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ค าน า
กรมป่าไมด้ าเนินการส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัรัฐ ในการ

บริหารจดัการพื้นท่ีป่าท่ีอยูใ่กลชุ้มชนในรูปแบบ “ป่าชุมชน” มาเป็นเวลายาวนาน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 
2484 ซ่ึงยงัมีขอ้จ ากัดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของสิทธิและ
หน้าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิกป่าชุมชนในการบริหารจดัการป่าชุมชน 
ตามกฎหมาย 

ต่อมาในยุครัฐบาล คสช. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  
จนัทร์โอชา) ไดมี้นโยบายท่ีจะรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรและสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืน โดยก าหนดให้มีการ 
“ขยายป่าชุมชน” ให้ครอบคลุมทั้งประเทศและรัฐบาลมีนโยบายดา้นการปฏิรูป
ประเทศ  เร่งรัดการออกกฎหมายป่าชุมชน เพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะรองรับ
การบริหารจดัการป่าชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจใหพ้ี่นอ้ง
ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืน  
ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (นายวราวุธ 
ศิลปอาชา) ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ปฏิบัติภารกิจโดยเน้นการ             
มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เพื่อให้รัฐได้ป่า ประชามีท่ีท ากิน และสร้างความสุข
ให้กับพี่น้องประชาชน ซ่ึงพระราชบัญญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 136 ตอนท่ี 71ก หนา้ 71 ลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562

ดงันั้น  เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ใหก้บัพี่นอ้งประชาชนและเจา้หนา้ท่ี
กรมป่าไม้ จึงได้จัดท าเอกสารสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้น “กฎหมายว่าด้วย
ป่าชุมชน” เพื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชน และผูส้นใจ  ไดเ้ขา้ใจถึงเจตนารมณ์ในการ
ออกกฎหมายป่าชุมชน โดยผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
พี่นอ้งประชาชนต่อไป

(นายอรรถพล  เจริญชนัษา)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ปัญหาการด าเนินงานป่าชุมชน
ที่อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

❖ ผู้ได้รับอนุญาตโครงการป่าชุมชนตามกฎหมาย
คือพนักงานเจ้าหน้าที ่คณะกรรมการป่าชุมชน
เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่
❖โครงการป่าชุมชนมีระยะเวลาเร่ิมต้นและส้ินสุด
ต้องต่ออายุโครงการเพิม่ภาระให้ชุมชนและเร่ือง
งบประมาณ
❖ขาดแรงจูงใจในการจัดตั้งป่าชุมชน

❖ การบริหารจัดการป่าชุมชนโดยคณะกรรมการ
ป่าชุมชนกระท าโดยไม่มีกฎหมายรองรับ จึงมีข้อจ ากดั
หลายประการ
❖ประชาชนร่วมดูแลป่า แต่การใช้ประโยชน์จากป่า
บางประการ ยงัมีข้อจ ากดั จึงเกดิความคลางแคลงใจ
กบัเจ้าหน้าทีรั่ฐ  ขาดแรงจูงใจในความร่วมมือ

❖การใช้กฎหมายป่าไม้เดิมทีอ่ยู่ ซ่ึงเป็นกฎหมาย
ควบคุม มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม จึงมีข้อจ ากดั
หลายประการ
❖กฎหมายในปัจจุบัน  ยงัไม่ได้เปิดโอกาสในเร่ืองของ
สิทธิที่เป็นธรรมในการบริหารจัดการป่า เช่น สิทธิ
การใช้และพฒันาแหล่งน า้จากป่าชุมชน เพ่ือการ
อุปโภคบริโภค
❖การตีความของกฎหมายป่าไม้  ยงัมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าทีข่องรัฐและชุมชน เช่น กจิกรรม              
การสร้างฝายถาวร  การจัดท าประปาภูเขา  เป็นต้น
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หลกัการ

ให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน

เหตุผล

โดยทีเ่ป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกบัรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
จดัการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยัง่ยืน ในรูปแบบของ
ป่าชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถจดัการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จาก

ป่าชุมชน อนัจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม 
และความหลากหลาย ทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยัง่ยืน 

หลกัการและเหตุผล

จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญตัป่ิาชุมชน พ.ศ. 2562
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องค์ประกอบของ พระราชบัญญตัป่ิาชุมชน พ.ศ. 2562

8 หมวด 104 มาตรา

❖ บทน า

❖ หมวด 1 บททัว่ไป

❖ หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

❖ หมวด 3 คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวดั

❖ หมวด 4 การจัดตั้งป่าชุมชน

❖ หมวด 5 การจัดการป่าชุมชน

❖ หมวด 6 การควบคุมดูแลป่าชุมชน

❖ หมวด 7 การเพกิถอนป่าชุมชน

❖ หมวด 8 บทก าหนดโทษ

❖ บทเฉพาะกาล

- 8 -



มุ่งหมายให้บุคคลและชุมชนได้ประโยชน์จากป่าชุมชน เกิดเจตคติ       
ในการดูแลรักษาและจัดการป่าชุมชนร่วมกับรัฐ เพ่ือป้องกันการตดัไม้
โดยผิดกฎหมายและการบุก รุกท าลายพื้นที่ ป่ า  เ พ่ือ รักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่า
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และคงอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศ และ
ของมนุษยชาติสืบไป และมุ่งหมายเพ่ือก าหนดสาระแห่งสิทธิของบุคคลและ
ชุ ม ช น  ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์  ฟ้ื น ฟู  จั ด ก า ร  บ า รุ ง รั ก ษ า  ต ล อ ด จ น
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อย่างสมดุลและยัง่ยืนตามทีรั่ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยรับรอง 

มาตรา 3
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เจตนารมณ์ของกฎหมาย
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ป่าชุมชน คือ ?

ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขต
ป่ าอ นุ รัก ษ์   ที่ ไ ด้ รับอ นุมัติ ใ ห้ จั ดตั้ ง เ ป็น ป่ า ชุมชน 
โดยชุมชนร่วมกับ รัฐในการอนุ รักษ์  ฟ้ืนฟู  จัดการ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลาย ทางชีวภาพในป่าชุมชน
อย่างสมดุลและยัง่ยืนตามพระราชบัญญตันีิ ้

มาตรา 4
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มีคณะกรรมการ 3 ระดบั
• คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (มาตรา 9)
• คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวดั (มาตรา 23)
• คณะกรรมการจดัการป่าชุมชน (มาตรา 44)

ส่ิงที่ดขีึน้
• คณะกรรมการทั้ง 3 คณะท าหน้าที่ตั้งแต่ระดบัปฏิบัตกิารในการด าเนินการ

จดัการป่าชุมชนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจดัการ               
ป่าชุมชนทีค่ณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวดัอนุมัต ิจนถงึระดบันโยบาย
เพ่ือท าหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงอ านาจหน้าที่ ของคณะ
กรรมการทั้ง 3 คณะ มีความเกีย่วข้องเช่ือมโยงกนั และมีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะอกีด้วย

• เป็นการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของแต่ละพืน้ที่

โครงสร้างการบริหารและด าเนินงานป่าชุมชน
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• รองนายกรัฐมนตรี ประธาน
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม              รองประธาน
• ปลดักระทรวงกลาโหม
• ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
• เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
• เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ
• อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
• อธิบดีกรมที่ดิน
• อธิบดีกรมธนารักษ์
• อธิบดีกรมพฒันาทีด่ิน
• อธิบดีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ
• อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
• ผู้ทรงคุณวุฒิ  8 คน ซ่ึงแต่งตั้งจาก...

+ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 2 คน
+ ผู้ทีมี่ความรู้ เช่ียวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 2 คน

+ ผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวดั 4 คน    
• อธิบดีกรมป่าไม้                  กรรมการและเลขานุการ
• อธิบดีกรมป่าไม้ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น    

กรรมการ

(มาตรา 9)รวมคณะกรรมการ  22 ท่าน  (ภาครัฐ 14 : ภาคประชาชน 8)

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
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พจิารณาอุทธรณ์
เร่ืองทีเ่กีย่วข้อง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือพจิารณาหรือปฏิบัติงาน

อย่างหน่ึงอย่างใดแทน 
(มาตรา 21)

ให้ความเห็นชอบบัญชีรายช่ือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ

ป่าชุมชนประจ าจังหวดั

ก าหนดระเบียบ
เพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้

เสนอความเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรี

ทุกประเด็นทีเ่กีย่วข้อง

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

หน้าทีแ่ละอ านาจ
(มาตรา 16)

เสนอแนะในการ
ตราพระราชกฤษฎกีา
และออกกฎกระทรวง
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o ผู้ว่าราชการจังหวดัหรือรองผู้ว่าราชการ                                                ประธาน
ที่ได้รับมอบหมาย

o ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
o ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที ่
o อยัการจังหวัด
o ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
o ปลดัจังหวดั
o นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
o ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวดั 
o ผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวดัแต่งตั้งจากผู้แทน
• ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 คน
• ข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องของรัฐ 2 คน
• ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งอกี 7 คน

• ข้าราชการกรมป่าไม้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวดั
แต่งตั้ง 1 คน

• ข้าราชการ ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวดั
แต่งตั้ง 2 คน

กรรมการ

(มาตรา 23)รวมคณะกรรมการ 18 ท่าน (ภาครัฐ  8 : ภาคประชาชน 10)

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวดั

เลขานุการ
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หน้าทีแ่ละอ านาจ

- พจิารณาค าขอการจดัตั้งป่าชุมชน  ขยายเขตป่าชุมชน 
หรือเพกิถอนป่าชุมชน

- ถอดถอนกรรมการจดัการป่าชุมชน

- แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าทีป่่าชุมชน

- พจิารณาอุทธรณ์มตกิารให้พ้นจากการเป็นสมาชิก
ป่าชุมชน

- อนุมัตแิผนจดัการป่าชุมชน เห็นชอบ/ควบคุมดูแล
ข้อบังคบัป่าชุมชน รวมทั้งตดิตามประเมินผลการจดัการ
ป่าชุมชนของคณะกรรมการจดัการป่าชุมชน

- ให้ค าแนะน าปรึกษาต่อคณะกรรมการจดัการป่าชุมชน
ในการจดัการป่าชุมชน

(มาตรา 26)

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวดั
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คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน มหีน้าทีแ่ละอ านาจ (มาตรา 44)

• ร่วมมือกบัพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดให้มีหลกัเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืน
• ออกข้อบังคบัเกีย่วกบัการจัดการป่าชุมชน หลกัเกณฑ์การรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน และ

การจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 
• ดูแลรักษาป่าชุมชน บ ารุงและฟ้ืนฟูป่าชุมชน ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และสร้างจิตส านึก

เกีย่วกบัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพในป่าชุมชน

• ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน รวมทั้งจัดท าบัญชีทรัพย์สินส่วนกลางของป่า
ชุมชนตามหลกัเกณฑ์ทีอ่ธิบดีก าหนด และรายงานให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวดั
ทราบทุกปี

• ดูแลให้สมาชิกป่าชุมชนปฏิบัติหน้าทีท่ีก่ าหนดตามพระราชบัญญตัินี้
• ส่ังให้ผู้หน่ึงผู้ใดทีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามข้อบังคบัออกจากป่าชุมชน หรือให้กระท าการหรือ

งดเว้นกระท าการใด ๆ  ในเขตป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคบัตามพระราชบัญญัตินี้
• ไกล่เกลีย่หรือประนีประนอมเม่ือเกดิความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน
• ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าทีใ่นกรณทีีมี่การจับกมุปราบปรามผู้กระท าความผดิ
• มีมติรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน หรือมีมติด้วยคะแนนเสียงจ านวนไม่น้อยกว่าสามในส่ี

ให้สมาชิกป่าชุมชนพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน
• ด าเนินการตามทีเ่ห็นสมควรเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน

คณะกรรมการจดัการป่าชุมชน

ผู้มีรายช่ืออยู่ในบัญชีค าขอจัดตั้งป่าชุมชน
ตามมาตรา 33 (3) เป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

(มาตรา 42)



สมาชิกป่าชุมชน...คือใคร?

สมาชิกของป่าชุมชนทีไ่ด้จดัตั้ง
ตามพระราชบัญญัตนีิ้

สมาชิกป่าชุมชนซ่ึงได้รับการเสนอช่ือ
โดยคณะกรรมการจดัการป่าชุมชน
เข้าร่วมเป็น “เจ้าหน้าทีป่่าชุมชน”

(มาตรา 4)

(มาตรา 27)
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เจ้าหน้าทีป่่าชุมชน

ผู้ซ่ึงคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวดั พจิารณาแต่งตั้งจาก

▪ เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานของ
รัฐที่เกีย่วข้อง 

▪ สมาชิกป่าชุมชนซ่ึงได้รับการเสนอช่ือโดย
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เพ่ือให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(มาตรา 27)
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ส่ิงที่ดขีึน้
- เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน (สมาชิกป่าชุมชน) เข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินงานเป็นเจ้าหน้าทีป่่าชุมชน
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หน้าที่

✓ตรวจสอบพืน้ทีแ่ละตรวจตราดูแลการด าเนินการใช้ประโยชน์
จากผลผลติและบริการป่าชุมชนของสมาชิกป่าชุมชนและ
บุคคลทีม่ิใช่สมาชิกป่าชุมชน และการด าเนินกจิการต่าง ๆ ในป่าชุมชน

✓แนะน า ให้ความรู้ และสร้างจติส านึกแก่บุคคลในชุมชนและ
บุคคลทีอ่ยู่รอบพืน้ที่ ป่าชุมชนในการดูแลรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในป่าชุมชน รวมทั้งรักษาภูมิปัญญาท้องถิน่ ขนบธรรมเนียม
และวฒันธรรมประเพณีในท้องถิ่น

✓ป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน
✓สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจดัการป่าชุมชน

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัินี้
✓รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวดัเม่ือปรากฏว่า

มีกรณจีะต้อง เพกิถอนป่าชุมชนทั้งหมดหรือบางส่วน
(มาตรา 64)

เจ้าหน้าทีป่่าชุมชน



เครือข่ายป่าชุมชน

การรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือ
สมาชิกป่าชุมชนของป่าชุมชนต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน เพ่ือเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพ่ือน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกัน
อย่างยัง่ยืนและได้มีการจดแจ้งการเป็นเครือข่ายป่าชุมชน
ต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด  

(มาตรา 4)

ผู้แทนประธานเครือข่าย
ป่าชุมชนระดบัจังหวดั 

จ านวน 4 คน (จาก 4 ภาค)
ร่วมเป็นคณะกรรมการ

นโยบายป่าชุมชน

ประธานเครือข่าย
ป่าชุมชนในแต่ละจังหวดั
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวดั
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องค์กรภาคประชาสังคม

องค์กรทีไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลทีม่ี
วตัถุประสงค์ด้านการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิหรือองค์กรอ่ืนที่ไม่ได้
เป็นนิตบุิคคล แต่มีผลงานด้านการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างต่อเน่ืองเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี ้โดยมิได้มีการหา
ผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกนั และได้มีการ
จดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมต่อกรมป่าไม้

ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด  (มาตรา 4)

ผู้แทนองค์กร
ภาคประชาสังคม

จ านวน 2 คน ร่วมเป็น
คณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชน

ผู้แทนองค์กร
ภาคประชาสังคม
จ านวนไม่เกนิ 2 คน

ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวดั
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พนักงานเจ้าหน้าที่

หน้าทีแ่ละอ านาจ

(1) ร่วมกบัคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดให้มีหลกัเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืน
ตามมาตรา 49 (มาตรา 44(1))

(2) ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ขุดหาแร่ เพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษาและป้องกนัหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน (มาตรา 63(2))

(3) การศึกษา ค้นคว้า วจิัย หรือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวดัทราบและต้องรายงานผลการศึกษาให้
คณะกรรมการฯ ทราบ (มาตรา 66 วรรคสอง)

(4) ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการเกีย่วกบัป่าชุมชนและการปฏิบัติการ
ตามพ.ร.บ.นี ้และในกรณทีีพ่บว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพ.ร.บ. นี ้หรือระเบียบหรือข้อบังคบัที่ออกตามพ.ร.บ. นี ้ให้รายงานผลต่ออธิบดี
โดยมิชักช้า (มาตรา 67(1))

(5) ส่ังให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าชุมชน หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในป่าชุมชน 
ในกรณทีีมี่ข้อเทจ็จริงปรากฏหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่ามีการกระท าความผดิ
ตามพ.ร.บ. นี ้(มาตรา 67(2))

(6) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ในกรณทีีมี่เหตุอนัควรเช่ือว่ามีกระท าความผดิตามพ.ร.บ. นี ้
(มาตรา 67(3))
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ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏบิัตกิาร
ตามพระราชบัญญัตนีิ ้(มาตรา 4) 



พนักงานเจ้าหน้าที่

หน้าทีแ่ละอ านาจ

(7) ยดึหรืออายดัทรัพย์สินทีใ่ช้หรือได้มาจากการกระท าความผดิตามพ.ร.บ. นีห้รือหลกัฐาน
ที่เกีย่วข้องกบัการกระท าความผดิตามพ.ร.บ. นี ้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจในการ
ตรวจสอบและด าเนินคดี (มาตรา 67(4))

(8) ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 72)
(9) ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวธีิ

พจิารณาความอาญา (มาตรา 73)
(10) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าส่ังลงโทษปรับทางปกครอง ต้องค านึงถึงพฤติการณ์แห่งการ

กระท าความเสียหายทีเ่กดิจากการกระท าน้ัน ตลอดจนความหนักเบาของโทษที่จะใช้
กบัผู้ถูกลงโทษ (มาตรา 91)

(11) ในกรณทีีผู้่ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ช าระค่าปรับทางปกครอง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีม่ีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลทีม่ีเขตอ านาจในการพจิารณาคดีอาญา 
(มาตรา 93)
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พืน้ทีท่ีส่ามารถขอจดัตั้งป่าชุมชนได้ (หมวด 4)

ป่าชุมชนแบ่งเป็น 2 บริเวณ (มาตรา 33 (5))
➢ บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์
➢ บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์

พื้นที่ป่าซ่ึงอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย (ป่าอนุรักษ์
ตามกฎหมาย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตพืน้ทีอ่ื่นใดทีม่คุีณค่าทางธรรมชาต ิ
หรือคุณค่าอ่ืนอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง) (มาตรา 4)

การจัดตั้งป่าชุมชนในพืน้ทีอ่ื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามที่
ก าหนด ในพระราชกฤษฎกีา (มาตรา 8) 
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✓ หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์เพยีงอย่างเดยีว



วตัถุประสงค์ของการจดัตั้งป่าชุมชน (มาตรา 6)

1

2

3

4

5

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ

การฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน

การส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีทีห่ลากหลายของชุมชน
ในการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพฒันา การควบคุมดูแล 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาตใินป่าชุมชน

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตใินป่าชุมชน
อย่างสมดุลและยัง่ยืน

การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการ
ป่าชุมชน

- 25 -



การขอจดัตั้งป่าชุมชน และสถานภาพป่าชุมชน

ส่ิงทีด่ขีึน้
• มีการปิดประกาศค าขอจัดตั้งป่าชุมชนและรายงานผลการตรวจสอบ พืน้ที่ เปิดเผย 

และการประชาสัมพนัธ์ด าเนินการเพ่ือเผยแพร่ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและบุคคล
มีสิทธิท าหนังสือแสดงข้อคดัค้านหรือความเห็นเกีย่วกบัการจัดตั้งป่าชุมชนได้

• สถานะของป่าชุมชน ไม่มีการก าหนดวนัส้ินสุด หากมีการกระท าผดิภายในป่าชุมชน 
อธิบดีมีอ านาจส่ังเพกิถอนป่าชุมชน 

➢ หลกัเกณฑ์และวธีิการในการขอจัดตั้งป่าชุมชน (มาตรา 32)
▪ ชุมชนท้องทีใ่ดทีอ่ยู่ในอ าเภอเดยีวกนักบัพืน้ทีป่่าซ่ึงอยู่นอกเขต 
ป่าอนุรักษ์ และมคีวามสามารถดูแลรักษาป่าน้ัน

▪ บุคคลซ่ึงมอีายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป มภูีมลิ าเนาในท้องที่
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

▪ จ านวนตั้งแต่ 50 คนขึน้ไป
➢ อธิบดปีระกาศการอนุมตัจิัดตั้งป่าชุมชนในราชกจิจานุเบกษา

(มาตรา 40)
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ขั้นตอนการจดัตั้งป่าชุมชนและการก าหนดขนาด
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ขั้นตอนการจดัตั้งป่าชุมชน

2. ย่ืนค าขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวดั 
หรือคณะกรรมการ

ป่าชุมชนประจ าจังหวดั 

3. ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้แห่งท้องที่

ด าเนินการตรวจสอบ

1.ค าขอจัดตั้งป่าชุมชน

การก าหนดขนาดพืน้ทีป่่าชุมชน

การก าหนดขนาดของพื้นที่และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่
ป่าชุมชนให้ค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ขนาดของชุมชน และศักยภาพของ
ชุมชนทีม่ีความสามารถในการจดัการป่าชุมชนด้วย (มาตรา 31)

5. อธิบดีกรมป่าไม้ เห็นชอบ
กบัมติของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวดั

4. คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวดั พจิารณาอนุมตัิ

แผนและมมีติให้
จัดตั้งป่าชุมชน 

6. อธิบดีกรมป่าไม้ ประกาศ
การจัดตั้งป่าชุมชน
ในราชกจิจานุเบกษา



กรอบการใช้ประโยชน์จากผลผลติและบริการป่าชุมชน (มาตรา 50)

การใช้ประโยชน์
บริเวณ
เพ่ือการ
อนุรักษ์

บริเวณ
เพ่ือการใช้
ประโยชน์

เง่ือนไข

1. การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์
โดยชุมชน / พกัผ่อนหย่อนใจ

- ตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน

2.  เกบ็หาของป่า - ตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน

3. การใช้ประโยชน์จากไม้เพ่ือการ
ด ารงชีพ การใช้สอย และกจิกรรม
สาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชน

- ตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน
- สอดคล้องกบัแผนจัดการ 
ป่าชุมชนทีค่ณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวดัอนุมัติ

4. การใช้ประโยชน์จากไม้ทีเ่กดิขึน้
ตามธรรมชาตใินป่าชุมชนเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อน เสียหาย 
อนัเน่ืองจากประสบเหตุภัยพบิัติ
สาธารณะ หรือมเีหตุจ าเป็น 
เพ่ือช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพเิศษ 
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ประจ าจังหวดั

- ตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนประจ าจังหวดั

5. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
อ่ืน  (เช่น น า้)

- ตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน

6. ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และ
สร้างจิตส านึกเกีย่วกบั
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

- แผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับ
อนุมตัจิากคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวดั
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ส่ิงที่ดขีึน้
• การใช้ประโยชน์จากผลผลติและบริการป่าชุมชน เป็นไปอย่างสมดุลและ

ยัง่ยืน ไม่ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมในป่าชุมชน และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข
ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

• ชุมชนมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากผลผลติและบริหารจากป่าชุมชน
✓ การเกบ็หาของป่า
✓ การใช้ประโยชน์จากไม้ให้ท าได้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ โดยต้อง 

ไม่ใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิและให้ท าได้
ตามความจ าเป็นเพยีงเฉพาะ เพ่ือใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิก
ป่าชุมชน หรือใช้ในกจิกรรมสาธารณะภายในชุมชนน้ัน

✓ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตอ่ืินในป่าชุมชนให้ท าได้
ตามความจ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน 
หรือใช้ในกจิกรรมสาธารณะภายในชุมชนน้ัน

✓ บรรดาไม้และของป่าทีไ่ด้มาจากป่าชุมชนตามแผนจดัการป่าชุมชน 
ทีค่ณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวดัอนุมัต ิหรือตามหลกัเกณฑ์ที่
พระราชบัญญัตินีก้ าหนดไว้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง 
หรือค่าใช้จ่ายในการบ ารุงป่า (มาตรา 54)

บุคคลทีม่ิใช่สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชน เพ่ือการศึกษาเรียนรู้
เกีย่วกบัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พกัผ่อน
หย่อนใจ และเกบ็หาของป่าได้เฉพาะเท่าที่ก าหนดในข้อบังคบัเกี่ยวกบั
การจดัการป่าชุมชนตามมาตรา 53

กรอบการใช้ประโยชน์จากผลผลติและบริการป่าชุมชน (มาตรา 50)
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ข้อห้ามกระท าการในป่าชุมชน (มาตรา 63)

ห้ามยดึถือ ครอบครอง หรือใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัย
หรือที่ท ากนิ

1

3

2 ห้ามบุคคลใดก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้  เก็บหา
ของป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ สัตว์ป่าคุ้มครอง 
หรือกระท าการด้วยประการใดๆ อันเป็นการเส่ือมเสียแก่
สภาพป่าชุมชน เว้นแต่เป็นการกระท าของ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน่ีป่าชุมชน 
สมาชิกป่าชุมชน ตามแผนการจดัการป่าชุมชน
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ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
ส่ิงปลูกสร้างทีจ่ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏบิัติ
หน้าทีข่องคณะกรรมการจดัการป่าชุมชน

4

ห้ามใช้ประโยชน์จากไม้ในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ 



การศึกษาค้นคว้า วจิยัในป่าชุมชน

ส่ิงที่ดขีึน้
• เป็นการกระจายอ านาจสู่ระดบัพืน้ที ่การบริหารจัดการ
• เป็นไปตามความต้องการและเหมาะสมในแต่ละพืน้ทีจ่ังหวดั
• จังหวดัได้ทราบและใช้ประโยชน์ข้อมูลทางวชิาการ

ผู้ทีจ่ะเข้าไปกระท าการในป่าชุมชน เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า 
วจิัย หรือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จงัหวดั โดยในการอนุญาตอาจก าหนดให้มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการศึกษา ค้นคว้า วจิัย หรือส ารวจน้ัน
ให้แก่ผู้ทีเ่กีย่วข้องด้วยกไ็ด้  (มาตรา 66)
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ไม้ทรงคุณค่า

ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
และให้หมายความรวมถงึไม้อ่ืนใดที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลกัษณะ

หรือชนิดที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(มาตรา 4)

การใช้ประโยชน์จากไม้ภายในป่าชุมชน
ให้ท าได้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
โดยต้องไม่ใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่า
ที่เกดิขึน้ตามธรรมชาติ

(มาตรา 50)
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บทลงโทษ

บทก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าการฝ่าฝืนในป่าชุมชน
(มาตรา 94)
❖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 63 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรือ

ปรับไม่เกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
❖ ถ้าเป็นการกระท าในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์หรือกระท า

แก่ไม้ทรงคุณค่าทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิผู้กระท าความผดิ
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การริบทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีไว้เป็นความผิด หรือใช้
ในการกระท าความผิด (มาตรา 95)
❖ บรรดาไม้หรือของป่าที่ได้มา หรือมีไว้เป็นความผิด หรือ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระท าผดิตามพระราชบัญญัตินี ้
ให้ริบเสียทั้งส้ินไม่ว่าจะมผู้ีถูกลงโทษตามค าพพิากษา
หรือไม่กต็าม
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พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ที่มีการจัดตั้ง
ป่าชุมชนแล้วตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ รวมถึงพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่อ่ืนของรัฐ โดยได้จัดตั้งก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้ งเป็น
ป่าชุมชนโดยพระราชบัญญตันีิ ้(มาตรา 99, มาตรา 100)

❖ ให้สมาชิกป่าชุมชนและ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของ
ป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามแนวทางของกรมป่าไม้ เป็น
สมาชิกและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตาม พรบ. นี ้
(มาตรา 101)

❖ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชน
ต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดภายใน 2 ปี นับแต่
ระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนตามมาตรา 17
มผีลบังคบัใช้ (มาตรา 102)

ป่าชุมชนทีจ่ดัตั้งตามกฎหมายป่าไม้เดมิ
ได้รับการรับรองตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้
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ส่ิงทีป่่าชุมชนตามมาตรา 99 และ
มาตรา 100 ต้องด าเนินการตามพ.ร.บ.ป่าชุมชน

พ.ร.บ.
ป่าชุมชน
พ.ศ.2562

1.รายช่ือสมาชิก
ป่าชุมชนและ

คณะกรรมการจดัการ
ป่าชุมชน

มาตรา 42

2.เสนอแผนการ
จดัการป่าชุมชน 
ภายใน 2 ปี

มาตรา 102

5. เสนอช่ือสมาชิก
ป่าชุมชน

เพ่ือแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน

มาตรา 27

4. แบ่งบริเวณ
เพ่ือการอนุรักษ์/ 

เพ่ือการใช้ประโยชน์

มาตรา 33 (5)
3.จดัท าข้อบังคบั

ชุมชน
ภายใน 2 ปี

มาตรา 17 วรรค 2



การเพกิถอนป่าชุมชน

• อธิบดมีอี านาจส่ังเพกิถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้มี
กรณดีงัต่อไปนี ้(มาตรา 78)
➢ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพกิถอนป่าชุมชน

ตามมาตรา 48
➢ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิง้ไม่จัดการฟ้ืนฟู

ป่าชุมชนน้ันต่อไป
➢ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัตติาม

พระราชบัญญตัินี ้หรือระเบียบ หรือข้อบังคบัที่ออกตาม
พระราชบัญญตันีิ ้อนัจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความ
เสียหาย หรือมเีหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนต่อไป

➢ เม่ือมเีหตุผลความจ าเป็นทางด้านกจิการเพ่ือความมัน่คง
ของประเทศ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

• ป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน อาจมีการน าพื้นที่ดังกล่าว มาขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนใหม่อีกก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
นโยบายก าหนด (มาตรา 81)
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ให้คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนมีอ านาจก าหนดอตัรา

และวางระเบียบ
เกีย่วกบัการเกบ็รายได้

ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือ
ค่าบริการ เน่ืองในการ

ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน     

เกบ็รักษาไว้
ใช้จ่ายในกจิกรรมการจดัการ
ป่าชุมชน ตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการทีค่ณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชนก าหนด     

เงนิค่าปรับ/เงนิรายได้/ทรัพย์สินส่วนกลาง
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ส่ิงทีด่ขีึน้
ท าให้มีรายได้ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินส่วนกลางโดยเกบ็รักษาไว้ใช้จ่ายในกจิกรรมการ
จัดการป่าชุมชน (มาตรา 56)

เงนิค่าปรับ เงนิทีม่ผู้ีบริจาค เงนิสนับสนุนจากรัฐบาล 
และเงนิรายได้อ่ืน ๆ ให้ตกเป็นของทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน

(มาตรา 56)

เงินค่าปรับทีไ่ด้รับตามพระราชบัญญตัินี ้อันเกดิจาก
การกระท าความผดิในป่าชุมชน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจดัการป่าชุมชนน้ันเป็นจ านวนร้อยละ 50ของ

เงนิค่าปรับดงักล่าว ส่วนที่เหลือให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ

ร้อยละ 50
ของเงนิค่าปรับ
น าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน

(มาตรา 55)



กฎหมายล าดับรองตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน
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พระราชกฤษฎกีา (1 ฉบับ)
• พระราชกฤษฎกีา ว่าด้วยการจัดตั้งป่าชุมชนในพืน้ทีอ่ื่นของรัฐ 
พ.ศ. .... (มาตรา 8)

กฎกระทรวง (2 ฉบับ)
• กฎกระทรวงก าหนดพืน้ทีใ่ห้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. …. 
(มาตรา 4)

• กฎกระทรวงก าหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. ....(มาตรา 4)

ระเบียบคณะกรรมการสรรหา (1 ฉบับ)
• ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการสรรหา และการเสนอรายช่ือบุคคล
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
พ.ศ. …. (มาตรา 12)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (2 ฉบับ)
• เร่ืองแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. 2562 (มาตรา 4)

• ว่าด้วยการก าหนดรูปแบบบัตรประจ าตวักรรมการจัดการ
ป่าชุมชน เจ้าหน้าทีป่่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 71)



ประกาศคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (1 ฉบับ) 
• ว่าด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการก าหนดอตัราการลงโทษปรับ
ทางปกครอง พ.ศ. .... (มาตรา 91) 

กฎหมายล าดับรองตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน
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ระเบียบกรมป่าไม้ (8 ฉบับ)
• ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดบัจังหวดั พ.ศ. 2562
(มาตรา 4)

• ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2562 (มาตรา 4)
• ว่าด้วยการจัดท าแผนทีแ่สดงแนวเขตป่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 35)
• ว่าด้วยการดูแลรักษาและจัดท าบัญชีทรัพย์สินส่วนกลางของ
ป่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 44)

• ว่าด้วยการจัดท าหลกัเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืน เพ่ือแสดงแนวเขต
ป่าชุมชนบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
พ.ศ. .... (มาตรา 49)

• ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การก าหนดเงนิค่าปรับทีไ่ด้รับตามพระราชบัญญัตินี ้
อนัเกดิจากการกระท าความผดิในป่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 55)

• ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ การด าเนินการแก่ทรัพย์สินทีต่กเป็นของ
แผ่นดิน พ.ศ. .... (มาตรา 69)

• ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของ
ป่าชุมชนทีถู่กเพกิถอน พ.ศ. .... (มาตรา 80)



กฎหมายล าดับรองตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (17 ฉบับ)

1. ว่าด้วยการจดัท าแผนจดัการป่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 17)
2. ว่าด้วยการปกครอง ดูแลบ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์

ในพืน้ทีป่่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 18)
3. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวดั พ.ศ. .... (มาตรา 24)

4. ว่าด้วยการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการป่าชุมชนและการ
จดัท ารายงานผลการจดัการป่าชุมชนในจงัหวดั พ.ศ. .... (มาตรา 26)

5. ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าทีป่่าชุมชน 
พ.ศ. .... (มาตรา 28)

6. ว่าด้วยการก าหนดขนาดของพืน้ทีป่่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์
ภายในพืน้ทีป่่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 31)

7. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการจดัตั้งและขยายเขตป่าชุมชน 
พ.ศ. .... (มาตรา 32)

8. ว่าด้วยการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบค าขอจดัตั้งป่าชุมชน แผนทีแ่สดง
แนวเขตของป่าชุมชน และความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมในการจดัตั้ง
ป่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 37)
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ระเบียบประธานคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (1 ฉบับ)
• ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการในการจ่ายเบีย้ประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เลีย้ง
ค่าเช่าทีพ่กั และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวดั และคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. .... (มาตรา 20)



กฎหมายล าดับรองตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (17 ฉบับ)

9. ว่าด้วยประกาศการอนุมัตจิดัตั้งป่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 40)
10. ว่าด้วยสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจดัการป่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 42)
11. ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลผลติและบริการป่าชุมชน พ.ศ. .... 

(มาตรา 50(2))
12. ว่าด้วยการห้ามกระท าการอ่ืนใดอนัเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน

เพ่ือส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจติส านึกเกีย่วกบัการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในป่าชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์โดยชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 51)

13. ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากไม้ในป่าชุมชน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
เสียหายอนัเน่ืองมาจากประสบเหตุภยัพบิัตสิาธารณะหรือมีเหตุจ าเป็น
เพ่ือช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณพีเิศษ พ.ศ. .... (มาตรา 52)

14. ว่าด้วยการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ จากบุคคล
ทีม่ิใช่สมาชิกป่าชุมชนเน่ืองในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน พ.ศ. .... 
(มาตรา 56)

15. ว่าด้วยการเข้าไปกระท าการใด ๆ เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วจิัย หรือส ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน พ.ศ. .... (มาตรา 66)

16. ว่าด้วยการขอจดัตั้งป่าชุมชนทีถู่กเพกิถอน พ.ศ. .... (มาตรา 81)
17. ว่าด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ เกีย่วกบัหน่วยงานของรัฐที่ปกครอง

ดูแลพืน้ทีไ่ม่ยนิยอมให้จดัตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป พ.ศ. .... (มาตรา 100)
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ขอกราบขอบพระคุณผู้มส่ีวนร่วมในการผลกัดนั พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี, นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม, พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
อดตี รมว.ทส.)
คณะกรรมการขบัเคล่ือนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ประธานฯ)
สภาขบัเคล่ือนการปฏรูิปประเทศ (สปท.), สภาปฏรูิปแห่งชาติ (สปช.), สภานิติบญัญัตแิห่งชาติ 
(สนช. สมัยปี พ.ศ. 2550) คณะกรรมาธิการพจิารณาร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. .... (พลเรือเอก วลัลภ
เกดิผล ประธานฯ) 
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม สภานิติบญัญัตแิห่งชาติ 
(พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานฯ)
คณะอนุกรรมมาธิการการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัป่ิาชุมชน ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ (พลเรือเอก วลัลภ เกดิผล ประธานฯ) 
คณะอนุกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏรูิปทรัพยากรธรรมชาต ิในคณะกรรมาธิการขบัเคล่ือน
การปฏรูิปประเทศด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สปท. (นางมิ่งขวญั  วชิยารังสฤษดิ์ ประธานฯ)
คณะท างานขบัเคล่ือน (ร่าง) พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ... (พลเอก จารุเกยีรต ิชัยวงษ์ ประธานคณะท างาน)
คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) (ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานฯ) 
คณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรุงและพฒันากฎหมายทีด่นิทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม (ดร.บณัฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานฯ) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพฒัน์ ปลดักระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) และคณะ
กรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้, รองอธิบดกีรมป่าทุกท่าน) และคณะ
อดตีผู้บริหาร ทส. และปม. (นายวจิารย์ สิมาฉายา นายธีรภทัร ประยูรสิทธิ นางสาวสุทธิลกัษณ์ ระววิรรณ
นายชลธิศ สุรัสวด ี นายประลอง ด ารงค์ไทย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ นายโกมล แพรกทอง) และท่านอ่ืน  ๆ
คณะวนศาสตร์ (ผศ.ดร. ขวญัชัย ดวงสถาพร อนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม
ทางบก สภานิติบญัญัตแิห่งชาติ )
คณะกรรมการการพฒันา ปรับปรุง แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
และส านักกฎหมาย กรมป่าไม้
เครือข่ายป่าชุมชนทัว่ประเทศ  
ข้าราชการ พนักงาน และผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องทุกท่านทีม่ิได้เอ่ยนาม

นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 
และคณะท างานฯ ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ค านิยม



คณะผู้จดัท า
จัดท าโดย ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2561 4292-3 ต่อ 5651, 5639

ที่ปรึกษา นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้
นายปรมินทร์ วงศ์สุวฒัน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกลุ รองอธิบดีกรมป่าไม้

บรรณาธิการ/เรียบเรียง นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน
คณะท างาน นายพชัิย เอกศิริพงษ์ ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน

นายวรากร เกษมพนัธ์กลุ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ
นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นางสาวหทยัชนก ชอบผล นิติกร
นางสาวพรศิริ นิธิเศรษฐ์ นักวิชาการป่าไม้
นายพฒันดล แสงคู่วงษ์ นักวิชาการเผยแพร่

ปีทีป่รับปรุง 2563



สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ
ส านักจดัการป่าชุมชน กรมป่าไม้
0-2561-4292-3 ต่อ 5651, 5639

ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562


