
รายงานสถานการณ์ความก้าวหนา้ร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. .... 

วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

7 มี.ค. 59 

(ประกาศ

คณะกรรมาธิการฯ 

ที่ 15/2559) 

    - สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ไดแ้ต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ….  

เพื่อพจิารณาศึกษา วเิคราะห์ จัดท าแนวทางและข้อเสนอเพื่อผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. …. 

22 เม.ย. 59 

(ที่ (สปท) 

531/1559 

ลงวันที่ 7 มี.ค. 61) 

    - สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้จัดให้มีการรับฟังความคดิเห็น ผ่านโครงการสัมมนา เรื่อง 

“(ร่าง) พระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ….” โดยได้เชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภูมิภาคและ

หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทย ทั้งภาครฐั ภาคประชาชนหรือองคก์รเอกชน และภาคสื่อมวลชน 

จ านวน 150 คน เขา้ร่วมการสัมมนาดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ….  

ต่อผู้เกี่ยวข้องทกุภาคส่วน ปรกึษาหารือและรับฟังความคดิเห็น แล้วน าขอ้มูลที่ได้จากการสัมมนา 

มาปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. …. ให้มีความเหมาะสม 

6 ก.ค. 59     - สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... เขา้ที่ประชุม

คณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย (ครม. สนช. สปท.) ครั้งที่ 22 ซ่ึงผลจากการพจิารณา เหน็ชอบในหลกัการ

ของร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) และให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบและพจิารณา 

13 ก.ย.59 

(ค าสั่งกรมป่าไม้ 

ที่ 2102/2559 

ลงวันที ่13 

ก.ย. 59) 

    - กรมป่าไม้แตง่ตัง้คณะท างานยอ่ยเตรียมการร่างกฎกระทรวง ระเบียบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน พ.ศ. …. ซ่ึงไดด้ าเนนิการยกร่างกฎกระทรวง ระเบยีบ ตามร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. 

(ฉบับ สปท.) ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.59 จนถึงปจัจุบัน (วันที่ 22 พ.ย. 60) จาก 8 กฎกระทรวง  

แล้วเสร็จจ านวน 6 กฎกระทรวง 

9 ธ.ค. 59 

(ที่ นร 0404 

(คนป.)ว 

13726) 

    - รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตร ี(ประธานคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่ายฯ)  

มีหนังสือแจง้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เพื่อโปรดทราบและ

พจิารณาตามมติของคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย (ครม. สนช. สปท.) 

30 ธ.ค. 59 

(ที่ ทส 

0207.3/ว 

4678) 

 

 

    - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งหนงัสือแจง้กรมป่าไม้เพื่อพจิารณาด าเนนิการตาม

มติของคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย (ครม. สนช. สปท.) 

วันท่ี 18 ม.ค. 62 



วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

31 ม.ค. 60 

(ที่ ทส 

1609.2/20 

ลงวันที ่ 

26 ม.ค. 60 

    - กรมป่าไม้โดยคณะกรรมการพัฒนา ปรบัปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้  

ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) โดยมีข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงร่างในบางประเด็น 

 

27 ก.พ. 60 

(ที ่ทส 

1604.45/ 

3759) 

    - กรมป่าไม้มีหนงัสือส่งร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ที่ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ

พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้ เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

18 เม.ย. 60 

(ที่ ทส

0222.5/ 

ว 1330) 

    - คณะท างานพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติของ ทส.ได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 1

พจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) ที่กรมป่าไม้มีข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงร่าง 

ในบางประเด็น 

27 เม.ย. 60 

(ที่ ทส 

0222.5/ 

ว 1584) 

    - คณะท างานพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติของ ทส.ได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 2

พจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) ที่กรมป่าไม้มีข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงร่าง 

ในบางประเด็น 

 

5 พ.ค. 60 

(ที่ ทส 

1604.45/ 

534) 

    - กรมป่าไม้ มีหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแจ้งยนืยนัเหน็ชอบตาม 

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) พรอ้มมีการตั้งขอ้สังเกตประกอบร่างในบาง

ประเด็น เพื่อขอแกไ้ขในช้ันการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

9 พ.ค. 60 

(ที่ ทส 

0222.5/ 

ว 1690) 

    - คณะท างานพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติของ ทส. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) โดยมีมติเหน็ชอบและยนืยันตามร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

(ฉบับสปท.) พร้อมมีการตัง้ขอ้สงัเกตประกอบร่างในบางประเด็นและมอบหมายใหก้รมป่าไม้จดัท า

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) พร้อมสรุปผลการ 

รับฟังความคดิเหน็ อันเป็นไปตามที่แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ

มาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยก าหนดไว้เพื่อเสนอคณะท างานพัฒนากฎหมาย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติของ ทส. 

 

 



วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

16 พ.ค. 60     - กรมป่าไม้ได้ด าเนินตามมติการประชุมของคณะท างานพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติของ 

ทส. โดยการจัดให้มีการรับฟังความคดิเห็นเพื่อประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมป่าไม้ เป็นระยะเวลารวม 16 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 60 ถึง 

วันที่ 31 พ.ค. 60 พร้อมทั้ง ได้ด าเนินการจัดท าหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา

พระราชบัญญัติ (Checklist) พร้อมสรุปผลการรับฟงัความคดิเห็น อันเป็นไปตามที่แนวทางการจัดท าและ

การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้ 

 

23 พ.ค. 60     - คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมพจิารณา 

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) โดยมีมติเห็นชอบหลักการของร่างดังกล่าวพร้อมมีการ

ตั้งขอ้สังเกตประกอบร่างในบางประเด็นและมอบหมายให้กรมป่าไม้ให้แก้ไขปรบัปรงุรายละเอียดของ

หลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) พร้อมสรุปผลการรับฟัง

ความคดิเห็น อันเป็นไปตามที่แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้ 

16 มิ.ย. 60 

(ที่ ทส

1604.45/ 

10938) 

    - กรมป่าไม้ ได้แก้ไขตามมติที่ประชุม โดยส่งหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ....  

(ฉบับ สปท.) พร้อมรายละเอียดของหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ 

(Checklist) และสรุปผลการรับฟังความคดิเห็นอันเป็นไปตามที่แนวทางการจดัท าและการเสนอ 

ร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดไว ้ใหก้ระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพจิารณา 

18 ก.ค. 60 

(ที่ ทส 

1604.45/ 

1549) 

 

    - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ....  

(ฉบับสปท.) เรียนรองนายกรัฐมนตร ี(พลเอกประวติร วงษ์สุวรรณ) เพื่อขอความเหน็ชอบใหเ้สนอ

คณะรฐัมนตรีซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวติร วงษ์สุวรรณ) ได้มีหนังสือให้ความเห็นชอบให้เสนอ

คณะรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงสง่ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

(ฉบับสปท.) ให้ส านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีเพื่อพจิารณาตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตร ี 

26 ก.ค. 60 

(ที่ นร 

0503/24831) 

     - ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ได้มีหนงัสือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดท าขอ้มูลเอกสารเพิ่มเติม ดงันี ้

1) ให้จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟงัความคดิเห็นของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

(ฉบับ สปท.) เพิ่มเติม โดยให้มีรายละเอียดเปน็ไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที ่4 เมษายน 2560  

เรื่อง แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย 

2) ให้แก้ไขเพิ่มเติมบันทกึหลกัการและเหตุผล โดยให้ระบุใหชั้ดเจนในบนัทกึหลกัการและเหตุผล



วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

ประกอบการเสนอร่างกฎหมายในการก าหนดโทษอาญาส าหรับความผิดร้ายแรง อันเป็นไปตาม

แนวนโยบายแห่งรัฐในการตรากฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 6 มิถนุายน 2560 รับทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดท า

ร่างกฎหมายใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  

 

21 ส.ค.60 

(ที่ ทส

1604.45/ 

15673) 

    - กรมป่าไม้ได้มีหนังสือแก้ไขสรุปผลการรับฟงัความคดิเห็นและบันทึกหลกัการและเหตุผลของ 

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ให้มีความละเอียดครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีเสนอ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพจิารณาน าเรียนรฐัมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดลงนามหนังสือเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ

พจิารณาเสนอเขา้คณะรัฐมนตรตี่อไป 

11 ก.ย. 60 

(ที่ ทส

1604.45/ 

1991) 

    - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ลงนามหนังสือแกไ้ขสรปุผล 

การรับฟงัความคดิเหน็และบนัทึกหลกัการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ....  

(ฉบับสปท.) ให้มีความละเอียดครบถว้นตามมติคณะรฐัมนตรีเสนอส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี 

เพื่อพจิารณาเสนอเขา้คณะรัฐมนตรตี่อไป 

10 ต.ค. 60 

(ที่ นร 

0503/33169) 

    - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งวา่ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ)

ปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี มคี าสัง่มอบหมายสรปุได้ดงันี ้

1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งเวยีนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อขอให้เสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือตอบเสนอความเห็นเกีย่วกับร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน  

พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) จ านวน 14 หน่วยงาน ตอบเหน็ชอบในหลกัการ 6 หน่วยงาน และมี

ขอ้เสนอแนะจ านวน 9 หน่วยงาน 

3) มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ 

ไปพจิารณาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้ได้ข้อยตุิ ก่อนน าเสนอ

คณะรัฐมนตรตี่อไป 

18 ต.ค. 60 

(ใบเสนองาน 

เลขรับ 6088 

ลงวันที ่ 

11 ต.ค. 60) 

 

    - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ให้กรมป่าไม้พิจารณาด าเนินการตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ) ปฏิบัติราชการ

แทนนายกรฐัมนตร ี



วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

24 ต.ค. 60 

(ที่ ทส 

1604.45/ 

20044) 

 

 

    - กรมป่าไม้ จัดประชุมคณะท างานพจิารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

เพื่อพจิารณาขอ้เสนอของ 9 หน่วยงาน ที่มีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ....  

(ฉบับ สปท.) 

27 ต.ค. 60 

(ที่ ทส 

1609.2/ 

1267) 

    - กรมป่าไม้ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้ 

เพื่อพจิารณาขอ้เสนอของ 9 หน่วยงาน ที่มีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ....  

(ฉบับ สปท.) 

22 พ.ย. 60 

(ที่ ทส 

1604.45/ 

2312) 

    - กรมป่าไม้ ส่งหนังสือแจ้งผลการประชุมพจิารณาขอ้เสนอดงักล่าวใหก้ระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพจิารณาเชิญหน่วยงานที่ให้ขอ้เสนอแนะรวม 9 หน่วยงาน 

ประชุมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน  

พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.)ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

29 ธ.ค. 60 

(ที่ ทส 

1604.45/ว 

4900 ลงวันที่ 

22 ธ.ค. 60)  

     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่ให้ขอ้เสนอความเห็นต่อ

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ....รวม 9 หน่วยงาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหา 

ขอ้ยุติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงการประชุมได้ข้อยุติในแต่ 

ละประเด็น โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) และ

มอบหมายให้กรมป่าไม้น าข้อยุติและขอ้เสนอจากที่ประชุมเป็นขอ้สังเกตประกอบร่างพระราชบัญญัติ 

ป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามขัน้ตอนการเสนอกฎหมายต่อไป เพื่อให้เกิด

ความชัดเจนให้กรมป่าไม้จัดท าเอกสารร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ สปท.) ที่แก้ไขขอ้ความ

ตามขอ้ยุติและข้อเสนอจากที่ประชุม 

8 ม.ค. 61 

(ใบเสนองาน 

เลขรับ 7613 

ลงวันที่ 29 

ธ.ค. 60) 

     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือแจ้งกรมป่าไม้ว่า ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอรายงานการพจิารณาศึกษา  

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเพื่อด าเนินการ โดยในการนี ้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ) 

สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีค าสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพจิารณาร่วมกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพจิารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอ้เสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการ



วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

พจิารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

19 ม.ค. 61      - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบกรมป่าไม้น าขอ้ยุตแิละขอ้เสนอจากที่ประชุม

ร่วมกับหน่วยงานที่มีความเหน็และขอ้เสนอ 9 หน่วยงาน เม่ือวันที ่29 ธนัวาคม 2560 และ

ขอ้เสนอแนะจากรายงานการพจิารณาศกึษาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ของ

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ มาปรับแก้ไข 

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... พร้อมทั้งน าร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขขอ้ความตามขอ้เสนอ

ดังกล่าว ลงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเพื่อรับฟังความคดิเห็น ตามแนวทางการ

จัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 

29 ม.ค. 61  

(ที่ ทส 

1604.45/ 

ว 333  ) 

     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือเชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประชุมหารือรายงานการพจิารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ของ

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกบัเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ในวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 08.30 น. – 14.30 น.  

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  

 6 ก.พ. 61 

(ที่ ทส 

1604.45/ว ๓๓๓  

ลงวันที่ 2๙ 

ม.ค. 6๑) 

     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคดิเห็น

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  

โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ภาครัฐ ภาคประชานชน และองคก์รเอกชน ได้เข้าส่วน 

ในการรับทราบข้อมูล ท าความเขา้ใจ ร่วมปรึกษาหารือและร่วมแสดงความคดิเห็นต่อ 

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

12 ก.พ. 61 

(ที่ คปก.03 

(คปก.)/ว122 

ลว 6 ก.พ. 61) 

     - คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  

มีหนังสือเชิญกรมป่าไม้เขา้ร่วมประชุมให้ขอ้มูลและความคิดเห็นประกอบการพจิารณาร่างกฎหมาย  

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... โดยที่ประชุมได้มอบให้กรมป่าไม้รับความเห็นและขอ้เสนอแนะ 

ไปพจิารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

19 ก.พ. 61 

(ที่ คปก. 
06/157  

ลว 16 ก.พ. 61 

     - คณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

มีหนังสือเชิญกรมป่าไม้เขา้ร่วมประชุมหารือ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... กับประธาน

คณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

(นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์) เวลา 16.00 น. ณ ห้องทวบีุญยเกตุ ช้ัน 2 อาคารส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี (หลังเก่า) ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ 



วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

ป่าชุมชน พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับขอ้เสนอของคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  

7 มี.ค.61 

(ที่ ทส 

0207.3/1306 

ลว 28 ก.พ.61) 

     - คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ส านักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือเชิญเขา้ร่วมประชุม กขร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับ 

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท าเนียบรัฐบาล  

8 มี.ค.61      - กรมป่าไม้จดัท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

และสรปุและวเิคราะห์ผลการรับฟังความคดิเห็นร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ลงระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ตามแนวทางการจดัท าและการเสนอร่างกฎหมายตาม

บทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เรียบร้อยแล้ว 

 

16 มี.ค. 61 

(ที่ ทส 

1604.45/ 

4688  

ลว 13 มี.ค. 61) 

     - กรมป่าไม้มีหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. .... เสนอปลดักระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดน าเรียนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดลงนามหนังสือเสนอรองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ)  

และลงนามหนังสือเสนอส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

18 เม.ย.61 

(ที่ ทส 

1604.45/861) 

 

     - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามหนังสือเสนอ 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ) เพื่อโปรดพจิารณาให้ความเหน็ชอบให้น าเรื่อง  

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... เสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือพจิารณาอนุมัติหลักการ 

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

3 พ.ค.61      - รองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวติร วงษส์ุวรรณ) พจิารณาให้ความเหน็ชอบให้น าเรื่อง ร่าง

พระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาอนุมัตหิลกัการร่างพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน พ.ศ. ....  

4 พ.ค. 61      - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไดส้่งหนังสือถึงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

เพื่อพจิารณาเสนอคณะรฐัมนตร ี

22 พ.ค. 61      - คณะรัฐมนตร ีได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... โดยมีมติอนุมัตหิลกัการ 

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

พร้อมทั้งสง่มตคิณะรัฐมนตรใีห้ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา แลว้สง่ให้คณะกรรมการ

ประสานงานสภานิติบญัญัตแิหง่ชาติพิจารณากอ่นพจิารณาก่อนเสนอสภานติิบัญญัตแิหง่ชาตติ่อไป 

 

 



วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

25 ก.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

โดยเชิญกรมป่าไม้ เพื่อช้ีแจงขอ้มูลสาระส าคัญร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... และขอให้เตรียม

ขอ้มูลช้ีแจงเปน็เอกสาร ดังนี ้

1) ป่าชุมชนที่ด าเนินการในปัจจบุันมีจ านวนเท่าใด และมีปา่ชุมชนที่ประสบความส าเร็จหรือ

ล้มเหลวกี่แห่ง  

2) มีหลักเกณฑ์หรือตัวช้ีวดัอยา่งไรที่ท าให้ป่าชุมชนประสบความส าเรจ็ (Success) หรอืล้มเหลว (Fail) 

3) ชุมชนมีกติกาอยา่งไรในการดูแลป่าชุมชน และสมาชิกป่าชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษา

กตกิานั้นอยา่งไร 

4) ขอ้มูลรายงานการวจิัยเกีย่วกับป่าชุมชน และตัวช้ีวัดการวเิคราะห์จดุเดน่ที่ท าให้ปา่ชุมชน

ประสบ (Success) หรือล้มเหลว (Fail) เช่น ตัวช้ีวัดในการด าเนินงานป่าชุมชนให้ประสบความส าเรจ็  

การประเมินมลูคา่ การมีส่วนร่วม การศกึษาปริมาณคาร์บอน เปน็ตน้ 

5) ให้จัดเตรียมสถานที่ปา่ชุมชนที่ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว เพื่อให้คณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ลงพื้นที่ศกึษาดูงาน ขัน้ตน้ก าหนดสถานที่และวันเวลา ไวด้ังนี้ 

สถานทีดู่งาน : จังหวดักาญจนบรุี 

O ป่าชุมชน Success : ป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคี 

O ป่าชุมชน Fail : ป่าชุมชนบ้านบ่อทอง 

วันที่ดูงาน : (รอยนืยนัจากกฤษฎีกา) 

1 ส.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 2 โดยกรมป่าไม้ช้ีแจงขอ้มูลร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ในบทน า ตั้งแต่มาตรา 1  

ถึง ร่างมาตรา 3 นิยามค าวา่ “พนักงานเจ้าหน้าที”่ และจัดสง่เอกสารขอ้มูลตามที่ได้สัง่การ 

เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี ้คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ให้เตรียมขอ้มูลช้ีแจง 

เป็นเอกสาร ในประเด็นเกี่ยวกับพืน้ที่อ่ืนของรัฐที่กรมป่าไม้จะน ามาจัดตั้งป่าชุมชนตามพ.ร.บ.ฉบับนี ้ 

มีประเภทใดบ้าง หน่วยงานใดเปน็ผู้รับผิดชอบ และภายใต้กฎหมายใด 

6 ส.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3 โดยกรมป่าไม้ช้ีแจงกรณกีารน าพื้นที่อืน่ของรฐั (พื้นที่ราชพัสดุ) มาจดัตัง้ป่าชุมชน ซ่ึงจะต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ของพื้นที่ราชพัสดุด้วย ช้ีแจงเรื่องเงินรายได้หรือเงนิอื่นใดที่เกดิจากการ

ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนโดยไม่ต้องน าส่งคลังเปน็รายได้ของแผ่นดิน และจัดสง่เอกสารขอ้มูลเพิ่มเติม

ตอบค าถามของคณะกรรมการฯ จากการประชุมครั้งที ่2 เม่ือวันที่ 1 ส.ค. 61 

 

 



วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

8 ส.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4 โดยกรมป่าไม้ช้ีแจงขอ้มูลร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ในหมวด 1 บททั่วไป  

ถึง หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

10 ส.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 5 โดยกรมป่าไม้ช้ีแจงขอ้มูลร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ในหมวด 3 คณะกรรมการ

ป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

17 ส.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 6 โดยกรมป่าไม้ช้ีแจงขอ้มูลร่างพระราชบัญญัตปิา่ชุมชน พ.ศ. .... ในหมวด 4 การจดัตั้ง 

ป่าชุมชนตั้งแต่มาตรา 20 ถึง มาตรา 24 

20 ส.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 7 โดยกรมป่าไม้ช้ีแจงขอ้มูลร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. .... ในหมวด 5  

การจดัการป่าชุมชน ตั้งแต่มาตรา 27 ถึง มาตรา 29 

22 ส.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 8 โดยกรมป่าไม้ช้ีแจงขอ้มูลร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ในหมวด 5  

การจดัการป่าชุมชน ตั้งแต่มาตรา 29 ถึง มาตรา 33 

28 ส.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 9 โดยกรมป่าไม้ช้ีแจงขอ้มูลร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ในหมวด 5 การจดัการ 

ป่าชุมชนตั้งแต่มาตรา 33 ถึง มาตรา 35 และจัดส่งส่งเอกสารขอ้มูลเพิ่มเติมตอบค าถามของ 

คณะกรรมการฯ จากการประชุมครั้งที่ 8 เม่ือวันที่ 22 ส.ค. 61 

30 ส.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 10 โดยกรมป่าไม้ช้ีแจงขอ้มูลร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. .... ในหมวด 5  

การจดัการป่าชุมชนตัง้แต่มาตรา 36 ถึง หมวด 6 การควบคุมดูแลป่าชุมชน มาตรา 40 

4 ก.ย. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 11 โดยกรมป่าไม้ช้ีแจงขอ้มูลร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. .... ในหมวด 6  

การควบคุมดแูลป่าชุมชนตั้งแต่มาตรา 41 ถึง มาตรา 50 และจัดส่งเอกสารขอ้มูลเพิ่มเติม 

ตอบค าถามของคณะกรรมการฯ จากการประชุมครั้งที ่10 เม่ือวันที่ 30 ส.ค. 61 

5 ก.ย. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 12 โดยกรมป่าไม้ช้ีแจงขอ้มูลร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. .... ในหมวด 7 การเพกิถอน 

ป่าชุมชนถึงบทเฉพาะ ตั้งแต่มาตรา 51 ถึง มาตรา 71 

 



วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

9 ต.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

วาระที่ 2 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บทน า มาตรา 1 ถึง บททั่วไป มาตรา 5 

10 ต.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

วาระที่ 2 ครั้งที่ 2 ตั้งแตห่มวด 1 บททั่วไป มาตรา 6 ถงึหมวด 3 คณะกรรมการป่าชุมชน 

ประจ าจังหวดั มาตรา 18 

17 ต.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

วาระที่ 2 ครั้งที่ 3 ตั้งแตห่มวด 3 คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด มาตรา 18 ถึงหมวด 4  

การจดัตั้งป่าชุมชน มาตรา 20/2 

19 ต.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

วาระที่ 2 ครั้งที ่4 ตั้งแตห่มวด 4 การจัดตัง้ป่าชุมชน มาตรา 20 ถึง มาตรา 22 

25 ต.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

วาระที่ 2 ครั้งที ่5 ตั้งแตห่มวด 4 การจัดตัง้ป่าชุมชน มาตรา 23 ถึง หมวด 5 การจดัการป่าชุมชน 

มาตรา 27 

29 ต.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

วาระที่ 2 ครั้งที ่6 ตั้งแต่หมวด 5 การจดัการป่าชุมชน มาตรา 29 ถึง มาตรา 39 

30 ต.ค. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

วาระที่ 2 ครั้งที่ 7 ตั้งแตห่มวด 6 การควบคุมดแูลป่าชุมชน มาตรา 39/1 ถึง หมวด 7 การเพกิถอน

ป่าชุมชน มาตรา 51 

7 พ.ย. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

วาระที่ 2 ครั้งที่ 8 ตั้งแต่หมวด 7 การเพกิถอนป่าชุมชน มาตรา 52 ถึง หมวด 8 บทก าหนดโทษ 61/5 

16 พ.ย. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

วาระที่ 2 ครั้งที่ 9 ตั้งแต่หมวด 9 บทก าหนดโทษ ส่วนที่ 2 โทษทางอาญา มาตรา 61/6  

ถึงบทเฉพาะกาล 71 

21 พ.ย. 61      - คณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้จดัประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 

วาระที่ 3 โดยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ที่ปรบัแกไ้ขตามที่ประชุมในวาระที่ 2 

ตั้งแตบ่ทน า มาตรา 1 ถึง บทเฉพาะกาล 

      - ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้ผ่านการพจิารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรียบร้อยแล้ว และสง่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือแจ้งผล 

การตรวจพจิารณา พร้อมทัง้ส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยนืยัน 

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... 



วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

17 ธ.ค. 61 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ที่ผ่าน

การพจิารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาพรอ้มส่งสรปุผลการรับฟังความคดิเห็น 

ต่อส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีเรียบร้อยแล้ว 

26 ธ.ค. 61 - สภานิตบิัญญัติแห่งชาติไดเ้ห็นชอบหลกัการของร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ....  

(โดยมีผู้เห็นด้วย 131 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน จากผู้เขา้ร่วมประชุม 134 ท่าน) พร้อมทั้ง  

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... โดยมี 

พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล เป็นประธาน และพลเรือเอก ทววีุฒิ พงศ์พิพัฒน ์เป็นเลขานกุาร  

เพื่อพจิารณารายมาตรา  

27 ธ.ค. 61 - คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้จัดประชุมพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 2/61 ในภาพรวมของร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าว 

28 ธ.ค. 61 - คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้จัดประชุมพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 3/61 ตั้งแต่หลกัการและเหตุผลถึง บททั่วไป มาตรา 5 

8 ม.ค. 61 - คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้จัดประชุมพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/62 (ครัง้ที่ 4) ตั้งแต่หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6  

ถึง หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน มาตรา 22 

9 ม.ค. 61 - คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้จัดประชุมพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 2/62 (ครัง้ที่ 5)ตั้งแต่หมวด 3 คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวดั มาตรา 23 ถงึ หมวด 4 การจดัตั้งป่าชุมชน มาตรา 33 

10 ม.ค. 61 - คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้จัดประชุมพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 3/62 (ครัง้ที่ 6) ตั้งแต่หมวด 4 การจัดตั้งป่าชุมชน 

มาตรา 34 ถึง หมวด 5 การจัดการป่าชุมชน มาตรา 47 

11 ม.ค. 62 - คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้จัดประชุมพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 4/62 (ครัง้ที่ 7) ตั้งแตห่มวด 5 การจดัการป่าชุมชน 

มาตรา 48 ถึง มาตรา 62 

14 ม.ค. 62 - คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้จัดประชุมพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ครัง้ที ่5/62 (ครัง้ที ่8) ตัง้แตห่มวด 6 การควบคุมดแูลป่าชุมชน 

มาตรา 63 ถึง หมวด 7 การเพกิถอนป่าชุมชน มาตรา 81 

15 ม.ค. 62 - คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้จัดประชุมพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ครัง้ที ่6/62 (ครั้งที ่9) ตั้งแตห่มวด 8 บทก าหนดโทษ มาตรา 82 

ถึง บทเฉพาะกาล มาตรา 104 



วัน/เดือน/ป ี ความคืบกา้วหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....  

16 ม.ค. 62 - คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้จัดประชุมพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ครัง้ที ่7/62 (ครัง้ที ่10) ในรอบ 2 ตั้งแตห่ลักการและเหตุ  

ถึง หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มาตรา 15 

17 ม.ค. 62 - คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้จัดประชุมพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ครัง้ที ่8/62 (ครัง้ที ่11) ในรอบ 2 ตัง้แตห่มวด 2 

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มาตรา 16 ถงึ หมวด 4 การจดัตัง้ป่าชุมชน มาตรา 31 

18 ม.ค. 62 - คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ได้จัดประชุมพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... ครัง้ที ่9/62 (ครัง้ที ่12) ในรอบ 2 ตั้งแตห่มวด 4  

การจดัตัง้ป่าชุมชน มาตรา 31 ถึง มาตรา 41 

 - ปัจจบุันร่างพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. .... อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมาธกิาร

วสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

 


