอบ
สถำนที่ตั้ง
- นำยทะเบียนลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ภำยใน
7

วันท ำกำร

4 แจ้งผล                       
กำรพิจำรณำ

- ออกหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ยื่นค ำขอ 1
วันท ำกำร

5 ช ำระ
ค่ำธรรรมเนียม

- ผู้ขอขึ้นทะเบียนช ำระค่ำธรรมเนียม*พร้อมสง่
หลักฐำนกำรช ำระเงินแก่เจ้ำหน้ำที่
- รับหนังสือส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน

100 นำที

รวมเวลา 45 วัน

ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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การขอข้ึนทะเบียนท่ีดิน

ผู้ย่ืนค าขอ เตรียมค าขอขึ้นทะเบียน พร้อมเอกสาร อย่างละ 1 รายการ ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

บัตรประจ ำตัวประชำชน

ทะเบียนบ้ำน

แผนที่แสดงท่ีตั้งของท่ีดิน

ส ำเนำหลักฐำนแสดงสิทธิในท่ีดิน หรือ
สิทธิในกำรครอบครองโดยกฎหมำย 
ส ำเนำสัญญำเช่ำกำรใช้ประโยชน์ ท่ีดิน 
หรือหนังสือรับรองจำกเจ้ำของท่ีดิน 
หรื อ ส ำ เน ำหนั ง สื อ อนุญำตกำร ใช้
ประโยชน์จำกรัฐ แล้วแต่กรณี พร้อมกับ
หลักฐำนกำรแสดงส ำเนำกรรมสิทธิ์               
ในท่ีดิน ในกรณีท่ีผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ได้
เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินนั้น

เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน
ท่ีดินที่เป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพรหรือท่ีจะ
ใช้ปลูกสมุนไพร

กรณีนิติบุคคล

บัตรประจ ำตัวประชำชน                                                    
ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล

ทะเบียนบ้ำน                                                                       
ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล

แผนที่แสดงท่ีตั้งของท่ีดิน

ส ำเนำหลักฐำนแสดงสิทธิในท่ีดิน หรือสิทธิในกำร  
ครอบครองโดยกฎหมำย ส ำเนำสัญญำเช่ำกำรใช้                         
ประโยชน์ท่ีดินหรือหนังสือรับรองจำกเจ้ำของที่ดิน 
หรือส ำเนำหนังสืออนุญำตกำรใช้ประโยชน์จำกรัฐ 
แล้วแต่กรณี พร้อมกับหลักฐำนกำรแสดงส ำเนำ                                
กรรมสิทธิใ์นท่ีดิน ในกรณีท่ีผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ได้                       
เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินนั้น

ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของ                          
นิติบุคคล และผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อ                              
แทนนิติบุคคล โดยมีค ำรับรองของ                         
ผู้มีอ ำนำจให้ค ำรับรองตำมกฎหมำย           
ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันท่ีออก                                             
หนังสือรับรองนั้น

เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอขึ้น                                          
ทะเบียนท่ีดินที่เป็นถิ่นก ำเนิดของ                                       
สมุนไพรหรือท่ีจะใช้ปลูกสมุนไพร

ในเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนท่ีดิน                            
ท่ีเป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพร หรือท่ีจะใช้ปลูกสมุนไพร                         
ต้องระบุรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้

วัตถุประสงค์ในกำรขอขึ้นทะเบียน

จ ำนวนเนื้อท่ีท่ีดิน ท่ีขอขึ้นทะเบียน

ผังกำรใช้ประโยชน์ในท่ีดินและกำรจัดกำร
สมุนไพรในพ้ืนท่ี

ชื่อและชนิดของสมุนไพรท่ีต้องกำรปลูก                        

กรณีขอขึ้นทะเบียนท่ีดินท่ีเป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพร
ต้องมีเอกสำรหลักฐำนกำรส ำรวจพื้นท่ีเพื่อระบุข้อมูล
พื้นฐำนของสมุนไพร เช่น ชื่อและชนิดของสมุนไพรท่ีเกิด
ตำมธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยและร่องรอยพันธุ์

เอกสำรท่ีต้องแนบเพิ่มเติม กรณีต่ำง ๆ ดังนี้
- กรณีเปลี่ยนชี่อ หรือนำมสกุล ให้แสดงหลักฐำน
กำรเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุลแนบมำด้วย
- กรณีมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ ท่ีได้
ติดอำกรณ์แสตมป์ พร้อมบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน                  
ของทั้งผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ

แบบค ำขอขึ้นทะเบียนท่ีดินฯ และตัวอย่ำงเอกสำร                             
แนบประกอบค ำขอ ค้นหำได้จำกรำชกิจจำนุเบกษำ 
ตำมลิงค์ท่ีอยู่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2561/E/184/16.PDF

หรือ scan QR code

ค าขอและเอกสารหลักฐาน
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การขอรับความช่วยเหลือ
หรือขอรับการสนับสนุน
ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียน

กำรขอรับควำมช่วยเหลือ
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กำรขอรับควำมช่วยเหลือ

การขอรับความช่วยเหลือ หรือขอรับการสนับสนุน
ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียน

เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพร หรือที่ดินที่จะใช้       
ปลูกสมุนไพร มีสิทธิขอรับควำมช่วยเหลือหรือขอรับกำรสนับสนุน ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข       
ว่ำด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือหรือกำรสนับสนุนแก่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ดิน                       
ซึ่งเป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ .ศ. 2562

สถานที่ย่ืนค าขอรับความช่วยเหลือ

หรือขอรับการสนับสนุนที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียน

เจ้ำของหรือผู้ครอบครองท่ีดินท่ีได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งได้รับหนังสือส ำคัญ                                       
กำรขึ้นทะเบียนท่ีดินฯ แล้ว หำกท่ำนมีควำมประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือหรือ
ขอรับกำรสนับสนุนท่ีดินท่ีได้ขึ้นทะเบียน สำมำรถยื่นแบบค ำขอท่ีส ำนักงำน                              
นำยทะเบียน ณ เขตพื้นที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่  ดังนี้

กรณีท่ีดินตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ให้ย่ืน                                                      
ณ กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

ท่ีดินตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ให้ยื่น ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้น

๑ เป็นท่ีดินซึ่งมีหนังสือส ำคัญ
กำรขึ้นทะเบียนแล้ว 
ตำมมำตรำ 64                                  
แห่งพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญำกำรแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542

๒ ค ำขอ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วย
กำรให้ควำมช่วยเหลือหรือ
กำรสนับสนุนแก่เจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองท่ีดินที่ได้
ขึ้นทะเบียนท่ีดิน ซึ่งเป็น                          
ถิ่นก ำเนิดของสมุนไพรหรือ
ท่ีดินทีจ่ะใช้ปลูกสมุนไพร                     
พ.ศ.๒๕๖๒

๓ เอกสำรค ำขอถกูตอ้ง ครบถ้วน 
หำกไม่ถูกต้องครบถ้วน 
เจ้ำหน้ำที่จะท ำเอกสำรบนัทึก
ควำมบกพร่อง พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำที่ผู้ยื่นค ำขอตอ้ง
แก้ไขและน ำส่งให้แล้วเสร็จ 
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนนิกำร
และส่งเจ้ำหน้ำที่ภำยในเวลำ
ที่ก ำหนดในบันทึก                      
มิเช่นนั้นจะถือวำ่ละทิ้งค ำขอ

เงื่อนไข
ในการ
ยื่นค าขอ
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กำรขอรับควำมช่วยเหลือ

ผังแสดงระยะเวลาด าเนินการ

ยื่นค าขอ เอกสารหลักฐาน 

ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ                                                                                      
100 นาที

คณะกรรมการพิจารณา

และแจ้งผลการพิจารณา

43 วันท าการ (18,060 นาที*)

ช าระค่าธรรมเนียม

และรับหนังสือส าคัญการขึ้นทะเบียน

100 นาที

1

2

3

10

* ก ำหนดเวลำ 1 วันท ำกำร เท่ำกับ 7 ชั่วโมง หรือ 420 นำที



การขอรับความช่วยเหลือ

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียดขั้นตอน เวลาที่ใช้ หน่วยงาน

1 ยื่นค ำขอ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร 
- หำกถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่ออกใบรับค ำขอ
- หำกไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นค ำขอแก้ไข
ในทันที กรณีแก้ไขไม่ได้ในทันที เจ้ำหน้ำที่จัดท ำ
เอกสำรบันทึกควำมบกพร่อง ก ำหนดวันที่ผู้ยื่นค ำขอ
จะต้องน ำส่งค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนที่ถูกต้อง
ครบถ้วนต่อเจ้ำหน้ำที่ พร้อมลงนำมร่วมกันและ
ท ำส ำเนำมอบให้ผู้ยื่นค ำขอ

100 นำที หน่วยงำน
ซึ่งประชำชน
ได้ยื่นค ำขอไว้ ได้แก่
1. กรมกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือก 
2. ส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวัด

* หมำยเหตุ 
ดูรำยละเอียด
ค่ำธรรมเนียมได้ในหน้ำ 13

2 ส่งเอกสำร
หลักฐำนมำยัง
ส ำนักงำน     
นำยทะเบียนกลำง

- ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจัดส่งค ำขอและ
เอกสำรหลักฐำนที่ถูกต้องครบถ้วนไปถงึอธิบดี
- ส ำนักงำนนำยทะเบียนกลำงจ ำแนกประเภท                 
ค ำขอ และน ำส่งคณะกรรมกำรพิจำรณำตำม
ระเบียบกระทรวงฯ

ภำยใน 
10 

วันท ำกำร
นับจำกวันที่
ได้รับเอกสำร
หลักฐำน
ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน

3 คณะ        
กรรมกำร
พิจำรณำ

- พิจำรณำ สรุปมติคณะกรรมกำร และวำงแผน
ให้ควำมช่วยเหลือหรือกำรสนับสนุน 
ตำมระเบียบกระทรวงฯ 
- คณะกรรมกำร/อธิบดี ให้ค ำรับรอง
พร้อมลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ภำยใน
32 

วันท ำกำร

4 แจ้งผลกำร
พิจำรณำ

ออกหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ยื่นค ำขอ 1
วันท ำกำร

5 ช ำระ     
ค่ำธรรมเนียม

- ผู้ได้ขึ้นทะเบียนท่ีดิน ช ำระค่ำธรรมเนียมหนังสือ
ส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนฯ * ส่งหลักฐำนช ำระเงิน และ
รับหนังสือส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน

100 นำที

รวมเวลา 45
วันท าการ

ผังแสดงระยะเวลาด าเนินการ

11

ที่มำ: ระเบียบกระทรวงสำธำรณสขุว่ำด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือหรือกำรสนับสนุนแก่เจำ้ของหรือผู้ครอบครองที่ดินท่ีได้ขึ้นทะเบียนท่ีดิน  
ซึ่งเป็นถ่ินก ำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินท่ีจะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. 2562



การขอรับความช่วยเหลือ

ค าขอและเอกสาร หลักฐาน

ผู้ย่ืนค าขอ เตรียมค าขอ พร้อมเอกสาร อย่างละ 1 รายการ ดังนี้

แบบค ำขอรับควำมช่วยเหลือหรอืขอรับกำรสนับสนุนส ำหรบัที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียน

บัตรประจ ำตัวประชำชนของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองทีด่ินที่ได้ขึ้นทะเบียน 
(นิติบุคคลใช้หลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล)

หนังสือส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนที่ดิน (ลงนำมรับรองส ำเนำ)

เอกสำรประกอบค ำขอรบัควำมช่วยเหลือหรือขอรับกำรสนับสนุน 
ซึ่งมีรำยละเอียดอยำ่งน้อย ดังน้ี 

1

2

3

4

วัตถุประสงค์ที่ขอรับควำมช่วยเหลือ                                                        
หรือขอรับกำรสนับสนุน

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และสมุนไพร                                   
ที่มีอยู่ในที่ดิน

ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน                                                             
และกำรจัดกำรสมุนไพรในพื้นที่

รำยละเอียดโครงกำร หรือแผนงำนที่ขอรับ                             
ควำมช่วยเหลือหรือขอรับกำรสนับสนุน

ข้อเสนอในกำรขอรับควำมช่วยเหลือหรือ
ขอรับกำรสนับสนุนเก่ียวกับสมุนไพร                         
และถิ่นก ำเนิดของสมุนไพรในด้ำนต่ำง ๆ 

แบบค าขอรับความช่วยเหลือฯ 
ค้นหาได้จากราชกิจจานุเบกษา ตามลิงค์ที่อยู่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
DATA/ PDF/2562/E/216/T_0015.PDF

หรือ scan QR code
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ค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน

1. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้ำนไทย
โทร 02 149 5607 – 8
โทรสำร 02 591 1095
E mail ptmk.dtam@gmail.com

2. ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดนำยกรัฐมนตรี ท ำเนียบรัฐบำล
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
สำยด่วน 1111
www.1111.go.th

- ค ำขอขึ้นทะเบียน 20 บำท ต่อฉบับ
- หนังสือส ำคัญกำรขึ้นทะเบยีนที่ดินที่เป็นถิน่ก ำเนิดของสมุนไพร 100 บำท ต่อฉบับ
- ใบแทนหนังสือส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นก ำเนิดของสมนุไพร 100 บำท ต่อฉบับ
หมำยเหตุ ปี 2563 หน่วยงำนรำชกำรอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนด ำเนินกำรทบทวนค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บตำมกฎหมำย
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมจะแจ้งให้ทรำบต่อไป หรือท่ำนสำมำรถสืบค้นคำ่ธรรมเนียมได้จำก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp

ค้นหำค ำว่ำ “ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย”
ทั้งนี้อัตรำค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บโดยอ้ำงอิงจำกประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ ณ ปัจจุบัน (กุมภำพันธ์ 2563)
มีประกำศ 2 ฉบับ ได้แก่
1. กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2549
2. กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
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QR code 
คูม่อืส ำหรบัประชำชน

กฎกระทรวง

ประกำศกระทรวง

แบบก ำหนดตำมกฎกระทรวง

แบบค ำขอรบัควำมชว่ยเหลอืฯ

ประกำศคณะกรรมกำรคุม้ครองฯ


