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คำ�นำ�

	 ป ัจจุบันแนวโน ้มการค ้าสินค ้าเกษตรและอาหารไม ่ ได ้ให ้ 

ความส�าคัญเฉพาะเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเท่านั้น	 

ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและแรงงาน	 ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็น 

ข้อพิจารณา ประกอบการส่ังซ้ือสินค้าของประเทศผู ้น�าเข้าด้วย	 

ทั้งนี้ในการขอการรับรองมาตรฐานระบบ	GAP	 และ	Organic	 

นอกจากจะพิจารณาในเร่ืองของระบบการผลิตแล้ว	 ยังมีประเด็นของ

สทิธกิารครอบครองใช้ประโยชน์บนทีด่นิหรอืเอกสารสทิธิท์ีม่คีวามส�าคญั	 

เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและครอบครองใช้ประโยชน์บน

ทีด่นิอย่างไม่ถกูกฎหมาย	รวมทัง้เป็นเรือ่งของข้อก�าหนด	มาตรฐาน	

และกฎหมายระหว่างประเทศ	ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จึงได้จัดท�า	 “คู่มือการพิจารณาเอกสาร	 เก่ียวกับที่ดินเพื่อขอรับรอง

มาตรฐาน	GAP	และ	Organic”	 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ท่ี

เกี่ยวข้องให้รับทราบ	ใช้ชี้แจงและขยายความ	ข้อสงสัย	ข้อจ�ากัด	หรือ

ข้อโต้แย้งทีเ่กีย่วข้องกบัเอกสารทีด่นิ	หรอืหนงัสอืรับรองประเภทต่างๆ	

ส�าหรับให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานประกอบการย่ืนขอการรับรอง

แหล่งผลิต	GAP	และ	Organic	ต่อไป
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ไม่สนับสนุนให้มีการท�าการเกษตรบนท่ีดินท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	
ได้แก่	พื้นที่ป่าที่ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ท�ากิน	 เช่น	ป่าสงวน	ป่าต้นน�าช้ั้นที่	1	และ	ชั้นที่	2	ป่าอุทยาน	
เขตคุ้มครองสตัว์ป่า	เขตห้ามล่าสตัว์ป่า	ยกเว้นขอบเขตป่าทีม่หีนงัสอืรบัรองจากกรมป่าไม้	หรือกรมอทุยานท่ี
อนญุาตให้ท�ากนิได้	ดงันัน้การพจิารณาให้การรบัรองรองมาตรฐานระบบการผลติ	จงึพจิารณาเรือ่งนีเ้ป็นส�าคญั

หลักคิด	

 หมายถึง	 ที่ดินท่ีไม่สามารถออกหนังสือแสดงสิทธ์ิในท่ีดิน	 เช่น	 โฉนดที่ดิน	 หรือหนังสือรับรองการ 
ท�าประโยชน์	(น.ส.3,	น.ส.	3ก.,	น.ส.	3ข.)	หรอืไม่อนญุาตให้บคุคลใช้ประโยชน์บนทีด่นิตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	
ได้แก่
	 1.	ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 เช่น	 ทางน�้า	 ทางหลวง	 ทะเลสาบ	 ที่ชายตลิ่ง	 ที่เลี้ยงสัตว์
สาธารณประโยชน์
	 2.	ทีด่นิซึง่ได้หวงห้ามไว้เพือ่ประโยชน์ตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการหวงห้ามทีด่นิรกร้างว่างเปล่า	อนัเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินพุทธศักราช	2478
	 3.	ที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ	สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน
	 4.	ที่ดินของรัฐที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ	สงวนหรือหวงห้ามเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
	 5.	ที่เขา	ที่ภูเขา	และพื้นที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงห้ามตาม	มาตรา	9	(2)	แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน	
	 ยกเว้น	 ผู้ครอบครองที่ดินมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 เช่น	 เป็น
สมาชิกขบวนการฟื้นฟูชาติไทย

มาทำาความเข้าใจ กันก่อน

พื้นที่ผิดกฎหมาย หมายถึงอะไร
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	 6.	ที่เกาะ	
	 ยกเว้น	มีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง	(ส.ค.1)	หรือใบจอง,	ใบเหยียบย�่า,	น.ค.	3,	ก.ส.น.	5	หรือเป็น
ที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน	 หรือเป็นที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์
ตามมาตรา	10	และ	11	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว
	 7.	เขตป่าสงวนแห่งชาติ	เขตอุทยานแห่งชาติ	พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า	พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า	หรือพื้นที่ที่ได้
จ�าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ	ครม.	
	 ยกเว้น	มหีลกัฐานการแจ้งการครอบครอง	(ส.ค.	1)	หรอืใบจอง,	ใบเหยยีบย�า่,	ตราจอง	ไว้ก่อนการประกาศ
สงวนหรือหวงห้ามที่ดิน
	 8.	ที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
	 ยกเว้น	ผู้ครอบครองที่ดินมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง	(ส.ค.	1),	ใบแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิใน
ที่ดิน	ตามมาตรา	27	ตรี	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	หรือมีใบจอง,	ใบเหยียบย�่า	หรือมีหลักฐาน	น.ค.3,	ก.ส.น.
5	ก่อนประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
	 ยกเว้น	 ผู้ได้รับเอกสารการครอบครองท่ีดินที่ออกให้กับประชาชนขอท�าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตาม	
พ.ร.บ.	การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.	2518
	 9.	ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น	เช่น
	 	 9.1	พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยร้อยละ	35	ขึ้นไป	ตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
	 ยกเว้น	ผู้ครอบครองที่ดินมีสิทธิครอบครองมาก่อนการบังคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน	(ก่อน	1	ธันวาคม	
พ.ศ.	2497)	หรือมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย	เช่น	มีหลักฐานการแจ้ง
การครอบครอง	(ส.ค.1)
	 	 9.2		ป่าชายเลน
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	 1.	 ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	2507	 กรมป่าไม ้ 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่
	 2.	 ป่าชายเลน	 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง	พ.ศ.	๒๕๕๘	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่
	 3.	 ป่าไม้ถาวร ตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พ.ศ.2484	 กรมป่าไม้	 เป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบพื้นที่
	 4.	 เขตปฏิรูปที่ดิน	 ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘  
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่
	 5.	 ที่นิคมสหกรณ์	 ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.	 2511	 
กรมส่งเสริมสหกรณ์	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่
	 6.	ทีน่คิมสร้างตนเอง	ตามพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพ่ือการครองชพี	พ.ศ.	2511	และระเบยีบ	
กรมประชาสงเคราะห์	ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิในเขตนคิมสร้างตนเอง	พ.ศ.	2534	
และ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	2535	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบพื้นที่
	 7.	 ที่ดินสาธารณประโยชน ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ	 พ.ศ.	2547	 
นายอ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ�านาจดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน	 
ส�าหรับการบริหารจัดการ	มีกรมที่ดิน	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่
	 8.	ที่ราชพัสด	ุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2518	กรมธนารักษ ์ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่

ประเภทที่ดิน และหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่
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ค�าถาม	: การตรวจสอบพื้นที่ว่าผิดกฎหมายหรือไม่	ต้องท�ำอย่ำงไร
ค�าตอบ	: 1.	รวบรวมส�าเนาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน	ที่ผู้ขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต	GAP	
หรือ	Organic	น�ามายื่น
 2.	ตรวจสอบเอกสารด้วยตนเอง	หรือประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัด	ส�านักงานที่ดินจังหวัด
สาขา	หรือส�านักงานที่อ�าเภอท้องที่	ถ้าเป็นที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม	/	นิคมสหกรณ์	/	
นิคมสร้างตนเอง	ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้น	(แล้วแต่กรณี)	ว่าพื้นที่ที่ยื่นขอการ
รับรองตรงกับที่ดินที่ระบุในเอกสารที่เกษตรกรส่งมา	มีการครอบครองหรือท�ากินชอบด้วยกฎหมายหรือ
ไม่ทัง้นีก้ารพจิารณาเอกสารเกีย่วกบัทีด่นิในเบือ้งต้นเพือ่ประกอบการขอรบัรองมาตรฐานระบบการผลติ 
GAP	และ	Organic	เป็นดังตารางต่อไปนี้

ให้การรับรองมาตรฐานได้
แบบนี้ หรือแบบไหน



8
เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน

เพื่อประกอบการขอรับรองมาตรฐาน
ระบบการผลิต GAP และ Organic

1.	 โฉนดที่ดิน	หมายถึง	หนังสือส�าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	
ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน	 นอกจากน้ียังรวม
ถึงโฉนดแผนที่	โฉนดตราจอง	และตราจองที่ว่า	“ได้ท�าประโยชน์
แล้ว”	ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า	แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน

 1.	 ชื่อในเอกสาร	(น.ส.2	 และ	 น.ส.	3)	
ต้องตรงกับชื่อผู้ขอการรับรองมาตรฐาน	 ถ้าไม่
ตรงแต่เป็นชื่อทายาทโดยธรรม	 หรือ	 คู่สมรส	
หรือ	พ่อ-แม่	สามารถใช้ได้
	 2.	 พื้นที่ที่ระบุในเอกสาร	 ตรงกับพื้นที่ท่ี
ขอการรับรองมาตรฐาน

	 1.	ชื่อในเอกสาร	น.ส.3ก	ตรงกับชื่อผู้ขอ
การรับรองมาตรฐาน	 ถ้าไม่ตรงแต่เป็นชื่อของ
ทายาทโดยธรรม	 หรือ	 คู่สมรส	 หรือ	 พ่อ-แม	่
สามารถใช้ได้
	 2.	พื้นที่ที่ระบุใน	น.ส.3ก	ตรงกับพื้นที่ที่
ขอการรับรองมาตรฐาน

	 1.	กรณี	ปส.23	ที่อนุญาตให้ราษฎรเป็นรายบุคคล	
ให้ตรวจสอบรายชื่อในเอกสาร	 ปส.23	 ว่าตรงกับรายช่ือ
เกษตรกรหรือไม่
	 2.	กรณ	ีปส.23	ตามโครงการจดัทีด่นิท�ากนิให้ชมุชน
ตามนโยบายรัฐบาล	(คทช.)	ซึ่งจะออกหนังสืออนุญาตให้
จังหวัดท้องที่	(ในลักษณะแปลงรวม)	 ดังนั้น	 การตรวจ
สอบรายชื่อราษฎรให้ประสานคณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัด	(คทช.	 จังหวัด)	 ด�าเนินการตรวจสอบกับ
รายชื่อราษฎรผู้ได้รับการจัดที่ดินในพื้นที่นั้นๆ	ต่อไป

	 ช่ือผู้ครอบครองสิทธ์ิ	ส.ป.ก.	4-01	ตรง
กับช่ือผู้ขอการรับรองมาตรฐาน	 ถ้าไม่ตรง
แต่เป็นชื่อของทายาทโดยธรรม	หรือ	คู่สมรส	
หรือ	พ่อ-แม่	สามารถใช้ได้	แต่ให้ระบุว่าใคร
คือผู้ขอการรับรอง	หรือท�าการผลิตจริง

	 ตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองสิทธิ์	 กับชื่อ
ผู้ขอการรับรองมาตรฐาน	ถ้าไม่ตรงแต่เป็น
ชื่อของทายาทโดยธรรม	หรือ	คู่สมรส	หรือ	
พ่อ-แม่	 สามารถใช้ได้	 แต่ให้ระบุว่าใครคือ
ผู้ขอการรับรอง	หรือท�าการผลิตจริง

2.	 น.ส.2	 หมายถึง	 หนังสือที่ทางราชการออกให้เพ่ือเป็นการ
แสดงความยินยอมให้ครอบครองท�าประโยชน์ ในที่ดินเป็น 
การชั่วคราว	 ซึ่งหนังสือหรือใบจองนี้	 จะออกให้แก่ราษฎรที่ทาง
ราชการได้จัดที่ดินให้ท�ากินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

3.	 น.ส.3	 หมายถึง	 หนังสือรับรองจากทางราชการว่าได ้
ท�าประโยชน์ในที่ดินแล้ว	 ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินท่ัวไป	 ใน
พ้ืนท่ีท่ีไม่มรีะวาง	หรอืออกในท้องทีท่ี่ไม่มรีะวางรปูถ่ายทางอากาศ	
ซึง่รฐัมนตรียงัไม่ได้ประกาศยกเลกิอ�านาจหนา้ที่ในการปฏิบตัิการ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต	หรือนายอ�าเภอ

4.	 น.ส.3.ก	 หมายถึง	 หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ในที่ดิน	
ออกให้ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

5.	 ปส.23	 หนังสืออนุญาต	 ให้เข้าท�าประโยชน์และอยู่อาศัย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	มีอายุการอนุญาต	30	ปี

6.	 ส.ป.ก.	4-01	 หมายถึง	 หนังสือแสดงการครอบครองที่ดิน
ที่ออกให้กับประชาชนเข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน	 ตาม	
พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.	2518

7.	 ก.ส.น.5	 หมายถึง	 หนังสือแสดงการท�าประโยชน์ ใน	 
นิคมสหกรณ์

8.	 น.ค.3 หมายถึง	 หนังสือแสดงการท�าประโยชน ์ ใน	
นิคมสร้างตนเอง

เอกสาร
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9.	 ส.ค.1	 (แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน)	 หมายถึง	 
แบบแจ้งการครอบครอง	 และท�าประโยชน์ในท่ีดิน	 ก่อนวันท่ี
ประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ	(พ.ศ.	2497)	 โดยไม่มีหนังสือ
ส�าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

	 1.	 ตรวจสอบพื้นท่ีว่าอยู ่ ในพื้นที่ผิด
กฎหมายหรือไม่กับหน่วยงานรับผิดชอบใน
พื้นที่นั้น
	 2.	 ตรวจสอบหรือสอบถามแปลงข้าง
เคียงหรือฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ว่าผู้ขอการ
รับรองมาตรฐานฯ	ท�าการเกษตรในพื้นที่นั้น
จริง

 เอกสารรับรองจากจังหวัด	อ�าเภอ	หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ก�านัน	ผู้ใหญ่
บ้าน	หรือ	ผู้มีอ�านาจในพื้นที่ตรวจสอบและ
ลงนามในหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการรับรองมาตรฐาน	 หรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้ที่ดินนั้นได้

	 •	 ต้องมีส�าเนาหรืออ้างอิงประเภทและ
เลขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน	 ข้อ	1	 –	4	
ประกอบ	หรือ
	 •	หนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือเอกสารรับรองตามข้อ	10	ประกอบ

 ปัจจุบันหนังสืออนุญาต	 สทก.	 ส่วน
มากได้สิ้นสุดการอนุญาตแล้ว	 และนโยบาย
รัฐบาลในปัจจุบันให้ด�าเนินการจัดที่ดินท�า
กินให้ชมุชนในลกัษณะแปลงรวม	(ไม่ให้ออก
หนังสืออนุญาตเป็นรายบุคคล)	ดังนั้น	กรม
ป่าไม้จึงไม่สามารถต่ออายุหนังสืออนุญาต	
สกท.	ให้ราษฎรได้	หากราษฎรผู้ได้รับ	สทก.	 
ปฏบัิติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทีก่รมป่าไม้ 
ก�าหนดไว้	ก็ถือว่าบคุคลดังกล่าวยงัได้รับการ
ผ่อนผันให้อยู่อาศัยและท�ากินในป่าสงวน
แห่งชาตินั้นได้
	 ดังน้ันเกษตรกรที่ ได ้ รับการรับรอง	
GAP	/	Organic	 อยู่เดิม	 สามารถขอต่อ
อายุการรับรองได้	 ตราบเท่าที่รัฐยังอนุญาต
ให้อยู่ท�ากินได้	 เว้นแต่หน่วยงานที่มีอ�านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องมีค�าสั่งให้ออกจากที่ดินนั้น

 สามารถใช ้ เป ็น
เอกสารประกอบกับ
เอกสารอื่นได้เท่านั้น
เช่นเอกสารข้อ	10

10.	เอกสารรับรอง	 ที่ออกโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีที่
เกีย่วข้องในพืน้ทีน่ัน้	เช่น	พืน้ทีส่าธารณประโยชน์	พืน้ทีข่องหน่วย
งานทหาร	ที่ราชพัสดุ

11.	สัญญาเช่าที่ดิน

12.	หนังสืออนุญาต	สทก.  
 แบบ	สทก.1ก	และ	สทก.2ก
	 หนังสืออนุญาตให้ท�าประโยชน์และอยู ่อาศัยภายในเขต
ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ	อนุญาตคราวละ	5	ปี
 แบบ	สทก.1ข 
	 หนังสืออนุญาตให้ท�าการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขต
ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ	อนุญาตคราวละ	10	ปี
 สทก.1
	 หนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิท�ากินชั่วคราว
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	(ครั้งที่	1)	สิ้นสุดการอนุญาตแล้ว
	 ทั้งนี้	หนังสืออนุญาต	สทก.	สามารถตกทอดไปถึงทายาทได้	
ห้ามซื้อ-ขาย	หรือให้บุคคลอื่นท�าประโยชน์ที่ดิน	สทก.	และห้าม
ละทิ้งไม่ท�าประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัยในที่ดิน	สทก.

13.	ภ.บ.ท.5	/	ภ.บ.ท.11	หมายถึง	แบบแสดงรายการที่ดิน
ที่	 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ�ารุงท้องที่จะต้องไปย่ืนเพื่อช�าระภาษีบ�ารุง
ท้องที่ประจ�าปีต่อเจ้าพนักงานประเมิน	 ณ	 องค์กรปกครอง 
ท้องถิ่นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

หมายเหตุ	เอกสารรับรอง	ตามข้อ	10	แบ่งเป็น	2	แบบ	ดังนี ้
1)	 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช	
2)	 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน	เพื่อการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช	
	 กรณีที่ดินมีเจ้าของ	ให้รับรองโดยเจ้าของที่ดิน

เอกสาร
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ค�าถาม	:	 แบบแจ้งกำรครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) เป็นเอกสำรสิทธิอันเป็นเอกสำรรำชกำร
หรือไม่

ค�าตอบ	:	 หนังสือแจ้งการครอบครองท่ีดิน	(ส.ค.1)	 เป็นเพียงใบแจ้งการครอบครองที่ดิน	 
ที่ผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่าตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ก่อนวันใช้บังคับประมวลกฎหมายที่ดิน	
พ.ศ.	2497	(แต่ปัจจบุนัไม่มกีารแจ้ง	ส.ค.1	อกีแล้ว)	ส.ค.1	ไม่ใช่หนงัสอืแสดงสทิธิทีด่นิ	เพราะไม่ใช่่ 
หลักฐานที่ทางราชการออกให้	 เพียงแต่เป็นการแจ้งครอบครองท่ีดินของราษฎรเท่านั้น	 ดังน้ันตาม
กฎหมาย	ที่ดินที่มี	ส.ค1	ผู้ครอบครองจึงมีแต่่สิทธิครอบครอง	ซึ่งสามารถโอนกันได้เพียงแต่แสดง
เจตนาสละการครอบครองและส่งมอบการถือครองที่ดินให้ผู้รับโอนเท่านั้น	 และผู้ครอบครอง
ที่ดินตามหลักฐาน	 ส.ค.1	 สามารถยื่นค�าขอเพ่ือพิสูจน์สิทธิในการออกโฉนดที่ดิน	 หรือหนังสือ
รับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.3	น.ส.3	ก.	หรือ	น.ส.3	ข)	ได้โดย
	 กรณทีี	่1	น�า	ส.ค.1	มาเป็นหลกัฐานในการน�าเดนิส�ารวจออกโฉนดทีด่นิตามโครงการเดนิส�ารวจ
ออกโฉนดที่ดิน	ซึ่ง	กรมที่ดินส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปด�าเนินให้ในท้องที่	โดยจะมีการประกาศ
ท้องที่ที่จะท�าการเดินส�ารวจให้ทราบก่อนล่วงหน้า
	 กรณีที่	2	 น�า	 ส.ค.1	 มาเป็นหลักฐานในการยื่นค�าขอออกโฉนดที่ดิน	 หรือหนังสือรับรองการ 
ท�าประโยชน์	(น.ส.3,	น.ส.	3	ก.หรือ	น.ส.3	ข)	เป็นการเฉพาะราย	ณ	ส�านักงานที่ดินจังหวัด

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่ที ่ได้จำาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร
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ค�าถาม	: เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำมนโยบำยของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่เป็นพืน้ทีท่ี่ไม่มเีอกสำรสทิธิ ์แต่เกษตรกรมภีมูลิ�ำเนำท�ำกนิและ
ปลูกพืชในพ้ืนทีด่งักล่ำวมำเป็นเวลำนำน ดงันัน้เกษตรกรทีผ่่ำนกำรพจิำรณำเข้ำร่วมโครงกำรแปลง
ใหญ่ จะถือว่ำผ่ำนเรื่องเอกสำรสิทธิ์ได้หรือไม่

ค�าตอบ	:	ตรวจสอบกับ	Single	Command	(SC)	ในจังหวัด	ซึ่งควรมีข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าเป็นพื้นที่
ผดิกฎหมายหรือไม่	ถ้าผดิกฎหมายไม่รบัค�าขอ	หากไม่ผิดกฎหมาย	ให้ด�าเนนิการพจิารณา	ประกอบด้วย
	 1.	ตรวจพิสูจน์การเป็นเจ้าของสิทธิ์	มีการโอนสิทธิ์ในที่ดินถูกต้อง	และชื่อเจ้าของสิทธิ์	ตรงกับชื่อ
ที่ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน	หากไม่ตรงแต่เป็นทายาทโดยธรรม	หรือ	คู่สมรส	หรือ	พ่อ-แม่	สามารถ
ด�าเนินการต่อไปได้
	 2.	สอบถามแปลงข้างเคียง	หรือก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ว่าผู้ขอการรับรองมาตรฐานฯ	ท�าการเกษตรใน
พื้นที่นั้นจริงจากนั้นจึงสามารถรับค�าขอและตรวจรับรองมาตรฐานฯ	ได้

ค�าถาม	:	พื้นที่ที่เสียภำษีบ�ำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) หรือเป็นพื้นที่เกษตรกรเข้ำใช้ประโยชน์ท�ำกำร
เกษตรมำนำน โดยไม่มีเอกสำรแสดงสิทธิ์ หำกได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแล้ว จะต้องยกเลิก
ใบรับรองมำตรฐำนหรือไม่

ค�าตอบ	:	 กรณีพื้นที่ที่มีเอกสาร	 ภ.บ.ท.5	 เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นเอกสารประกอบ
การยื่นขอการรับรองมาตรฐาน	 ต้องมีหลักฐานอื่นประกอบด้วย	 ดังนั้นกรณีนี้อนุญาตให้ใช้ใบรับรอง
เดิมจนกว่าจะหมดอายุ	 ระยะเวลานั้น	 ให้เกษตรกรด�าเนินการเพื่อหาเอกสารแสดงสิทธิ์หรือหลักฐาน
อย่างอื่นมายืนยันจึงจะสามารถตรวจรับรองต่ออายุใบรับรองมาตรฐานให้ได้

ค�าถาม	:	 เจ้ำของที่ดินมีเอกสำรสิทธิ์ถูกต้อง ปลูกพืชหลัก เช่น ยำงพำรำ และอนุญำตให้
เกษตรกรรำยอื่นเข้ำไปปลูกพืชเสริม เช่น สับปะรดในพื้นท่ีสวนยำงพำรำ แต่ไม่ให้หลักฐำน
เอกสำรแสดงสิทธิ์ที่ดินแก่เกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรด มำใช้ประกอบกำรขอกำรรับรองมำตรฐำน

ค�าตอบ	:	กรณีที่ดินมีเจ้าของ	แต่ไม่ท�าสัญญาเช่า	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะที่ดินว่าเป็นพื้นที่ป่า 
หรือพื้นที่ผิดกฎหมายหรือไม่	 ถ้าไม่ใช่พื้นท่ีผิดกฎหมาย	 ให้เกษตรกรด�าเนินการประสานก�านัน	 
ผู ้ใหญ่บ้าน	 หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้ออกหนังสือรับรองการใช้ที่ดินมาประกอบ	 
(เอกสารตามข้อ	10)	 โดยระบุในเอกสารว่า	 “เอกสารน้ีไม่สามารถใช้อ้างสิทธิในการครอบครอง 
ที่ดินได้”	เป็นการอนุญาตให้ใช้เพื่อขอการรับรองมาตรฐานเท่านั้น	
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ค�าถาม	:	 กรณีโครงกำรชดเชยรำยได้แก่เกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ ซ่ึงใช้เอกสำรสิทธิ์ท่ี
กรมป่ำไม้ให้กำรยอมรับ (สทก1) สำมำรถใช้เป็นหลักฐำนในกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนกำร
ผลิต GAP/Organic ได้หรือไม่

ค�าตอบ	:	 ปัจจุบันหนังสืออนุญาต	 สทก.	(ส่วนมาก)	 ได้สิ้นสุดการอนุญาตแล้ว	 และนโยบาย
รัฐบาลในปัจจุบันให้ด�าเนินการจัดท่ีดินท�ากินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวม	(ไม่ให้ออกหนังสือ
อนุญาตเป็นรายปัจเจก)	ดังนั้น	กรมป่าไม้จึงไม่สามารถต่ออายุหนังสืออนุญาต	สกท.	ให้แก่ราษฎร
ได้	แต่หากราษฎรผู้ได้รับ	สทก.	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมป่าไม้ก�าหนดไว้	ก็ถือว่า
บุคคลดังกล่าวยังได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและท�ากินในป่าสงวนแห่งชาตินั้นได้	 โดยไม่ต้อง 
ต่ออายุหนังสืออนุญาต
	 ดังนั้นเกษตรกรที่ได้รับรอง	GAP	/	Organic	อยู่เดิม	สามารถขอต่ออายุการรับรองได้	ตราบ
เท่าที่รัฐยังอนุญาตให้อยู่ท�ากินได้	เว้นแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีค�าสั่งให้ออกจากที่ดินนั้น

ค�าถาม	:	 เกษตรกรมี น.ส.3 แต่ยังไม่
ไปรังวัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน และหมด
เวลำรงัวดัแล้ว จงึไม่มเีอกสำรสทิธิส์ำมำรถ
ให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนรับรองพื้นที่ท�ำกินให้
ได้หรือไม่

ค�าตอบ	:	ให้ตรวจสอบสถานะของที่ดินท�า
กินกับส�านักงานท่ีดินจังหวัด	 ถ้าไม่ใช่การ
บกุรกุพืน้ท่ีป่า	สามารถให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หรือผู้มีอ�านาจ
หน้าที่ในพื้นที่	 ลงนามในหนังสือรับรองการ
ใช้ที่ดินได้	(เอกสารตามข้อ	10)
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ค�าถาม	:	บตุรต้องกำรขอใบรบัรองในชือ่ตนเองทีเ่ปน็ผูผ้ลติ GAP แต่ทีด่นิเป็นชือ่ของพ่อเป็น
เจ้ำของ ซึง่พ่อมลีกูหลำยคนจงึไม่อยำกท�ำหนงัสอืมอบอ�ำนำจให้ลกูคนทีจ่ะขอรบัรอง GAP ด้วย
เกรงว่ำจะเอำไปใช้อ้ำงสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ในภำยหลัง ท�ำอย่ำงไรดี?

ค�าตอบ	:	
	 1.	แนะน�าให้ออกใบรบัรองในชือ่บดิาหรอืเจ้าของกรรมสทิธิท์ีด่นิ	และจดัท�าเอกสารประกอบใบรบั
รองว่าผู้ขอการรับรอง	คือ	ทายาทตามกฎหมาย	ทั้งนี้กรณีพื้นที่	ส.ป.ก.	ในใบรับรอง	GAP	จะระบุชื่อ
ผู้ผลิตไว้ด้วย
	 2.	ถ้าต้องการใช้ชือ่ลกู	พ่อต้องท�าหนงัสอืยนิยอมให้ใช้ชือ่ลกู	(คนเดยีวหรอืหลายคนก็ได้)	ในการ
ยืน่ขอการรบัรองมาตรฐานได้	แต่เพือ่ความสบายใจให้ระบุไว้ในหนงัสือยินยอมน้ันด้วยว่า	“หนงัสอืฉบบั
นี้ไม่สามารถใช้อ้างสิทธิในการครอบครองที่ดิน”
	 กรณีอยู่ในพื้นที่	 เขตปฏิรูปท่ีดิน	 หรือนิคมสหกรณ์	 หรือนิคมสร้างตนเอง	 ผู้ยื่นขอการรับรอง
มาตรฐานระบบการผลิต	GAP	หรือ	Organic	จ�าเป็นต้องเป็นเจ้าของ	หรือเป็นทายาท	หรือคู่สมรส	
หรือพ่อ-แม่	 ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน	 ซ่ึงทายาทตามกฎหมาย	 แต่ไม่รวมถึงลุง	 ป้า	 น้า	 อา	 
(ตามกฎหมายแพ่ง)	การโอนสิทธิ์ให้แก่ทายาท	หรือคู่สมรส	หรือพ่อ-แม่	สามารถท�าได้ไม่จ�ากัดจ�านวน	
เช่น	สามารถโอนสิทธิ์แบ่งพื้นที่ให้แก่ลูกทั้ง	5	คนได้	ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันทั้งที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	
นิคมสหกรณ์	และนิคมสร้างตนเอง

พื้นที่ที ่เขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ์ นิคมสร้างตนเอง
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ค�าถาม	:	 เกษตรกรลูกไร่ของบริษัทที่ส่งออกผลผลิตไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศรวมกันกว่ำ 200 
แปลง ต้องกำรขอกำรรบัรองแบบกลุม่ แต่มปัีญหำเรือ่งไม่มเีอกสำรยนืยนัสทิธิ์ในทีด่นิ เนือ่งจำก
เจ้ำของที่ดินอนุญำตให้เกษตรกรใช้พื้นที่ปลูกได้ แต่ไม่ให้ส�ำเนำเอกสำรสิทธิ์ 
และไม่ออกหนังสืออนุญำตให้ท�ำกินให้ 

ค�าตอบ	:	 อันดับแรกต้องตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ผิดกฎหมายหรือไม่	 ถ้าเป็นพื้นที่ผิดกฎหมายไม่รับ 
ค�าขอ	แต่หากไม่เป็นพื้นที่ผิดกฎหมาย	และเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของ	ซึ่งปรากฏชัดเจนว่าเจ้าของยินยอม
ให้ท�าการเกษตร	และท�าการเกษตรมานานแล้ว	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	หรือ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
สามารถให้การรับรองว่าผู้ขอการรับรองฯ	ท�าการเกษตรในพื้นที่นั้นจริง
	 กรณีนี้สามารถให้การรับรองมาตรฐานระบบการผลิต	GAP	 หรือ	Organic	 ได้	 โดยเกษตรกร 
ขอให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หรือผู้มีอ�านาจหน้าที่ในพื้นที่นั้น
ออกหนังสือรับรองว่าเกษตรกรได้ท�าการเกษตรอยู่บนที่ดินน้ันจริง	 เพ่ือน�ามาใช้ประกอบการขอการ
รับรองมาตรฐานได้	(เอกสารตามข้อ	10)

ค�าถาม	:	 เกษตรกรท่ีท�ำกำรเกษตรในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. 
ของบุคคลอื่น ซ่ึงเจ้ำของสิทธิ์ในที่ดินดังกล่ำวยินยอม
ให้ท�ำกำรเกษตรมำเป็นเวลำนำน แต่ไม่ยินยอมให้หลัก
ฐำนหรือส�ำเนำหลักฐำน/เอกสำรใดๆ ประกอบกำรขอรับ
รองมำตรฐำน

ค�าตอบ	:	 กรณีนี้ให้ยกเลิกใบรับรองมาตรฐาน	 เนื่องจาก
เป็นการใช้พื้นที่ผิดระเบียบของ	 ส.ป.ก.	 ที่น�าไปถ่ายโอน	 
(เช่าช่วง)	 ให้ผู ้อื่นด�าเนินการแทน	 ยกเว้นเจ้าของที่ดิน	 
(ตามเอกสาร	สปก.)	เป็นผู้ยื่นขอการรับรองหรือต่ออายุการ
รับรองมาตรฐานเอง	 หน่วยรับรองสามารถพิจารณาต่ออายุ
ใบรับรองให้ได้
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ค�าถาม	:	เกษตรกรปลูกพืชบนพื้นที่ริมแม่น�้ำซึ่งปัจจุบันแม่น�้ำตื้นเขิน และกลำยเป็นที่ดินงอก
ริมตลิ่ง อบต. สำมำรถออกหนังสือรับรองกำรท�ำกินบนพื้นที่นี้ได้หรือไม่

ค�าตอบ	: อบต.	ไม่สามารถให้การอนุญาตได้	ผูม้อี�านาจในการอนุญาต	คอืกรมทีด่นิ	โดยมผีูว่้าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาต	 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินนั้นได้อนุญาตให้ใครใช้ประโยชน์บ้าง 
หรือมีใครขอใช้ประโยชน์ไปแล้วหรือไม่	ณ	ส�านักงานที่ดินจังหวัด	
	 ทั้งนี้	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการ
อนญุาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดนิของรฐั	พ.ศ.	2547	มนีายอ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
เป็นผู้มีอ�านาจดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน	 ส�าหรับการบริหารจัดการ	 กรมที่ดิน	 เป็นหน่วยงาน	 
รับผิดชอบพื้นที่	
	 สรุปที่ดินที่งอกจากริมตลิ่ง	มี	2	แบบ	 ได้แก่	ที่งอกในพื้นที่สาธารณะ	และที่งอกจากพื้นที่ที่มี
เจ้าของ
	 1)	 กรณีที่งอกจากที่ดินสาธารณะ	 ต้องถือเป็นท่ีสาธารณะด้วย	 ดังนั้นถ้าจะขอรับรองมาตรฐาน	
เกษตรกรต้องยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์ที่ดินกับนายอ�าเภอ	 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน	 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตของจังหวัด	 ซึ่งมีที่ดินจังหวัด	 
ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ	
	 กรณีเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์	ต้องส่งผลการพิจารณาให้กรมที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย	อนุมัติก่อน	จากนั้นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด	ออกใบอนุญาต
	 ส�าหรับที่รกร้างว่างเปล่า	(ที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ท�าประโยชน์)	ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณา
อนุญาตได้เลย	โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ
	 2)	 กรณีที่งอกจากท่ีที่มีเอกสารสิทธ์ิ	 เจ้าของท่ีสามารถยื่นเรื่องขอโฉนดท่ีดินงอกนั้นกับที่ดิน
จังหวัดได้	 และยื่นขอรับรองมาตรฐาน	GAP	 หรือ	Organic	 ในพื้นที่นั้นได้	 กรณีที่ไม่มีโฉนดที่ดิน	 
(ที่มือเปล่า)	 เจ้าของที่แปลงน้ันมีแต่สิทธิครอบครองที่งอกเท่าน้ัน	 แต่ไม่สามารถออกหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์	 (โฉนดที่ดิน	)	 ในท่ีงอกนั้นได้	 ทั้งนี้	 หากมีเอกสารเสดงสิทธ์ิ	 การครอบครองตามตาราง 
ข้างต้น	(เอกสารตามข้อ	2-9)	สามารถขอรับรอง	GAP/Organic	ได้

พื้นที่สาธารณประโยชน์ หรือ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า
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ค�าถาม	: เกษตรกรใช้หนังสือรับรองจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่พ้ืนที่นั้นเป็นพื้นที่
สำธำรณะใช้ประโยชน์ร่วมกนั ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย (มท.) ว่ำด้วยกำรดแูลรกัษำและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส�ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553
 นำยอ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่มอี�ำนำจให้กำรยนิยอมให้บคุคลอืน่ใช้ทีด่นิ
อนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิส�ำหรบัพลเมอืงใช้ร่วมกนั เว้นแต่จะได้รบัควำมเหน็ชอบจำก
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ใช่หรือไม่

ค�าตอบ	:	 ใช่	 นายอ�าเภอ	 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ไม่มีอ�านาจให้การยินยอมให้บุคคลอื่น 
ใช้ที่สาธารณประโยชน์	แต่ที่ดินนั้น	อาจได้รับอนุญาตให้มีการเข้าใช้ประโยชน์แล้วก็ได้	ถ้าเป็นเช่นนั้น
สามารถตรวจสอบรายชือ่ผูท้ี่ได้รบัอนญุาตได้จากทีด่นิจงัหวดั	หากตรวจสอบแล้วพบว่าผูข้อการรบัรอง
มีรายชื่อรับอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว	สามารถให้การรับรองมาตรฐานได้
	 กรณีที่ที่ดินนั้น	 ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์	 เท่ากับเป็นการท�าเกษตรกรรมบนพื้นที ่
ผิดกฎหมาย	 ดังนั้นไม่สามารถให้การรับรองมาตรฐานฯ	 ได้	 ควรแนะน�าให้เกษตรกรยื่นเรื่องขอ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินกับนายอ�าเภอ	 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้	 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
ของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตของจังหวัด	ตามขั้นตอนต่อไป
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ค�าถาม	: พื้นที่สำธำรณประโยชน์ พื้นที่ชุมชน ที่มีกำรจัดสรรให้ท�ำกำรเกษตรตำม
นโยบำยของรัฐ

ค�าตอบ	:	 กรณีพื้นที่สาธารณประโยชน์	 หรือพื้นที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 และมี 
การพิจารณาจัดสรรให้ท�าการเกษตรตามนโยบายของรัฐแล้ว	 ให้ประสานส�านักงานที่ดิน
จังหวัด	ขอตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่อ้างถึงนั้น

ค�าถาม	:	 พื้นที่สำธำรณประโยชน์ ที่ไม่สำมำรถระบุหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ แต่มีกำรท�ำกำร
เกษตรมำนำน

ค�าตอบ	:	พืน้ทีส่าธารณประโยชน์	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ	พ.ศ.	2547	มีนายอ�าเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีอ�านาจดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน	ส�าหรับการบริหารจัดการมีกรมที่ดิน	 เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบพื้นที่	ดังนั้นให้ตรวจสอบจากส�านักงานที่ดินจังหวัด

ค�าถาม	:	 โฉนดชุมชน สำมำรถขอกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรผลิต ได้หรือไม่

ค�าตอบ	:	สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานระบบ
การผลิต	GAP	หรือ	Organic	ได้	ทั้งนี้โฉนดชุมชน	
คือ	 สิทธิร ่วมกันของชุมชนในการบริหารจัดการ	 
การครอบครองที่ดินและการใช ้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่ดิน	เพื่อสร้างความมั่นคงในการถือครอง
และใช้ประโยชน์ในทีด่นิของชมุชนและเป็นการรกัษา
พื้นท่ีเกษตรในการผลิตพืชอาหาร	 เพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร
	 หน่วยรับรองสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
ในชุมชนที่ได้รับโฉนด	ได้จากที่ที่ดินจังหวัด	ถ้ามีชื่อ
ถูกต้องตรงกับในเอกสาร	 หรือเป็นทายาท	 สามารถ
ขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต	GAP	
หรือ	Organic	ได้	โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการชุมชนพื้นที่นั้น
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ค�าถาม	:	พืน้ท่ีรำชพสัด ุกำรรถไฟ วดั ทหำร ฯลฯ ทีเ่กษตรกรไม่สำมำรถขอให้หน่วยงำนทีเ่ป็นเจ้ำของ
ที่ออกใบรับรองกำรใช้ที่ดินให้ได้ เนื่องจำกเป็นกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่ำงเปล่ำ ในอนำคตเมื่อหน่วย
งำนจะใช้ประโยชน์ เกษตรกรจะออกจำกพืน้ที ่แต่มกีำรท�ำประโยชน์ต่อเนือ่งมำเป็นเวลำนำนและไม่มี
แนวโน้มจะเรียกคืนพื้นที่ ลักษณะแบบนี้ให้กำรรับรองได้หรือไม่

ค�าตอบ	: ต้องได้รับหนงัสอืรบัรองหรอืยนิยอมให้ใช้พืน้ทีจ่ากหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายให้ดแูลพืน้ทีน่ัน้	หรอื
ให้หน่วยรบัรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ท�าหนงัสอืสอบถามไปยังหน่วยงานเจ้าของพ้ืนทีว่่ายนิยอมให้
เกษตรกรย่ืนขอการรับรองมาตรฐานการผลิตหรือไม่	 ทั้งน้ีไม่ใช่การยินยอมให้ท�ากินบนพ้ืนที่	 หากไม่คัดค้าน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้การรับรองมาตรฐานการผลิตต่อไป

ค�าถาม	 : พื้นท่ีที่ต้องกำรขอกำรรับรอง
มำตรฐำน GAP/Organic เป็นพื้นที่ของวัด
ซึง่มเีอกสำรสทิธิ ์โดยได้รบัควำมอนเุครำะห์
จำกผู้ใจบุญยกที่ดินถวำยวัด แต่ยังไม่มีกำร
โอนกรรมสิทธิ์ ชื่อยังเป็นของบุคคลที่ถวำย
อยู่ แต่ให้วัดใช้ประโยชน์ในที่ดิน ใครเป็น 
ผู ้อนุญำตใช้ที่ดิน และใครเป็นผู ้ขอกำร
รับรอง 

ค�าตอบ	:	
 1.	กรณพีืน้ทีว่ดั	ขัน้แรกให้ตรวจสอบก่อนว่าไม่ใช่พืน้ทีผ่ดิกฎหมาย	หรอืผดิระเบยีบ	ส.ป.ก./นคิมสหกรณ์/
นิคมสร้างตนเอง	เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง	สามารถให้การรับรองมาตรฐานได้โดยวัด	(เจ้าอาวาสหรือผู้ที่เจ้า
อาวาสมอบหมาย)	 เป็นผู้อนุญาต	 ส่วนผู้ขอการรับรองมาตรฐานคือเกษตรกร	 หากไม่สามารถระบุชื่อเกษตรกร
ในใบรับรองมาตรฐานฯ	ได้ให้จัดท�าเอกสารประกอบที่ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้ขอการรับรองหรือผู้ผลิตจริง	ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถตามสอบได้เมื่อสินค้าเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
	 เอกสารที่ใช้คอืส�าเนาหนังสอืทีท่างวดัอนญุาตให้เกษตรกรเข้าท�ากนิหรอืเช่าทีว่ดัท�ากนิ	หากไม่มีให้เจ้าอาวาส	
หรือผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย	(ผู้แทนของวัด)	ออกหนังสือรับรองหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินท�ากินให้	หากหลักฐาน
ถูกต้องสามารถตรวจรับรองมาตรฐานได้
	 2.	กรณสีถานปฏิบตัธิรรมท่ีไม่ใช่วดั	ไม่ได้จดทะเบยีนกบักรมการศาสนา	ให้ตรวจสอบก่อนว่าไม่ใช่พืน้ทีผิ่ด
กฎหมาย	ถ้าเป็นพื้นที่ผิดกฎหมาย	ไม่รับค�าขอรับรองมาตรฐานผลิตจากเกษตรกร	หากที่ดินไม่ผิดกฎหมายและ
เกษตรกรผู้ขอการรับรองได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินท�ากินจากสถานปฏิบัติธรรมที่เป็นเจ้าของที่ดิน	ก็ขอให้เจ้าของ
ที่ดินนั้นออกหนังสือรับรองหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินท�ากิน	

ที่ดินราชพัสดุ การรถไฟ วัด ทหาร และอื่นๆ
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