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คู่มือการพิจารณาเอกสารเก่ียวกับท่ีดิน 
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คํานํา 
   

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทํา 
“คู่มือการพิจารณาเอกสารเก่ียวกับที่ดินเพ่ือขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic” ฉบับปี 2561 แล้วน้ัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ และหนังสือกรมป่าไม้ที่ ทส 1602.3/2454 ลงวันที่  
7 พฤศจิกายน 2556 ที่เก่ียวข้องกับประเภทเอกสารเก่ียวกับที่ดิน ดังน้ัน มกอช. จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขคู่มือฉบับ
ดังกล่าว โดยดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมการข้าว กรมการค้าภายใน กรมการปกครอง  
กรมประมง กรมป่าไม้ กรมปศุสัตว์ กรมธนารักษ์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมอุทธยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือเอกสารอ้างอิงประกอบการพิจารณาในการขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต 
GAP และ Organic สําหรับสินค้าพืช ปศุสัตว์ และสัตว์นํ้าต่อไป 
 
 

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

12 กุมภาพันธ์ 2563 
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มาทําความเข้าใจ กันก่อน 

 
หลักคิด  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให้มีการทําการเกษตรในพ้ืนที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน ส่วนพ้ืนท่ี
ป่าท่ีไม่มีหนังสืออนุญาตให้ทํากิน เช่น ป่าสงวน ป่าต้นนํ้าชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 ป่าอุทยาน เขตคุ้มครองสัตว์ป่า เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า เป็นเขตที่ไม่อนุญาตให้ทําการเกษตร ยกเว้นขอบเขตป่า ที่มีหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยาน สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ที่อนุญาตให้ทํากินได้ ดังน้ันการพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ทั้งสินค้า
พืช ปศุสัตว์ และสัตว์นํ้า จึงพิจารณาเร่ืองน้ีเป็นสําคัญ 

พื้นที่ผิดกฎหมายหมายถึงอะไร? 
หมายถึง ที่ดินที่ไม่สามารถออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (เช่น ท่ีดินที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ

รับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3ก., น.ส.3ข.) ได้) หรือไม่อนุญาตให้บุคคลใช้ประโยชน์บนที่ดินตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตล่ิง ที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ 
2. ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้ เพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า อันเป็น  

สาธารณสมบัติของแผ่นดินพุทธศักราช 2478 
3. ที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดิน สงวนและพัฒนาที่ดิน เพ่ือจัดให้แก่ประชาชน 
4. ที่ดินของรัฐท่ีคณะกรรมการจัดที่ดิน สงวนหรือหวงห้ามเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
5. ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงห้าม ตาม มาตรา 9 (2)  

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
ยกเว้น ผู้ครอบครองที่ ดินมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ ดิน  
เช่น เป็นสมาชิกขบวนการฟื้นฟูชาติไทย 
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6. ที่เกาะ  

ยกเว้น มีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) หรือใบจอง, ใบเหยียบยํ่า, น.ค. 3, ก.ส.น. 5 หรือเป็น
ที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือเป็นที่ดินซ่ึงได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตาม
มาตรา 10 และ 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินได้อนุมัติแล้ว 

7. เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พ้ืนที่ห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพ้ืนที่ที่ได้
จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. 
ยกเว้น มีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) หรือใบจอง, ใบเหยียบยํ่า, ตราจอง ไว้ก่อนการประกาศ
สงวนหรือหวงห้ามที่ดิน 
ยกเว้น พ้ืนที่ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 16 ธันวาคม 
2513 และ 13 สิงหาคม 2517 

8. ที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ยกเว้น ผู้ครอบครองที่ดินมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1), ใบแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ 
ในที่ดิน ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือมีใบจอง, ใบเหยียบยํ่า หรือมีหลักฐาน น.ค.3,  
ก.ส.น.5 ก่อนประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
ยกเว้น ผู้ที่ได้รับเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินท่ีออกให้กับประชาชนขอทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

9. ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน เช่น 
9.1 พ้ืนที่ที่มีความลาดชันโดยเฉล่ียร้อยละ 35 ข้ึนไป ตามที่กําหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
ยกเว้น ผู้ครอบครองที่ดินมีสิทธิครอบครองมาก่อนการบังคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (ก่อน 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2497) หรือมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น มีหลักฐาน 
การแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) 
9.2 ป่าชายเลน 
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ประเภทท่ีดิน และหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทที่ดิน กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบพ้ืนท่ี 
1. ป่าสงวนแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กรมป่าไม้ 
2. ป่าชายเลน พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง 

3. ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
เป็นพ้ืนที่ท่ีกําหนดให้เป็นป่าโดยมติ ครม. 
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

กรมป่าไม้ และ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

4. เขตปฏิรูปที่ดิน พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

5. ที่นิคมสหกรณ์ พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

6. ที่นิคมสร้างตนเอง พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
และระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2534 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

7. ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547  
ซ่ึงมีนายอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้มีอํานาจดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน สําหรับ
การบริหารจัดการ 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 

กรมที่ดิน 
 
 
กรมการปกครอง 

8. ที่ราชพัสดุ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 กรมธนารักษ์ 
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ประเภทที่ดิน กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบพ้ืนท่ี 
9. อุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

พระราชกฤษฎีกากําหนดโครงการอนุรักษ์เ พ่ือให้
ราษฎรอยู่อาศัยและทํากิน ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

10. ที่ดินในเขตการ
จัดระบบน้ําเพ่ือ
เกษตรกรรม 

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ . 
2558 

กรมชลประทาน 
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แบบนี้ หรือแบบไหน? ให้การรับรองมาตรฐานได้ 

คําถาม : การตรวจสอบพ้ืนท่ีว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ต้องทําอย่างไร 

คําตอบ : 

1. รวบรวมสําเนาเอกสารเก่ียวกับที่ดิน ที่ผู้ขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP หรือ Organic 
นํามาย่ืน 

2. ตรวจสอบเอกสารด้วยตนเอง หรือประสานงานกับสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือ
สํานักงานท่ีอําเภอท้องที่ ถ้าเป็นท่ีดินเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม / นิคมสหกรณ์ / นิคมสร้าง
ตนเอง ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่น้ัน (แล้วแต่กรณี) ว่าพ้ืนที่ที่ย่ืนขอการรับรองตรงกับ
ที่ดินที่ระบุในเอกสารที่เกษตรกรส่งมา มีการครอบครองหรือทํากินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้  
การพิจารณาเอกสารเก่ียวกับที่ดินในเบื้องต้นเพ่ือประกอบการขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP 
และ Organic เป็นดังตารางต่อไปนี้ 
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เอกสารเก่ียวกับท่ีดินเพื่อประกอบการขอรับรองมาตรฐาน
ระบบการผลิต GAP และ Organic 
ประกอบไปด้วย 3 ประเภทเอกสาร 62 แบบ ดังนี้ 
ประเภทเอกสาร รายการ เง่ือนไข 

1. เอกสารสิทธิตาม
กฎหมายท่ีดิน 
(22 แบบ) 

1.1 โฉนดท่ีดิน 
- น.ส.4 
- น.ส.4ก. 
- น.ส.4ข. 
- น.ส.4ค. 
- น.ส.4ง. 
- น.ส.4จ. 

ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 
 

 1.2 โฉนดแผนท่ี, โฉนดตราจอง, ตราจองท่ีตราว่าได้
ทําประโยชน์แล้ว 

ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 

 1.3 หนังสือรับรองการทําประโยชน์  
- น.ส.3 
- น.ส.3ก. 
- น.ส.3ข. 
- แบบหมายเลข 3 

ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 

 1.4 ใบจอง 
- น.ส.2 
- น.ส.2ก. 

ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 

 1.5 ใบไต่สวน(น.ส.5), ใบนํา ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 

 1.6 ใบเหยียบยํ่า, ตราจอง ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้

 1.7 แบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) - ช่ือในเอกสารต้องตรงกับ ช่ือผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้  
- กรณีท่ีมีการโอนสิทธิการครอบครองให้บุคคลอ่ืน 
ผู้ขอการรับรองมาตรฐานต้องมีหลักฐานแสดง
การได้รับโอนสิทธิน้ัน  
- สามารถโอนสิทธิการครอบครองได้  
- สามารถขอ น.ส.3ก. ได้ 
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 1.8 บัญชีรับแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.2) ผู้ ย่ืนขอการรับรองมาตรฐานต้องแสดงหลักฐาน 

สําเนา ส.ค.2 ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีขอสําเนามาจาก
สํานักงานท่ีดินจังหวัด กรมท่ีดิน ให้เจ้าหน้า ท่ี
ตรวจสอบว่าช่ือในเอกสารต้องตรงกับช่ือผู้ขอ
การรับรองมาตรฐาน  

 1.9 ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในท่ีดิน (ส.ค.3) ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน กรณีท่ีมีการส่งมอบสิทธิต้องมีหลักฐาน
การส่งมอบสิทธิในท่ีดินน้ัน   

2. หนังสืออนุญาตการ
ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
ของรัฐ 

2.1 หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐ
เป็นการช่ัวคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  

ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 

(37 แบบ) 2.2 หนังสือสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุ เพื่อประกอบการเกษตร 
(ส.2/27) 

ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 

 2.3 พระราชกฤษฎีกากําหนดโครงการอนุรักษ์
เพื่อให้ราษฎรอยู่อาศัยและทํากิน (พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562) 

ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน  

 2.4 หนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทํา
กินช่ัวคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (คร้ังท่ี 1) แบบ 
สทก.1 

ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 

 2.5 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขต
ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 
 2.5.1 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 
แบบ สทก.1ก และ สทก.2ก 
 2.5.2 หนังสืออนุญาตให้ทําการปลูกป่า
หรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 
แบบ สทก.1ข 

ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 

 2.6 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ 
 2.6.1 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
และอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แบบ ป.ส.23 
 2.6.2 หนังสืออนุญาตให้ทําการปลูกสร้าง
สวนป่าหรือปลูกไม้ ยืนต้นภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ แบบ ป.ส.31  

ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 
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 2.7 ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประสงค์จะขอแผ้วถางป่า 

เพื่อดําเนินกิจการตามท่ีขออนุญาต 
ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 

 2.8 ใบอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 
แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
แบบ ป.84-4 

ช่ือ ในเอกสารต้องตรง กับ ช่ือ ผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 

 2.9 หนังสือท่ีออกให้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 
 2.9.1 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
ในท่ีดิน แบบ น.ค.1 
 2.9.2 หนังสือแสดงการทําประโยชน์ 
แบบ น.ค.3 
 2 .9 .3  สัญญาอนุญาตใ ห้ ใ ช้ ท่ี ดิน เพื่ อ
เกษตรกรรมในเขตนิคมสร้างตนเอง 

ตรวจสอบช่ือผู้ครอบครองสิทธิ กับช่ือผู้ขอการรับรอง
มาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาทโดยธรรม 
หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ แต่ให้ระบุว่า
ใครคือผู้ขอการรับรอง หรือทําการผลิตจริง 

 2.10 หนังสือท่ีออกให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
 2.10.1 หนังสือรับรองการอนุญาตให้
สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในท่ีดินของ
นิคมสหกรณ์ แบบ กสน.3 
 2.10.2 หนังสือแสดงการทําประโยชน์ 
แบบ กสน.5 
 2.10.3 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
ในท่ีดิน ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุญาตจากกรมป่า
ไม้ ให้นํามาบริหารจัดการตามมติ ครม. 16 ธันวาคม 
2513 และ 13 สิงหาคม 2517 
 2.10.4 หนังสืออนุญาตให้ใช้ ท่ี ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมในเขตนิคมสหกรณ์ 
 2.10.5 หนังสือรับรองให้เข้าทําการเกษตร 

ตรวจสอบ ช่ือ ผู้ครอบครอง สิท ธิ  กับ ช่ื อ ผู้ ขอ
การรับรองมาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาท
โดยธรรม หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 
แต่ให้ระบุว่าใครคือผู้ขอการรับรอง หรือทําการผลิตจริง

 2.11 หนังสือท่ีออกโดยสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม 
 2.11.1 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน แบบ ส.ป.ก.4-01, ส.ป.ก.4-01ก, 
ส.ป.ก.4-01ข, ส.ป.ก.4-01ค 
 2.11.2 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
ในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีอยู่อาศัย แบบ ส.ป.ก.4-01ช 
 2.11.3 หนังสืออนุญาตให้ใช้ ท่ี ดินเพ่ือ
กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน แบบ ส.ป.ก.4-31ก 

ตรวจสอบ ช่ือ ผู้ครอบครอง สิท ธิ  กับ ช่ื อ ผู้ ขอ
การรับรองมาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาท
โดยธรรม หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 
แต่ให้ระบุว่าใครคือผู้ขอการรับรอง หรือทําการผลิตจริง
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 2.11.4 สัญญาเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
แบบ ส.ป.ก.4-14ก 
 2.11.5 สัญญาเช่าซ้ือท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
แบบ ส.ป.ก.4-18ข, ส.ป.ก.4-18, ส.ป.ก.4-18ก 
 2.11.6 หนังสือรับมอบท่ีดิน แบบ ส.ป.ก.4-28ก 
และ ส.ป.ก.4-28ข 
 2.11.7 สัญญาเช่าท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์
เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
แบบ ส.ป.ก.4-107 
 2.11.8 สัญญาเข้าทําประโยชน์ในท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือ
เก่ียวเน่ืองกับการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน แบบ ส.ป.ก.4-108 
 2.11.9 หนังสือรับรองผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (กรณีผ่าน
การคัดเลือกให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน
แต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ) แบบ ส.ป.ก.5-01 
 2.11.10 หนังสือรับรองผู้ทําประโยชน์
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน แบบ ส.ป.ก.5-02 
 2.11.11 หนังสือรับรองผู้ มี สิทธิได้ รับ
การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทําประโยชน์
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (กรณีเกษตรกรขอโอนสิทธิหรือรับ
มรดกสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ) แบบ ส.ป.ก.5-03 
2.12 สมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินใน
ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม 
โครงการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน หรือบัญชีรายช่ือท่ี 
คทช.จังหวัดให้การรับรอง  
ภายใต้โครงการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) ท่ีออกโดยคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ ช่ือ ผู้ครอบครอง สิท ธิ  กับ ช่ื อ ผู้ ขอ
การรับรองมาตรฐาน ถ้าไม่ตรงแต่เป็นช่ือของทายาท
โดยธรรม หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถใช้ได้ 
แต่ให้ระบุว่าใครคือผู้ขอการรับรอง หรือทําการผลิตจริง



P a g e  | 12 

ประเภทเอกสาร รายการ เง่ือนไข 
3. เอกสารอ่ืน 
(3 แบบ) 

3.1 หนังสือสัญญาการเช่าท่ีดิน - แสดงสําเนาหนังสือสัญญาการเช่าท่ีดิน 
หรือ  
- ระบุ/อ้างอิงประเภทและเลขหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดิน ตามประเภทเอกสารในข้อ 1 และ 2 ประกอบ 
(เพื่อให้ม่ันใจว่าเป็นพื้นท่ีท่ีขอการรับรองมาตรฐานได้) 
หรือ 
- แสดงเอกสารตามข้อ 3.2 หรือ 3.3 อย่างใดอย่าง
หน่ึงประกอบแทน  

 3.2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ลงนามโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี เช่น เอกสาร
รับรองจากจังหวัด อําเภอ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้มีอํานาจในพื้นท่ี
ตรวจสอบและลงนามในหนังสือรับรองการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี ดิ น เ พื่ อ ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น 
(รายละเอียดดังตัวอย่างหน้า 28) 

 3.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ลงนามโดยเจ้าของท่ีดิน (รายละเอียดดังตัวอย่าง
หน้า 30) 

 
ท้ังน้ี เอกสารเก่ียวกับที่ดิน เป็นเอกสารท่ีใช้เพ่ือขอการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic 

เท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ประเภทของเอกสารท่ีระบุอาจมีแก้ไขปรับปรุงได้หลังจากวันที่เผยแพร่ ดังน้ัน การพิจารณาจึงให้
พิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องฉบับปัจจุบัน 

และ ภายหลัง หากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลที่เกษตรกร/ผู้ผลิตแจ้ง
เป็นเท็จ ให้หน่วยรับรองดําเนินการเพิกถอนใบรับรอง 
 
  



P a g e  | 13 

กรณีการใช้พื้นที่ในเขตลุ่มนํ้า ช้ัน 1, 2 และ 3 
 สําหรับการใช้พ้ืนที่ในเขตลุ่มนํ้าซึ่งอาจเสี่ยงต่อการปนเป้ือนของสารเคมีสังเคราะห์ลงใน
แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ มีความหมายและแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

 ความหมาย 
ลุ่มน้ํา คือ หน่วยพ้ืนที่หน่ึงที่ประกอบด้วยทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างข้ึน 

(คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์) และทรัพยากรคุณภาพชีวิต (สังคมส่ิงแวดล้อม) ระบบลุ่มนํ้าประกอบด้วยทรัพยากร
เหล่าน้ีอยู่รวมกันคละกันอย่างกลมกลืนจนมีเอกลักษณ์และพฤติกรรมร่วมกัน เป็นลุ่มนํ้าท่ีมีลักษณะและแสดงบทบาทเฉพาะ 
จึงมักเรียกลุ่มนํ้าเป็นทรัพยากรลุ่มนํ้า หรือระบบทรัพยากร  

พ้ืนที่ลุ่มน้ํา หมายถึง หน่วยของพ้ืนที่ซ่ึงล้อมรอบด้วยสันปันนํ้า (boundary) เป็นพ้ืนที่รับนํ้าฝนของแม่นํ้าสายหลัก
ในลุ่มนํ้าน้ันๆ เม่ือฝนตกลงมาในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าจะไหลออกสู่ลําธารสายย่อย ๆ (sub-order) แล้วรวมกันออกสู่ลําธารสายใหญ่ 
(order) และรวมกันออกสู่แม่นํ้าสายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากน้ํา (outlet) ในที่สุด  

ต้นน้ําลําธาร หมายถึง พ้ืนที่ตอนบนของลุ่มนํ้าซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันไปจนถึงสันปันนํ้า เช่น ลุ่มนํ้า
เจ้าพระยา ซ่ึงมีแม่นํ้าสายหลักคือ แม่นํ้าเจ้าพระยา ต้นนํ้าเจ้าพระยาก็คือ พ้ืนที่ตอนบน เช่น บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ 
ลําปาง แพร่ น่าน ฯลฯ ซ่ึงพ้ืนที่เหล่าน้ี ประกอบไปด้วยลุ่มนํ้าย่อยขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีต้นนํ้าลําธารที่รองรับนํ้าฝนและ
ปลดปล่อยนํ้าท่าไหลรวมลงสู่แม่นํ้าเจ้าพระยา  

ต้นน้ําลําธาร ในด้านที่ต้ังของพ้ืนที่ พบว่า มติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าและข้อเสนอแนะ
มาตรการการใช้ที่ดินในเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าต่าง ๆ กําหนดให้สงวน รักษา และ ฟ้ืนฟูสภาพ พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
ช้ันที่ 1 ของทุกลุ่มนํ้าสําคัญไว้เป็นแหล่งต้นนํ้า ลําธารของประเทศ และกําหนดให้ พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่ 2 ของ
ทุกลุ่มนํ้าสําคัญเป็นแหล่งต้นนํ้า ลําธารลําดับรองของประเทศ  

ต้นนํ้าลําธาร ในด้านอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย พบว่า กรมป่าไม้มีอํานาจหน้าที่ท่ีจะบริหาร จัดการ และ
อนุรักษ์พ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารเฉพาะในพ้ืนที่ป่าไม้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535  

ดังน้ัน ต้นนํ้าลําธาร ในที่น้ีจึงหมายถึง พ้ืนที่ที่กําหนดไว้เป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 และพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2 ที่อยู่ใน
เขตพ้ืนท่ีป่าไม้ตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การจัดการลุ่มน้ํา หมายถึง "การจัดการพ้ืนที่หน่ึงพ้ืนที่ใดที่มีขอบเขตที่แน่ชัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้นํ้า 
ที่มีปริมาณเหมาะสม (quantity) คุณภาพดี (quality) และมีระยะเวลาการไหล (timing) ตลอดทั้งปีอย่างสมํ่าเสมอ 
รวมทั้งสามารถควบคุมเสถียรภาพของดินและการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในพ้ืนที่น้ันด้วย"  

การจัดการต้นน้ําลําธาร หมายถึง "การจัดการพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อยซึ่งอยู่ตอนบนของลุ่มนํ้าเป้าหมาย"  
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การจัดการต้นน้ําลําธาร สําหรับประเทศไทยซ่ึงมีชุมชนต้ังถ่ินฐานและอาศัยทํากินอยู่จํานวนมาก ดังน้ัน 
วัตถุประสงค์ในการจัดการพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร ควรจะได้ครอบคลุมองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง กล่าวคือ "เพ่ือดําเนินการ
จัดการต้นนํ้าลําธารของประเทศ ให้สามารถเอื้ออํานวยผลผลิตของนํ้าได้อย่างย่ังยืน โดยให้มีปริมาณนํ้าที่พอเพียง  
มีคุณภาพท่ีดี และมีระยะเวลาการไหลที่สมํ่าเสมอ ตลอดจนสามารถควบคุมเสถียรภาพของดิน และการใช้ทรัพยากรอื่น
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร ให้สามารถยังชีพอยู่ได้อย่าง
พอเพียงบนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์ดินและน้ํา และมีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม" 

 ความหมายเกี่ยวกับช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา หมายถึง การแบ่งเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าตามลักษณะกายภาพและศักยภาพทางอุทกวิทยาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในลุ่มนํ้าน้ันๆ แบ่งเป็น 
5 ระดับ คือ  

พ้ืนที่ลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 เป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่ควรสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารโดยเฉพาะ เน่ืองจากว่าอาจมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับช้ันย่อย คือ พ้ืนท่ีลุ่มนํ้า
ช้ันที่ 1A, ได้แก่ พ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2525 สําหรับลุ่มนํ้าปิง วัง ยม น่าน ชี มูล และลุ่มนํ้า
ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2528 สําหรับลุ่มนํ้าภาคตะวันออก และปี พ.ศ. 2531 สําหรับลุ่มนํ้าตะวันตก ภาคกลาง ลุ่มนํ้าป่าสัก  
ลุ่มนํ้าภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนอื่นๆ (ลุ่มนํ้าชายแดน) พ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1B, เป็นพ้ืนท่ีที่สภาพป่าส่วนใหญ่
ได้ถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงเพื่อการพัฒนาหรือการใช้ที่ดินรูปแบบอ่ืนก่อน พ.ศ. 2525  

พ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2 เป็นพ้ืนที่ที่มีค่าดัชนีช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าตามที่การศึกษาเพ่ือจําแนกช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าของแต่ละ
ลุ่มนํ้าได้กําหนดไว้ พ้ืนท่ีดังกล่าวเหมาะต่อการเป็นต้นนํ้าลําธารในระดับรองจากลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 สามารถนําพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าช้ัน
น้ีไปใช้เพ่ือประโยชน์ท่ีสําคัญอย่างอ่ืนได้ เช่น การทําเหมืองแร่ เป็นต้น  

พ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3 เป็นพ้ืนที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการทําไม้ เหมืองแร่ และการปลูกพืชกสิกรรมประเภท
ไม้ยืนต้น  

พ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4 โดยสภาพป่าของลุ่มนํ้าชั้นน้ีได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์ เพ่ือกิจการพืชไร่ 
เป็นส่วนใหญ่  

พ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 5 พ้ืนที่น้ีโดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่มหรือเนินลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ 
ถูกแผ้วถางเพ่ือประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาและ กิจการอ่ืนไปแล้ว  

 แนวทางการดําเนินการ 
 1. พ้ืนท่ีลุ่มน้ําช้ันท่ี 1 และ 2 ให้ราษฎรท่ีอยู่และทํากินภายใต้โครงการร่วมระหว่างรัฐและ
ราษฎรในพ้ืนที่ สามารถขอการรับรอง GAP และ Organic ได้ โดยให้หน่วยงานรัฐที่ดําเนินโครงการร่วม ทําหนังสือมาท่ี
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หน่วยรับรอง พร้อมส่งโครงการและรายช่ือเกษตรกรสําหรับใช้เป็นหนังสือรับรองได้ แต่ควรส่งเสริมการผลิตแบบ 
เกษตรอินทรีย์ซ่ึงไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการผลิตเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีต้นนํ้าลําธาร 

 นอกจากน้ี พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ชั้น 1 และ 2 ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ราษฎรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้
ดําเนินการตามมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง พ้ืนที่เป้าหมายและกรอบมาตรการ
แก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทํากินในพ้ืนที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ดังน้ัน ราษฎรที่อยู่อาศัยทํากินในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ได้
ดําเนินการตามกรอบมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 แล้ว ราษฎรขอรับเอกสารยืนยัน
จากกรมป่าไม้ ว่าเป็นผู้อยู่ในโครงการ ทั้งน้ี มาตรการสําหรับพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 1, 2 ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นไปในลักษณะ
ของการใช้ท่ีดินโดยคํานึงถึงมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า ควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ลดการชะล้างพังทลาย ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ปลูกป่า 3 อย่าง แบบมีส่วนร่วม หรือ คัดเลือกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชดําริปลูกป่า 3 อย่าง 

2. พ้ืนท่ีลุ่มน้ําช้ันท่ี 3, 4 และ 5 ขอให้รอการจัดสรรให้แล้วเสร็จ  

เน่ืองจากในปัจจุบันนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินตลอดจนการจัดระเบียบการใช้ที่ดินตาม
นโยบายของรัฐบาลอยู่ในการดําเนินการของ คทช. โดยมีกรอบแนวทางการดําเนินงานในลักษณะอนุญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นกลุ่มหรือชุมชน (ในรูปแบบแปลงรวม) เรียกช่ือว่า “การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน” กรณีเป็น
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติจะดําเนินการอนุญาตให้ทําประโยชน์และอยู่อาศัยตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในลักษณะแปลงรวม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนําไปจัดที่ดินให้แก่ราษฎร หากเกษตรกรมีรายช่ือเป็น
ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินจากคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสามารถใช้เอกสารดังกล่าวมาย่ืนขอการรับรองมาตรฐาน
ระบบการผลิต GAP และ Organic ได้เช่นเดียวกัน *ปัจจุบันจึงไม่มีการออกหนังสืออนุญาต สทก. ซึ่งเป็นการอนุญาต
เป็นรายบุคคลหรือปัจเจก 
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พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ พ้ืนท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พ้ืนที่ห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพ้ืนที่ท่ี
ได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. 

คําถาม :  
              แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการหรือไม่ 
คําตอบ :  
 หนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เป็นเพียงใบแจ้งการครอบครองที่ดิน ที่ผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า
ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ก่อนวันใช้บังคับประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.1 อีก
แล้ว) ส.ค.1 ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่่หลักฐานที่ทางราชการออกให้้เพียงแต่เป็นการแจ้งครอบครอง
ที่ดินของราษฎรเท่าน้ัน ดังนั้นตามกฎหมาย ท่ีดินที่มี ส.ค.1 ผู้ครอบครองจึงมีแต่่สิทธิครอบครอง ซ่ึงสามารถโอน
กันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละการครอบครองและส่งมอบการถือครองที่ดินให้ผู้รับโอนเท่าน้ัน และผู้ครอบครองที่ดิน
ตามหลักฐาน ส.ค.1 สามารถย่ืนคําขอเพื่อพิสูจน์สิทธิในการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 
(น.ส.3 น.ส.3ก. หรือ น.ส.3ข.) ได้โดย 
 กรณีที่ 1 นํา ส.ค.1 มาเป็นหลักฐานในการนําเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินตามโครงการเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดิน ซ่ึงกรมที่ดินส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปดําเนินการให้ในท้องที่ โดยจะมีการประกาศท้องที่ ที่จะทํา
การเดินสํารวจให้ทราบก่อนล่วงหน้า 
 กรณีที่ 2 นํา ส.ค.1 มาเป็นหลักฐานในการย่ืนคําขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 
(น.ส.3, น.ส. 3ก. หรือ น.ส.3ข.) เป็นการเฉพาะราย ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัด 
 
คําถาม :  
          เกษตรกรเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ แต่เกษตรกร
มีภูมิลําเนาทํากินและปลูกพืชในพ้ืนท่ีดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเกษตรกรที่ผ่าน
การพิจารณาเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ จะถือว่าผ่านเรื่องเอกสารสิทธิได้หรือไม่ 

คําตอบ :  
         ตรวจสอบกับสํานักงานที่ดินจังหวัด/ป่าไม้จังหวัด/หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่  
ซ่ึงควรมีข้อมูลเบ้ืองต้นแล้วว่าเป็นพ้ืนที่ ผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าผิดกฎหมายไม่รับคําขอ  
หากไม่ผิดกฎหมาย ให้ดําเนินการพิจารณา ประกอบด้วย 
        1. ตรวจพิสูจน์การเป็นเจ้าของสิทธิ มีการโอนสิทธิในที่ดินถูกต้อง และช่ือเจ้าของสิทธิ ตรงกับช่ือที่ย่ืนขอ
การรับรองมาตรฐาน หากไม่ตรงแต่เป็นทายาทโดยธรรม หรือ คู่สมรส หรือ พ่อ-แม่ สามารถดําเนินการต่อไปได้ 
         2. สอบถามแปลงข้างเคียง หรือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าผู้ขอการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ 
Organic ทําการเกษตรในพ้ืนที่นั้นจริง จากนั้นจึงสามารถรับคําขอและตรวจรับรองมาตรฐานฯ ได้ 
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คําถาม :  
        พ้ืนท่ีหรือพ้ืนที่ปศุสัตว์ท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.5) หรือ
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ทําการเกษตรมานาน โดยไม่มี
เอกสารแสดงสิทธิ หากได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว จะต้องยกเลิก
ใบรับรองมาตรฐานหรือไม่ 
คําตอบ :  
       ภ .บ .ท .5 เป็นเพียงหลักฐานการเสียภาษีบํารุงท้องที่ที่ ไม่ใช่
หลักฐานท่ีจะใช้อ้างสิทธิในที่ดิน กรณีพ้ืนที่ที่มีเอกสาร ภ.บ.ท.5 เพียง
อย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นเอกสารประกอบการย่ืนขอการรับรอง
มาตรฐาน ต้องมีหลักฐานอ่ืนประกอบด้วย ดังน้ันกรณีน้ีอนุญาตให้ใช้
ใบรับรองเดิมจนกว่าจะหมดอายุและช่วงระยะเวลาน้ันให้เกษตรกร
ดําเนินการเพื่อหาเอกสารแสดงสิทธิหรือหลักฐานอย่างอื่นมายืนยัน 
จึงจะสามารถตรวจรับรองต่ออายุใบรับรองมาตรฐานให้ได้ 

คําถาม :  
     เจ้าของที่ดินมีเอกสารสิทธิถูกต้อง ปลูกพืชหลัก เช่น ยางพารา และอนุญาตให้เกษตรกรรายอ่ืนเข้าไปปลูก
พืชเสริม เช่น สับปะรดในพ้ืนที่สวนยางพารา แต่ไม่ให้หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิที่ดินแก่เกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรด 
มาใช้ประกอบการขอการรับรองมาตรฐาน 

คําตอบ :  
      กรณีที่ดินมีเจ้าของ แต่ไม่ทําสัญญาเช่า ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะที่ดินว่าเป็นพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่ผิดกฎหมาย
หรือไม่ ถ้าไม่ใช่พ้ืนที่ผิดกฎหมาย ให้เกษตรกรดําเนินการประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้ออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ หนังสือแสดงเจตจํานง
แถลงถ้อยคํารับรองตนเอง มาประกอบ (ประเภทเอกสารเก่ียวกับที่ดินตามข้อ 3) โดยระบุในเอกสารว่า “เอกสารนี้
ไม่สามารถใช้อ้างสิทธิในการครอบครองท่ีดินได้” เป็นการอนุญาตให้ใช้เพ่ือขอการรับรองมาตรฐานเท่าน้ัน 

คําถาม :  
     กรณีโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งใช้เอกสารสิทธิที่กรมป่าไม้ให้การยอมรับ 
(สทก.1, สทก.1ก, สทก.1ข, สทก.2ก) สามารถใช้เป็นหลักฐานในการขอการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP และ 
Organic ได้หรือไม่ 
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คําตอบ :  
 ปัจจุบันหนังสืออนุญาต สทก. (ส่วนมาก) ได้ส้ินสุดการอนุญาตแล้ว และนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันให้ดําเนินการ
จัดที่ดินทํากินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวม (ไม่ให้ออกหนังสืออนุญาตเป็นรายปัจเจก) ดังน้ัน กรมป่าไม้จึงไม่สามารถ
ต่ออายุหนังสืออนุญาต สกท. ให้ราษฎรได้ แต่หากราษฎรผู้ได้รับ สทก. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกรมป่าไม้
กําหนดไว้ ก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวยังได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทํากินในป่าสงวนแห่งชาติน้ันได้ โดยไม่ต้อง
ต่ออายุหนังสืออนุญาต 
 ดังน้ันเกษตรกรท่ีได้รับการรับรอง GAP และ Organic อยู่เดิม สามารถขอต่ออายุการรับรองได้ ตราบเท่าที่รัฐยัง
อนุญาตให้อยู่ทํากินได้ เว้นแต่หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีคําสั่งให้ออกจากที่ดินน้ัน 

คําถาม :  
      เกษตรกรมี น.ส.3 แต่ยังไม่ไปรังวัดเพ่ือขอออกโฉนดท่ีดิน และหมดเวลารังวัดแล้ว จึงไม่มีเอกสารสิทธิ
สามารถให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านรับรองพ้ืนที่ทํากินให้ได้หรือไม่ 

คําตอบ :  
       ให้ตรวจสอบสถานะของที่ดินทํากินกับสํานักงานท่ีดินจังหวัด ถ้าไม่ใช่การบุกรุกพ้ืนที่ป่า สามารถให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้มีอํานาจหน้าที่ในพ้ืนท่ี ลงนามในหนังสือรับรองการใช้ที่ดินได้ 
(ประเภทเอกสารเก่ียวกับที่ดินตามข้อ 3) 
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พ้ืนท่ีที่เขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ์ นิคมสร้างตนเอง 
 
คําถาม :  
        บุตรต้องการขอใบรับรองในชื่อตนเองท่ีเป็นผู้ผลิต GAP แต่ที่ดินเป็นชื่อของพ่อ 
เป็นเจ้าของ ซึ่งพ่อมีลูกหลายคนจึงไม่อยากทําหนังสือมอบอํานาจให้ลูกคนท่ีจะขอรับรอง 
GAP ด้วยเกรงว่าจะเอาไปใช้อ้างสิทธิครอบครองพื้นท่ีในภายหลัง ทําอย่างไรดี? 
คําตอบ :  

1. แนะนําให้ออกใบรับรองในชื่อบิดาหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน และจัดทําเอกสาร
ประกอบใบรับรองว่าผู้ขอการรับรอง คือ ทายาทตามกฎหมาย ทั้งน้ีกรณีพ้ืนท่ี ส.ป.ก.  
ในใบรับรอง GAP จะระบุช่ือผู้ผลิตไว้ด้วย 

2. ถ้าต้องการใช้ช่ือลูก พ่อก็ต้องทําหนังสือยินยอมให้ใช้ช่ือลูก (คนเดียวหรือหลายคนก็ได้) 
ในการย่ืนขอการรับรองมาตรฐานได้ แต่เพ่ือความสบายใจให้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมน้ันด้วยว่า “หนังสือฉบับนี้
ไม่สามารถใช้อ้างสิทธิในการครอบครองที่ดิน” 
           กรณีอยู่ในพ้ืนที่ เขตปฏิรูปที่ดิน หรือนิคมสหกรณ์ หรือนิคมสร้างตนเอง ผู้ย่ืนขอการรับรองมาตรฐานระบบ
การผลิต GAP และ Organic จําเป็นต้องเป็นเจ้าของ หรือเป็นทายาท หรือคู่สมรส หรือพ่อ-แม่ ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเท่านั้น ซ่ึงทายาทตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงลุง ป้า น้า อา (ตามกฎหมายแพ่ง) การโอนสิทธิให้แก่ทายาท 
หรือคู่สมรส หรือพ่อ-แม่ สามารถทําได้ไม่จํากัดจํานวน เช่น สามารถโอนสิทธิแบ่งพ้ืนที่ให้แก่ลูกทั้ง 5 คนได้ ซ่ึงเป็น
หลักการเดียวกันท้ังที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ์ และนิคมสร้างตนเอง 
 

คําถาม :  
     เกษตรกรลูกไร่ของบริษัทที่ส่งออกผลผลิตไปจําหน่ายต่างประเทศรวมกันกว่า 200 แปลง ต้องการขอ
การรับรองแบบกลุ่ม แต่มีปัญหาเรื่องไม่มีเอกสารยืนยันสิทธิในท่ีดิน เนื่องจากเจ้าของท่ีดินอนุญาตให้เกษตรกร
ใช้พ้ืนท่ีปลูกได้ แต่ไม่ให้สําเนาเอกสารสิทธิ และไม่ออกหนังสืออนุญาตให้ทํากินให้  
คําตอบ :  
     อันดับแรกต้องตรวจสอบว่าเป็นพ้ืนที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าเป็นพื้นที่ผิดกฎหมายไม่รับคําขอ แต่หากไม่เป็นพ้ืนที่
ผิดกฎหมาย และเป็นพ้ืนที่ที่มีเจ้าของ ซ่ึงปรากฏชัดเจนว่าเจ้าของยินยอมให้ทําการเกษตร และทําการเกษตร
มานานแล้ว กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถให้การรับรองว่าผู้ขอการรับรองฯ 
ทําการเกษตรในพ้ืนที่นั้นจริง 
      กรณีนี้สามารถให้การรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ได้ โดยเกษตรกรขอให้เจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้มีอํานาจหน้าที่ในพ้ืนที่น้ันออกหนังสือรับรองว่าเกษตรกร
ได้ทําการเกษตรอยู่บนที่ดินน้ันจริง เพ่ือนํามาใช้ประกอบการขอการรับรองมาตรฐานได้ (ประเภทเอกสารเก่ียวกับ
ที่ดินประเภทที่ 3) 
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คําถาม :  
         เกษตรกรที่ทําการเกษตรในพื้นท่ี ส .ป .ก . ของบุคคลอ่ืน 
ซึ่งเจ้าของสิทธิในที่ ดินดังกล่าวยินยอมให้ทําการเกษตรมาเป็น
เวลานาน แต่ไม่ยินยอมให้หลักฐานหรือสําเนาหลักฐาน/เอกสารใดๆ 
ประกอบการขอรับรองมาตรฐาน 
คําตอบ :  
 กรณีน้ีให้ยกเลิกใบรับรองมาตรฐาน เน่ืองจากเป็นการใช้พ้ืนที่
ผิดระเบียบของ ส.ป.ก. ที่นําไปถ่ายโอน (เช่าช่วง) ให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทน 
ยกเว้นเจ้าของที่ดิน (ตามเอกสาร ส.ป.ก.) เป็นผู้ย่ืนขอการรับรองหรือต่อ
อายุการรับรองมาตรฐานเอง หน่วยรับรองสามารถพิจารณาต่ออายุ
ใบรับรองให้ได้ 
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พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ หรือ พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า 

คําถาม :  
     เกษตรกรปลูกพืชบนพ้ืนที่ริมแม่น้ําซึ่งปัจจุบันแม่นํ้าต้ืนเขิน และกลายเป็นที่ดินงอกริมตล่ิง อบต. สามารถ
ออกหนังสือรับรองการทํากินบนพ้ืนที่นี้ได้หรือไม่ 
คําตอบ :  
     อบต. ไม่สามารถให้การอนุญาตได้ ผู้มีอํานาจในการอนุญาต คือกรมที่ดิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออก

ใบอนุญาต ทั้งน้ีสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินน้ัน ได้อนุญาตให้ใครใช้ประโยชน์บ้างหรือมีใคร
ขอใช้ประโยชน์ไปแล้วหรือไม่ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด 
         ทั้งน้ี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2547 มีนายอําเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้มีอํานาจดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน สําหรับการบริหารจัดการ 
กรมที่ดิน เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบพื้นที่  
  

     สรุปที่ดินท่ีงอกจากริมตล่ิง มี 2 แบบ ได้แก่ ที่งอกจากพื้นที่สาธารณะ และท่ีงอกจากพ้ืนที่ท่ีมีเจ้าของ 
          1) กรณีที่งอกจากพ้ืนท่ีสาธารณะ ต้องถือเป็นท่ีสาธารณะด้วย ดังน้ันถ้าจะขอรับรองมาตรฐาน เกษตรกร
ต้องย่ืนเรื่องขอใช้ประโยชน์ที่ดินกับนายอําเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจาณาอนุญาตของจังหวัด ซ่ึงมีที่ดินจังหวัด ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ  
 กรณีเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ต้องส่งผลการพิจารณาให้กรมที่ดินเพ่ือพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติก่อน จากนั้นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ออกใบอนุญาต 
          สําหรับที่รกร้างว่างเปล่า (ที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาอนุญาตได้เลย 
โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ 
           2) กรณีที่งอกจากพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ เจ้าของท่ีสามารถย่ืนเร่ืองขอโฉนดที่ดินงอกน้ันกับที่ดินจังหวัดได้ และ
ย่ืนขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ในพ้ืนที่น้ันได้ กรณีที่ไม่มีโฉนดท่ีดิน (ที่มือเปล่า) เจ้าของที่
แปลงน้ันมีแต่สิทธิครอบครองที่งอกเท่าน้ัน แต่ไม่สามารถออกหนังสือ แสดงกรรมสิทธ์ิ (โฉนดท่ีดิน) ในท่ีงอกนั้นได้ ทั้งน้ี
หากมีเอกสารแสดงสิทธิการครอบครองตามตารางประเภทเอกสารเก่ียวกับที่ดินข้างต้น (ประเภทเอกสารเก่ียวกับ
ที่ดินประเภทที่ 2-3) สามารถขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ได้ 
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คําถาม :  
เกษตรกรใช้หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่พ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่
สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (มท.) ว่าด้วยการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 นายอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มี
อํานาจให้การยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ

พลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ใช่หรือไม่ 
คําตอบ :  
        ใช่ นายอําเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มีอํานาจให้การยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ที่สาธารณประโยชน์ 
แต่ท่ีดินน้ัน อาจได้รับอนุญาตให้มีการเข้าใช้ประโยชน์แล้วก็ได้ ถ้าเป็นเช่นน้ันสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ที่ได้รับ
อนุญาตได้จากที่ดินจังหวัด หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขอการรับรองมีรายช่ือรับอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว 
สามารถให้การรับรองมาตรฐานได้ 
        กรณีที่ที่ดินน้ัน ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ เท่ากับเป็นการทําเกษตรกรรมบนพ้ืนที่ผิดกฎหมาย 
ดังน้ันไม่สามารถให้การรับรองมาตรฐานฯ ได้ ควรแนะนําให้เกษตรกรย่ืนเรื่องขอใช้ประโยชน์ที่ดินกับนายอําเภอ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจาณาอนุญาตของจังหวัด 
ตามข้ันตอนต่อไป 

 

คําถาม :  
       พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ พ้ืนที่ชุมชน ที่มีการจัดสรรให้ทําการเกษตรตามนโยบายของรัฐ 

คําตอบ :  
      กรณีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ หรือพ้ืนที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีการพิจารณาจัดสรรให้ทําการเกษตร
ตามนโยบายของรัฐแล้ว ให้ประสานสํานักงานที่ดินจังหวัด ขอตรวจสอบรายช่ือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ที่อ้างถึงน้ัน 
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คําถาม :  
        พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ที่ไม่สามารถระบุหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบได้ แต่มีการทําการเกษตรมานาน 

คําตอบ :  
 พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ 
ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 มีนายอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มีอํานาจดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน สําหรับการบริหารจัดการมีกรมท่ีดิน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพ้ืนที่ ดังน้ันให้ตรวจสอบจาก
สํานักงานที่ดินจังหวัด 
 

คําถาม :  
       โฉนดชุมชน สามารถขอการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ได้หรือไม่ 

คําตอบ :  
        สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ได้ ทั้งน้ีโฉนดชุมชน คือ สิทธิร่วมกัน
ของชุมชนในการบริหารจัดการ การครอบครองที่ดินและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดิน เพ่ือสร้างความม่ันคง
ในการถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนและเป็นการรักษาพ้ืนที่เกษตรในการผลิตพืชอาหาร เพ่ือสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร 
        หน่วยรับรองสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในชุมชนท่ีได้รับโฉนดชุมชน ได้จากที่ดินจังหวัด ถ้ามีชื่อถูกต้อง
ตรงกับในเอกสาร หรือเป็นทายาท สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ได้ 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชนพ้ืนที่น้ัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโฉนดชุมชนเกิดข้ึนน้อยมาก
และแทบจะไม่ออกให้แล้ว 
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ที่ดินราชพัสดุ การรถไฟ วัด ทหาร และอ่ืนๆ 

คําถาม :  
        พ้ืนที่ราชพัสดุ การรถไฟ วัด ทหาร ฯลฯ ที่เกษตรกรไม่สามารถขอให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของท่ีออก
ใบรับรองการใช้ที่ดินให้ เนื่องจากเป็นการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ว่างเปล่า ในอนาคตเมื่อหน่วยงานจะใช้ประโยชน์ 
เกษตรกรจะออกจากพ้ืนที่ แต่มีการทําประโยชน์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและไม่มีแนวโน้มจะเรียกคืนพ้ืนที่ 
ลักษณะแบบน้ีให้การรับรองได้หรือไม่ 

คําตอบ :  
          ต้องได้รับหนังสือรับรองหรือยินยอมให้ใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพ้ืนที่น้ัน หรือ
ให้หน่วยรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทําหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ว่ายินยอมให้
เกษตรกรย่ืนขอการรับรองมาตรฐานการผลิตหรือไม่ ทั้งน้ีไม่ใช่การยินยอมให้ทํากินบนพื้นที่ หากไม่คัดค้านกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะให้การรับรองมาตรฐานการผลิตต่อไป 

        คําถาม :  
พ้ืนที่ที่ต้องการขอการรับรองมาตรฐาน GAP และ Organic เป็นพ้ืนที่ของวัดซ่ึงมี
เอกสารสิทธิ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญยกท่ีดินถวายวัด แต่ยังไม่มีการ
โอนกรรมสิทธิ ช่ือยังเป็นของบุคคลที่ถวายอยู่ แต่ให้วัดใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ใครเป็น 
ผู้อนุญาตใช้ที่ดิน และใครเป็นผู้ขอการรับรอง  

คําตอบ :  
       1. กรณีพ้ืนที่วัด ข้ันแรกให้ตรวจสอบก่อนว่าไม่ใช่พ้ืนท่ีผิดกฎหมาย หรือผิดระเบียบ ส.ป.ก./นิคมสหกรณ์/นิคม
สร้างตนเอง เม่ือตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง สามารถให้การรับรองมาตรฐานได้โดยวัด (เจ้าอาวาสหรือผู้ที่เจ้าอาวาส
มอบหมาย) เป็นผู้อนุญาต ส่วนผู้ขอการรับรองมาตรฐานคือเกษตรกร หากไม่สามารถระบุชื่อเกษตรกรในใบรับรอง
มาตรฐานฯ ได้ ให้จัดทําเอกสารประกอบที่ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้ขอการรับรองหรือผู้ผลิตจริง ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถตามสอบได้
เม่ือสินค้าเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
           เอกสารที่ใช้คือสําเนาหนังสือที่ทางวัดอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทํากินหรือเช่าที่วัดทํากิน หากไม่มี ให้เจ้าอาวาส 
หรือผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย (ผู้แทนของวัด) ออกหนังสือรับรองหรือยินยอมให้ใช้ท่ีดินทํากินให้ หากหลักฐานถูกต้อง
สามารถตรวจรับรองมาตรฐานได้ 
       2. กรณีสถานปฏิบัติธรรมท่ีไม่ใช่วัด ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมการศาสนา ให้ตรวจสอบก่อนว่าไม่ใช่พ้ืนที่
ผิดกฎหมาย ถ้าเป็นพ้ืนที่ผิดกฎหมาย ไม่รับคําขอรับรองมาตรฐานผลิตจากเกษตรกร หากที่ดินไม่ผิดกฎหมาย
และเกษตรกรผู้ขอการรับรองได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินทํากินจากสถานปฏิบัติธรรมที่เป็นเจ้าของที่ดิน ก็ขอให้เจ้าของ
ที่ดินน้ัน ออกหนังสือรับรองหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินทํากิน  
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คําอธิบายเอกสารเกี่ยวกับท่ีดิน 
1. โฉนดที่ดิน หมายถึง หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน 

นอกจากน้ียังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า "ได้ทําประโยชน์แล้ว" ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า 
แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน 

2. น.ส.2 หมายถึง หนังสือที่ทางราชการออกให้เพ่ือเป็นการแสดงความยินยอมให้ครอบครองทําประโยชน์ในท่ีดิน
เป็นการช่ัวคราว ซ่ึงหนังสือหรือใบจองน้ี จะออกให้แก่ราษฎรที่ทางราชการได้จัดที่ดินให้ทํากินตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

3. น.ส.3 หมายถึง หนังสือรับรองจากทางราชการว่าได้ทําประโยชน์ในที่ดินแล้ว ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดิน
ท่ัวไป ในพ้ืนที่ที่ไม่มีระวาง หรือออกในท้องที่ท่ีไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซ่ึงรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิก
อํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดินของหัวหน้าเขต หรือนายอําเภอ 

4. น.ส.3ก. หมายถึง หนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดิน ออกให้ในท้องท่ีที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ 
5. ใบเหยียบยํ่า ตามพ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479 หมายถึง ใบอนุญาตให้เข้าจับจองที่ดิน  

ซ่ึงนายอําเภอเป็นผู้ออกให้ไว้แต่ไม่เกิน 50 ไร่ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จับ จองกรณีน้ีต้องทําประโยชน์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 ปีนับแต่ได้รับใบเหยียบยํ่า มิฉะน้ันจะส้ินสิทธิ แห่งการจับจองในส่วนซ่ึงยังไม่ทําประโยชน์ ผู้ใดรับใบ
เหยียบยํ่าจะโอนไปยังบุคคลอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่ตกทอดทางมรดก ปัจจุบันไม่มีการออกหลักฐานใบเหยียบยํ่าแล้ว 
โดยได้ออกเป็นใบจองแทน 

6. ป.ส.23 หนังสืออนุญาต ให้เข้าทําประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีอายุการอนุญาต 30 ปี 
7. ส.ป.ก. 4-01 หมายถึง หนังสือแสดงการครอบครองที่ดินท่ีออกให้กับประชาชนเข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูป

ท่ีดิน ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
8. ก.ส.น.3 หมายถึง หนังสือรับรองการอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 
9. ก.ส.น.5 หมายถึง หนังสือแสดงการทําประโยชน์ใน นิคมสหกรณ์ 
10. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้นํามาบริหาร

จัดการตามมติคณะรัฐมนตรี 16 ธันวาคม 2513 และ 13 สิงหาคม 2517 
11. น.ค.3 หมายถึง หนังสือแสดงการทําประโยชน์ใน นิคมสร้างตนเอง 
12. ส.ค.1 (แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน) หมายถึง แบบแจ้งการครอบครอง และทําประโยชน์ในที่ดิน ก่อนวันท่ี

ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (พ.ศ. 2497) โดยไม่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
13. หนังสืออนุญาต สทก.  

แบบ สทก.1ก และ สทก.2ก 
หนังสืออนุญาตให้ทําประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ อนุญาตคราวละ 5 ปี 
แบบ สทก.1ข 
หนังสืออนุญาตให้ทําการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ อนุญาตคราวละ 10 ปี 
สทก.1 
หนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทํากินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 1) ส้ินสุดการอนุญาตแล้ว 
ท้ังน้ี หนังสืออนุญาต สทก. สามารถตกทอดไปถึงทายาทได้ ห้ามซื้อ-ขาย หรือให้บุคคลอ่ืนทําประโยชน์ที่ดิน 
สทก. และห้ามละทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัยในที่ดิน สทก. 
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14. หนังสือรับรอง แบ่งเป็น 3 แบบ ดังน้ี  
14.1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP หรือ Organic 

รับรองโดย หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าที่ 
14.2 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือการขอรับรองมาตรฐานการผลิต GAP หรือ Organic  

รับรองโดย เจ้าของที่ดิน 
14.3 หนังสือแสดงเจตจํานงแถลงถ้อยคํารับรองตนเอง 
 รับรอง ตนเอง 

15. ใบจอง หมายถึง หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองท่ีดินช่ัวคราว ที่ออกให้เน่ืองจากโครงการจัดที่ดินให้
ประชาชน เม่ือบุคคลท่ีได้รับใบจองได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด และเง่ือนไขที่คณะกรรมการจัด
ท่ีดินกําหนดโดยครบถ้วนแล้ว ก็สามารถนําใบจองไปขออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ แต่ถูกห้ามโอน 5 ปี 
หรือ 10 ปี แล้วแต่กรณี โดย น.ส.2 ออกให้โดยนายอําเภอ ส่วน น.ส.2ก. ออกให้โดยเจ้าพนักงานที่ดิน (พ้ืนที่ท่ี 
รมต. ประกาศยกเลิกอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอในการดําเนินการตามกฎหมายท่ีดิน) 

16. ใบไต่สวน (น.ส.5) หมายถึง หนังสือแสดงการสอบสวนเพ่ือออกโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงให้ทราบว่าได้มี
การสอบสวนสิทธิในที่ดินแล้ว สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ใบไต่สวนไม่ใช่หนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์ แต่สามารถจดทะเบียนโอนให้กันได้ 

17. แบบ ป.ส.31 หมายถึง หนังสืออนุญาตให้ทําการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ อาศัยอํานาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในกรณีป่าสงวน
แห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม ตามมาตรา 16 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีอํานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดทําการบํารุงป่า 
หรืออนุญาต แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกิน 2,000 ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี การพิจารณาให้
เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทําการปลูกสร้างสงวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 

18. ใบนํา หมายถึง หนังสือสําคัญแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน ถูกยกเลิกโดย มาตรา 4 (2) แห่ง พ.ร.บ.  
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดย มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ให้ใบนํามีฐานะ
เท่ากับใบไต่สวน 

19. ตราจอง หมายถึง หนังสืออนุญาตให้จับจองที่ดินเพ่ือให้ผู้ขอ เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินมีหลายแบบ ดังน้ี 
1. ออกตาม พ.ร.บ. สําหรับผู้รักษาเมือง กรมการและเสนา กํานัน อําเภอ ซ่ึงออกเดินประเมินนา จุลศักราช 

1236 (ร.ศ.93 พ.ศ. 2417) ข้าหลวงกรมนา เป็นผู้ออกให้ตราจองน้ี ต้องทําประโยชน์ภายใน 3 ปี ถ้าไม่ทํา
ประโยชน์ให้ถือว่าขาดสิทธิในที่ดินน้ัน ตามนัยข้อ 11 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว 

2. ตราจองที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงขุดคลองออกให้แก่ราษฎรที่ช่วยขุด คลอง ตามประกาศ 
ขุดคลอง จุลศักราช 1239 (ร.ศ.96 พ.ศ. 2420) ตราจองที่ออกให้แก่ราษฎรที่ช่วย ขุดคลองน้ีผู้ได้รับตราจอง
ต้องทําสวนทําไร่ให้เกิดประโยชน์ภายใน 5 ปี ถ้าครบกําหนด 5 ปีแล้ว ผู้ใดไม่ทําที่ดินน้ันให้เกิดประโยชน์ 
ข้าหลวงฯ จะเรียกเอาตราจองน้ันคืน 

3. ตราจองชั่วคราว ออกตามพ.ร.บ.ออกตราจองท่ีดินชั่วคราว ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ต่อมามีประกาศเปล่ียน
นามเป็นพ.ร.บ.ออกโฉนดตราจอง ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) เรียก ตราจองดังกล่าวว่า โฉนดตราจอง 
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4. ตราจองออกตาม พ.ร.บ. ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479 ตราจองน้ีเป็น ใบอนุญาตออกให้แก่ผู้ที่ได้
รับอนุญาตให้จับจองที่ดิน ผู้ได้รับอนุญาตต้องทําประโยชน์แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับแต่วันได้รับตราจอง 
มิฉะน้ันส้ินสิทธิเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ทําประโยชน์และจะโอนไม่ได้เว้นแต่ ตกทอดทางมรดก 

5. ตราจองที่ตราว่า“ได้ทําประโยชน์แล้ว” คือ ตราจองที่ผู้ได้รับอนุญาตได้ทําประโยชน์ ในที่ดินตามกําหนด
เง่ือนไขของกฎหมายแล้ว ต่อมาผู้ขอจับจองได้ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตราจอง ที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” 
ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2497 บัญญัติว่า 
สามารถโอนกันได้และผู้ถือมีกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย 

 
เอกสารท่ีไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแต่ใช้เป็นเอกสารประกอบกับเอกสารอื่น ได้แก่ 

ภ.บ.ท.5 / ภ.บ.ท.6 / ภ.บ.ท.11 หมายถึง แบบแสดงรายการท่ีดินท่ี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่จะต้องไป
ย่ืนเพ่ือชําระภาษีบํารุงท้องที่ประจําปีต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ องค์กรปกครองท้องถ่ินที่ที่ที่ดินต้ังอยู่ 
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ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต  จี เอ พี  หรือ  เกษตรอินทรีย์ 

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

ตามที่ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................................................  
เลขประจําตัวประชาชน  ---- อายุ...................ปี 
ที่อยู่  บ้านเลขท่ี....................ช่ือหมู่บ้าน..............................................หมู่ที่................ถนน................................................  
ตรอก/ซอย.................................แขวง/ตําบล...................................................เขต/อําเภอ................................................  
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ.....................................อีเมล์..............................................................  
ได้ผลิต เพาะปลูกพืช  เลี้ยงปศุสัตว์  เลี้ยงสัตว์นํ้า  

ข้อมูลท่ีดิน หนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน 
     โฉนดท่ีดิน     น.ส.๓         น.ส.๓ ก.      ใบจอง         ตราจอง      ใบเหยียบย่ํา 
     น.ค.๓          กสน.3        กสน.๕        หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในท่ีดินที่กรมส่งเสริม 
          สหกรณ์ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้นํามาบริหารจัดการตามมติ ครม. 16 ธ.ค. 13 และ 13 ส.ค. 17 
    ส.ค.๑          สทก. (ของกรมป่าไม้)            สปก. ๔-๐๑   ใบ ภบท.๕    
     ไม่มีหลักฐานท่ีดิน                 อื่นๆ ระบุ ............................................................................ 

เลขที่.........................................เล่ม..........................................หน้า...................................เลขที่ดิน.................................. 
หน้าสํารวจ....................................เลขสํารวจที่....................................หรืออ่ืนๆ................................................................  
ที่ดินต้ังอยู่ หมู่ที่ ................ถนน.............................................................ตรอก/ซอย..........................................................  
แขวง/ตําบล............................................................เขต/อําเภอ......................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์  พิกัดตําแหน่ง................................................................................................................ 
โดยพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เป็นที่ดินที่ต้องห้ามออกโฉนดท่ีดินตามที่ปรากฏในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓  (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ ซ่ึงระบุว่า ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดิน
ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทําประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่ สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้
ออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดิน ดังต่อไปน้ี   

(๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตล่ิง  
(๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึง

ที่ดินซ่ึงผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
(๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซ่ึงมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบยํ่า หนังสือรับรองการ

ทําประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือ
การครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินได้อนุมัติให้จัดแก่ ประชาชน หรือที่ดินซ่ึงได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตาม
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินได้อนุมัติแล้ว  
  

(4) ที่สงวน... 

 สมัครใหม่ 
 ต่ออายุ 
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หน้า ๑/๒ 

(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ 
(๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล กฎหมายที่ดิน  
ฉบับที่ (๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น   

(๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน  
พ้ืนที่ดังกล่าวสามารถขอการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ตามรายละเอียดดังน้ี   

๑. ประเภทการรับรอง 
      รับรองแหล่งผลิต                     รับรองการผลิต  
๒. ชนิดสินค้า    

๒.๑ ชนิดพืช ...............................จํานวนเน้ือที่...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 
๒.2 ชนิดพืช ...............................จํานวนเน้ือที่...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 
๒.3 ชนิดปศุสัตว์ .........................จํานวนเนื้อท่ี...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 
๒.4 ชนิดปศุสัตว์ .........................จํานวนเนื้อท่ี...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 
๒.5 ชนิดสัตว์นํ้า .........................จํานวนเน้ือที่...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 
๒.6 ชนิดสัตว์นํ้า .........................จํานวนเน้ือที่...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 

3. รอบการผลิต ไม่เกิน...............................ปี 
4. การรับรองตามหนังสือฉบับน้ีมีกําหนดระยะเวลา..........................................ปี 
    กําหนดระยะเวลา ต้ังแต่วันที่ ...................................................  ถึง วันที่ ..................................................... 
5. การรับรองตามหนังสือฉบับนี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการอ้างครอบครองพ้ืนที่ขา้งต้นได้  

ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยหากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้า 
ให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยรับรองเพิกถอนใบรับรองได้ทันที และข้าพเจ้า 
จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากการเพิกถอนใบรับรองดังกล่าว  

(ลงช่ือ)...........................................................เจ้าหน้าที่รัฐผู้ให้ใช้ประโยชน์  
 (.............................................................) 
 ตําแหน่ง.............................................................. 
 หน่วยงาน............................................................ 

 (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอการรับรอง 
 (.............................................................) 
 (ลงช่ือ)..............................................................พยาน  
 (.............................................................) 
 (ลงช่ือ)..............................................................พยาน  
 (.............................................................)  
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3. รอบการผลิต... 

ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต  จี เอ พี  หรือ  เกษตรอินทรีย์ 

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

 โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…...........................…………………….......………………………………….. 
เลขประจําตัวประชาชน  ---- อายุ...................ปี 

ที่อยู่  บ้านเลขท่ี....................ช่ือหมู่บ้าน..............................................หมู่ที่................ถนน................................................ 
ตรอก/ซอย.................................แขวง/ตําบล...................................................เขต/อําเภอ................................................ 
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ.....................................อีเมล์.............................................................. 
เป็นเจ้าของที่ดินประเภท.................................................................................................................................................... 
ข้อมูลที่ดิน เลขที่.................................เล่ม...........................หน้า...............................เลขที่ดิน........................................... 
หน้าสํารวจ......................................เลขสํารวจที่........................................หรืออ่ืนๆ.......................................................... 
ที่ดินต้ังอยู่ หมู่ท่ี ................ถนน....................................ตรอก/ซอย..................................แขวง/ตําบล.............................. 
เขต/อําเภอ...........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์  พิกัดตําแหน่ง............................. 

 ได้ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................... 
ที่อยู่  บ้านเลขท่ี....................ช่ือหมู่บ้าน........................................หมู่ที่....................ถนน.................................................. 
ตรอก/ซอย...................................แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..................................................... 
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์........................................โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์............................................................. 

ใช้ที่ดินเพ่ือ เพาะปลูกพืช  เล้ียงปศุสัตว์  เล้ียงสัตว์นํ้า และสามารถขอการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต 
ตามรายละเอียดดังน้ี   

๑. ประเภทการรับรอง 

   รับรองแหล่งผลิต                     รับรองการผลิต  
๒. ชนิดสินค้า    

๒.๑ ชนิดพืช ...............................จํานวนเนื้อที่...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 
๒.2 ชนิดพืช ...............................จํานวนเน้ือที่...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 
๒.3 ชนิดปศุสัตว์ .........................จํานวนเนื้อท่ี...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 
๒.4 ชนิดปศุสัตว์ .........................จํานวนเนื้อท่ี...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 
๒.5 ชนิดสัตว์นํ้า .........................จํานวนเน้ือที่...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 
๒.6 ชนิดสัตว์นํ้า .........................จํานวนเน้ือที่...............ไร่...................งาน............................ตารางวา 

 สมัครใหม่ 
 ต่ออายุ 
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หน้า ๑/๒ 

3. รอบการผลิต ไม่เกิน...............................ปี 

4. การยินยอมตามหนังสือฉบับน้ีมีกําหนดระยะเวลา.........................................ปี 
กําหนดระยะเวลา ต้ังแต่วันที่............................................... ถึง วันที่............................................................. 

 
 5. การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างครอบครองพ้ืนที่ข้างต้นได้  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยหากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้า 
ให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยรับรองเพิกถอนใบรับรองได้ทันที และข้าพเจ้า 
จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากการเพิกถอนใบรับรองดังกล่าว  

 
(ลงช่ือ)...........................................................เจ้าของที่ดิน  

 (.............................................................) 
(ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอการรับรอง 

 (.............................................................) 
 (ลงชื่อ)..............................................................พยาน  
 (.............................................................) 
 (ลงชื่อ)..............................................................พยาน  
 (.............................................................) 
 

 


