
 

 

ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๑ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล  

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ. ….  

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
 

เหตุผล 
 

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
อย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์
จากป่าชุมชน อันจะส่งผลใหชุ้มชนดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ป่าชุมชน 
พ.ศ. .... 
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือส่งเสริมใหชุ้มชนได้รว่มกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม ้สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
............................................................................................................................  

.......................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๔ ถึงหมวด ๘ และมาตรา ๙๗ ถึงมาตรา ๑๐๓ ให้ใช้บังคับ 
เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 
มาตรา ๓  บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายให้บุคคลและชุมชนได้ประโยชน์

จากป่าชุมชน เกิดเจตคติในการดูแลรักษาและจัดการป่าชุมชนร่วมกับรัฐ เพ่ือป้องกันการตัดไม้ 
โดยผิดกฎหมายและการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าใหอ้ยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และคงอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติ 



๒ 
 

 

ของประเทศและของมนุษยชาติสืบไป และมุ่งหมายเพ่ือก าหนดสาระแห่งสิทธิของบุคคลและชุมชน 
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม  
และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืนตามทีร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตริับรอง 

 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ป่าชุมชน” หมายความว่า  ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนทีอ่ื่นของรัฐ 
นอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
จดัการ บ ารงุรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ชุมชน” หมายความว่า  กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ 
หรือผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหรือสนับสนุน 
การด าเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในชุมชนนั้น โดยมีการรวมตัวกัน 
อย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการในรูปของคณะบุคคลและมีการแสดงเจตนาแทนชุมชนได ้

“เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า  เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย 
อุทยานแห่งชาติ เขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอ่ืนอันควรแก่การอนุรักษ์
หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“ไม้” หมายความว่า  ไม้ทุกชนิดทั้งทีเ่ป็นต้น กอ หรือเถา ไมว่่ายังยืนต้นหรือล้มลงแลว้ 
ทั้งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และให้หมายความรวมถึงราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลาย 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระท าโดยวิธีการอ่ืนใด 

“ใช้ประโยชน์จากไม้” หมายความว่า  ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน 
ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนหรือน าไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ 

“ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า  ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  
และให้หมายความรวมถึงไม้อ่ืนใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

“ของป่า” หมายความว่า  สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าชุมชน เป็นต้นว่า 
(๑) ฟืน ถ่านไม้ ไม้ไผ่ เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชัน และยางไม้ 
(๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กูด เห็ด และพืชอ่ืน 
(๓) ครัง่ รงัผึ้ง น้ าผึ้ง ขี้ผึ้ง มูลค้างคาว  
(๔) สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตว์ปีก แมลง รวมทั้งไข่ของแมลง  

ที่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุม้ครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
(๕) ดิน หิน กรวด และทราย ที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร ่
“ฟืน” หมายความว่า  เศษไม้ ปลายไม้ หรือไม้ล้มขอนนอนไพรตามธรรมชาติ  

อันมีลักษณะและคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
“ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายความว่า  ความหลากหลายของสิ่งมีชวีิตทั้งมวล 

และให้หมายความรวมถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม ทางชนิดพันธุ์ และทางระบบนิเวศ 
อันเป็นถิ่นก าเนิดของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น 



๓ 
 

 

“สมาชิกป่าชุมชน” หมายความว่า  สมาชิกของป่าชุมชนที่ไดจ้ัดตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“เครือข่ายป่าชุมชน” หมายความว่า  การรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชนของป่าชุมชนต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน 

“ทรัพย์สินส่วนกลาง” หมายความว่า  เงินและทรัพย์สินที่ได้มาเพ่ือใช้ในการจัดการ
ป่าชุมชน ไม้ท่ีสมาชิกป่าชุมชนร่วมกันปลูกในบรเิวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ และทรัพย์สินที่สมาชิก 
ป่าชุมชนร่วมกันจัดท าในการจัดการป่าชุมชน 

“องค์กรภาคประชาสังคม” หมายความว่า  องค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็น 
นิติบคุคลที่มวีัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือองค์กรอ่ืน
ที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่มีผลงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์  ทั้งนี้ โดยมิได้มีการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน และได้มี 
การจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
“เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” หมายความว่า  ผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

แต่งตั้งจากสมาชิกป่าชุมชนซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้าทีข่องกรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นเจ้าหนา้ที่ปา่ชุมชนเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้   

“อธิบดี” หมายความว่า  อธิบดีกรมป่าไม้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมือ่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน โดยป่าชุมชนต้องจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๒) การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน 
(๓) การเสริมสรา้งความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน 



๔ 
 

 

(๔) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ ์การฟ้ืนฟู 
การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  

(๕) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
มาตรา ๗  การจัดตั้งปา่ชุมชนในพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงเขตหรือเพิกถอนพ้ืนที่ปา่ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะหรือถอนสภาพ 
พ้ืนที่อ่ืนของรัฐที่น ามาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และมิให้น ากฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วย 
ป่าสงวนแห่งชาติมาใช้บังคับเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเพิกถอนป่าชุมชน โดยให้ใช้ระเบียบ 
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดตามมาตรา ๑๘ แทน เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้ 
เป็นอย่างอ่ืน  

 
มาตรา ๘  การจัดตัง้ป่าชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนของรัฐ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

ในพระราชกฤษฎีกา  
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน กรรมการจดัการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ 
ป่าชุมชน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งป่าชุมชน การจัดการป่าชุมชน  
การควบคุมดูแลป่าชุมชน การเพกิถอนป่าชุมชน และการอ่ืนที่จ าเป็น  

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
   

 
มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน” 

ประกอบด้วย 
(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน

กรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินแปดคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจาก 
ผู้ได้รับการสรรหาจากกลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ จ านวนไม่เกินสองคน 
กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จ านวนไมเ่กินสองคน และกลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัด จ านวนไม่เกินสี่คน  



๕ 
 

 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมป่าไม้
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายได้ตามความจ าเป็น 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไมมี่ลักษณะต้องห้าม 

ดังตอ่ไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต ่ากว่ายี่สิบห้าปี  
 (๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นหรอืเคยเป็นบคุคลล้มละลายทจุริต 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๔) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึง 

หนึ่งปีในวันที่ได้รับการสรรหา เว้นแตใ่นความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 (๕) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 

หรือหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างรา้ยแรง  
 
มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควร

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๔) ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และผู้แทนส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีแต่งตั้งผู้แทนกรมป่าไม้คนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 
ให้กรมป่าไม้ปฏิบัติหนา้ที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
 
มาตรา ๑๒  ใหค้ณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ มีหน้าที่สรรหาและจัดท า 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ ที่มาจากกลุ่ม 
ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตรห์รือสังคมศาสตร์ กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม  
และกลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นจ านวนสองเท่าของต าแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีการแต่งตั้งในแต่ละกลุ่มเสนอประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ 



๖ 
 

 

ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการมิได้เลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในบัญชีรายชื่อส ารอง  ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อส ารองให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการ 
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  

หลักเกณฑ ์วิธีการสรรหา และการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  

และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที ่ 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ให้ด าเนินการจัดให้มีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ  
 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ประธานกรรมการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อส ารองแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
เว้นแตว่าระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน ประธานกรรมการจะไม่แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

 
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน 

ป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชน หรือพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับป่าชุมชนตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการทางการเงิน การคลัง  
หรือมาตรการอืน่ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

(๓) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ก าหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 



๗ 
 

 

(๕) ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน  
และประสบการณ์เกีย่วกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์ 
หรือสังคมศาสตร์ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม และผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ในจังหวัดต่าง ๆ ตามที่กรมป่าไม้เสนอเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

(๖) จัดท ารายงานและผลการด าเนินงานป่าชุมชนทั่วประเทศพร้อมทั้ง 
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู 
สภาพธรรมชาติในป่าชุมชน หรือการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชน 

(๗) พิจารณาอุทธรณ์มติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งหรือเพิกถอนป่าชุมชน 
(๘) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดที่สั่งการ 

ตามมาตรา ๗๔ และพิจารณาการน าเสนอของอธิบดีตามมาตรา ๗๖ 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือทีก่ฎหมายอ่ืนก าหนด 

ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการนโยบาย 
ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน

ป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชนตาม (๑) และการเสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตาม (๓)  
ให้คณะกรรมการนโยบายรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอความเหน็และเสนอแนะด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 

มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการนโยบายก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดท า 
แผนจัดการป่าชุมชน การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ไปด าเนินการออกข้อบังคับให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละป่าชุมชนก็ได้ 

 
มาตรา ๑๘  ให้คณะกรรมการนโยบายก าหนดระเบียบว่าด้วยการปกครอง ดูแล 

บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชุมชน โดยต้องค านึงถึงกฎหมายว่าด้วย 
ป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติด้วย 

 
มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม 

หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด  



๘ 
 

 

มาตรา ๒๐  ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน ตามระเบียบที่ประธานกรรมการก าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๑  ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย  
หรือท าการแทนคณะกรรมการนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการนโยบายทราบ 

ให้น าความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ 
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการนโยบาย

และคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๑ มีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ความเห็น 
หรือค าแนะน า หรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
   

 
มาตรา ๒๓  ให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ในจังหวัดที่มีค าขอจัดตั้ง 

ป่าชุมชนหรือมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ประกอบด้วย  
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม อัยการจังหวัด  

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ป่าชุมชนต้ังอยู่ 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
พ้ืนที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนสามคน  
เป็นกรรมการ 

(๔) ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นกรรมการ  
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการของกรมป่าไม้เป็นเลขานุการตามที่อธิบดีเสนอ 

และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการตาม (๓) หรอื (๔) ให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
 



๙ 
 

 

มาตรา ๒๔  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๒๓ (๓) 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๒๕  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๓ (๕)  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 
จ านวนไม่เกินสองคน ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จ านวนไม่เกินสองคน และผู้แทนคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนในจังหวัด จ านวนไม่เกินสามคน  ทั้งนี้ ตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการนโยบาย 
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๖ (๕)  

ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๙  
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคบัแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจังหวัด และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖  คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเกี่ยวกับการขอจัดต้ังป่าชุมชน การขยายเขตป่าชุมชน หรือ 

การเพิกถอนป่าชุมชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
(๒) ขยายระยะเวลาในการพิจารณาค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามหมวด ๔ การจัดตั้ง 

ป่าชุมชน 
(๓) มีมติให้กรรมการจัดการป่าชุมชนพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔  

วรรคสาม 
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าทีป่่าชุมชนตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ 
(๕) พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับ 

ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และพิจารณาอนุญาตตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง มาตรา ๕๒  
มาตรา ๖๓ (๔) และมาตรา ๖๖ 

(๖) ให้ค าแนะน าปรึกษาและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนในการจัดการป่าชุมชน 

(๗) ควบคุมดูแลการจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ข้อบังคับของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชน 

(๘) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด  
รวมทั้งจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีรัฐมนตรี 
หรือคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 

ป่าชุมชนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๔ หรือปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  



๑๐ 
 

 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ให้พิจารณาแต่งต้ังจากสมาชิกปา่ชุมชนทีไ่ด้รับ 
การเสนอชื่อโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนประจ าป่าชุมชน 
ทีผู่้นั้นเป็นสมาชิก  

ในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือช่วยควบคุมดูแลป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของป่าชุมชน หรือเพ่ือคุ้มครองป้องกันมิให้มีการบุกรุกหรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจะแต่งตั้งเจ้าหน้าทีข่องกรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่กี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานในพ้ืนทีค่รอบคลุมท้องทีอั่นเป็นที่ตั้งของป่าชุมชน เป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนดว้ยก็ได้ 

 
มาตรา ๒๘  เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนซึ่งแต่งตัง้จากสมาชิกป่าชุมชนต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า

ยี่สิบปี และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
มาตรา ๒๙  เจา้หนา้ทีป่่าชุมชนพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๒๘ 
 
มาตรา ๓๐  การถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๒๖ (๔) ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๔  
(๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ 

หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๔ 
การจัดตั้งป่าชุมชน 
   

 
มาตรา ๓๑  เพ่ือให้การจัดตั้งป่าชุมชนสอดคล้องกับศักยภาพและขนาดของชุมชน 

ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม  
และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืนตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๕ การจัดการ 
ป่าชุมชน คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดขนาดของพ้ืนที่ที่จะขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือสัดส่วน 
การใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่ที่จะขอจัดตั้งป่าชุมชนให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและศักยภาพของชุมชน
ทีม่ีความสามารถในการจัดการป่าชุมชนที่จะจัดตั้งได้  

 
มาตรา ๓๒  ชุมชนท้องทีใ่ดที่อยู่ในอ าเภอเดียวกันกับพ้ืนที่ป่าซึ่งอยู่นอกเขต 

ป่าอนุรักษ์ และมีความสามารถดูแลรักษาป่านั้นได้ หากประสงค์จะน าพ้ืนที่ป่านั้นมาจัดตั้งเป็น 
ป่าชุมชน ให้บุคคลในชุมชนนั้นจ านวนตั้งแตห่า้สิบคนขึ้นไปร่วมกันตั้งตัวแทนเป็นหนังสือเพ่ือยื่น 
ค าขอจัดตั้งป่าชุมชนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในกรณีท่ีมีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแล้ว  
ให้ยื่นต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแหง่ท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจงัหวัดมอบหมาย  



๑๑ 
 

 

บุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปและมีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่ 
อันเป็นที่ต้ังของพื้นที่ป่าที่ขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

ในกรณีท่ีเป็นการน าพ้ืนที่ป่ามาขอจดัตั้งเป็นป่าชุมชน มิให้น าหลักเกณฑ์เกีย่วกับ 
การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
มาใช้บังคับ และในกรณทีี่เป็นการน าพ้ืนที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลนมาจัดตั้งเป็น 
ป่าชุมชน จะต้องได้รับความยินยอมจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก่อนด้วย  

หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้งป่าชุมชนและการอนุมัติให้จัดตั้ง 
ป่าชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๓๓  ค าขอตามมาตรา ๓๒ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอ 

อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน  
(๒) รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกป่าชุมชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 

(๓) รายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนซึ่งเลือกตั้งจากผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชน 
ตาม (๒) โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 

(๔) ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขป สภาพพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน  
และแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ 

(๕) แผนจัดการป่าชุมชนซ่ึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของปา่ชุมชน  
มีการก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ 
เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน 
รวมทั้งแสดงใหเ้ห็นถึงแผนและวิธีด าเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา หรือควบคุมดแูลสภาวะแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
อย่างยั่งยืน โดยต้องไมท่ าให้เกิดการสูญเสียสภาพความเป็นป่าทั้งในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ 
และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์  

(๖) รายการอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
มาตรา ๓๔  ใหส้ านักจดัการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่อธิบดีมอบหมาย  

ตรวจสอบค าขอจัดตั้งป่าชุมชนและเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอให้แล้วเสร็จภายในสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ  

ในกรณีท่ีค าขอจัดตั้งป่าชุมชนและเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้ส านักจดัการทรพัยากรป่าไม้แห่งท้องที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนแก้ไข
เพ่ิมเติมค าขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกตอ้งและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ หรือไม่จัดส่งเอกสารหรอื
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าค าขอจัดตั้งป่าชุมชนนั้น 



๑๒ 
 

 

เป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่
แจ้งเป็นหนังสือใหผู้้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนทราบ 

 
มาตรา ๓๕  ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ 

ทีข่อจดัตั้งป่าชุมชน พร้อมทั้งจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งให้แล้วเสร็จ 
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ค าขอจัดตั้งป่าชุมชนและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  
โดยกรณีทีพ่บว่าพ้ืนที่บริเวณใดเป็นพื้นที่ทีส่่วนราชการหรือบุคคลใดได้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์ 
พ้ืนที่ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพ้ืนที่วิจัยหรือจัดการใด ๆ หรือที่ดินที่บุคคลได้มา 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้กันบริเวณดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ที่จะขอจัดตั้งป่าชุมชน 

ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ปิดประกาศค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 
พร้อมทัง้แผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดต้ังไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด  
และท่ีว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ที่พ้ืนทีป่่าที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนตั้งอยู่ หรือสถานที่อ่ืน หรือเผยแพร่ 
โดยวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเห็นสมควร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  

การจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
อธิบดีก าหนด 

 
มาตรา ๓๖  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลใด 

ไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ที่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นป่าชุมชนนั้นหรือไม่ มีสิทธิท าหนังสือ
แสดงข้อคัดค้านการขอจัดตั้งป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดภายในก าหนด
ระยะเวลาปิดประกาศหรือเผยแพร่ค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๓๕ ในกรณีที่ระยะเวลา 
การปิดประกาศหรือเผยแพร่ค าขอมิได้ครบก าหนดในวันเดียวกัน ให้นับจากวันที่ครบก าหนดหลังสุด
เป็นเกณฑ์ 

 
มาตรา ๓๗  ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่พิจารณาข้อคัดค้าน 

การจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๓๖ และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  
แผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน และความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมในการจัดตั้งป่าชุมชนนั้น 
เสนอคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนด
ระยะเวลาการปิดประกาศหรือเผยแพร่ค าขอจัดต้ังป่าชุมชนตามมาตรา ๓๕  

รายงานผลการตรวจสอบค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

 
มาตรา ๓๘  ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาค าขอจัดต้ังป่าชุมชน

แผนจัดการป่าชุมชน และรายงานผลการตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๓๗ 

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเห็นว่าแผนจัดการป่าชุมชน 
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนแก้ไขแผนจัดการป่าชุมชนได้ โดยต้อง
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รบัแจ้งจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 



๑๓ 
 

 

ในกรณีท่ีมิได้แก้ไขแผนจัดการป่าชุมชนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดตาม 
วรรคสาม ให้ถือเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจะไม่พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้ง 
ป่าชุมชนได้  

 
มาตรา ๓๙  เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติให้จัดตั้งป่าชุมชน 

ตามค าขอทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือโดยก าหนดเงื่อนไข หรือมีมติไม่ให้จัดตั้งป่าชุมชนแล้ว 
ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวใหผู้้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  
ผู้มีหนังสือคัดค้าน และอธิบดี ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
มีมติ 

ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือผู้มีหนังสือคัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์มติของคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดต่อคณะกรรมการนโยบายภายในสี่สิบหา้วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมต ิ
และหากอธิบดีไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ให้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการนโยบายพิจารณาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ 

ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอุทธรณ์หรือความเห็นของอธิบด ีแล้วแต่กรณี 
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์หรือความเห็นของอธิบดี ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการนโยบายให้เป็นทีสุ่ด และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
ค าวินิจฉัยดังกล่าว 

หนังสือแจ้งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ค าอุทธรณ์ของผู้ขอจัดตั้ง 
ป่าชุมชน หรือผู้มีหนังสือคัดค้าน ความเห็นของอธิบดี และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบาย  
ต้องแสดงเหตุผลโดยชัดแจ้ง 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติอนุมัติแผนจัดการ 

ป่าชุมชนและให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ โดยอธิบดีเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
และปรากฏว่าไม่มีการอุทธรณ์จนพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ หรอืในกรณีทีค่ณะกรรมการนโยบาย
พิจารณาความเห็นที่ได้รับจากอธิบดีตามมาตรา ๓๙ หรือพิจารณาอุทธรณ์ค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 
ตามมาตรา ๓๙ แล้วมีค าวินิจฉัยให้จัดตั้งป่าชุมชนได ้ให้อธิบดีประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน 
ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดในระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย  
และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนนั้นแนบท้ายประกาศด้วย 

การจัดตั้งป่าชุมชนมีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 
มาตรา ๔๑  ในระหว่างการพิจารณาค าขอจัดตั้งป่าชุมชนของคณะกรรมการนโยบาย 

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรือส านักจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ห่งท้องที่ แล้วแต่กรณี  
หากปรากฏว่ามีการยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่าแห่งเดียวกันมากกว่าหนึ่งค าขอ โดยแต่ละค าขอ
ระบุเขตป่าชุมชนที่จะขอจัดตั้งซ้อนพ้ืนทีก่ันทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คณะกรรมการนโยบาย 
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรือส านักจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ห่งท้องที่ แล้วแต่กรณี  
คืนค าขอจัดตั้งป่าชุมชนที่มีพ้ืนที่ซ้อนกันนั้นให้แก่ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนทุกค าขอ เพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอ
จัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวท าความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน องค์ประกอบของ



๑๔ 
 

 

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน แผนจัดการป่าชุมชน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าขอ 
จัดตั้งป่าชุมชน และเริ่มต้นกระบวนการยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนใหม่ต่อไป 

 
หมวด ๕ 

การจัดการป่าชุมชน 
   

 
มาตรา ๔๒  เมื่อได้ประกาศการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ให้ผู้ซ่ึงมรีายชื่ออยู่ในบัญชี 

ตามมาตรา ๓๓ (๒) เป็นสมาชิกป่าชุมชน และ (๓) เป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ประเภท คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการ 

จัดการป่าชุมชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน การเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
องค์ประกอบและจ านวนกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง
แทนกรรมการจัดการป่าชุมชนที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๔๓  การจัดการป่าชุมชน ให้กระท าโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

รว่มกับสมาชิกป่าชุมชน ซึ่งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชน 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  ทั้งนี้ การแสดงเจตนาของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนให้กระท าโดยมติคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

 
มาตรา ๔๔  ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืน

ตามมาตรา ๔๙ 
(๒) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน หลักเกณฑ์การรับบุคคลเป็นสมาชิก

ป่าชุมชน และการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน  ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบาย  

(๓) ดูแลรักษาป่าชุมชน บ ารุงและฟ้ืนฟูป่าชุมชน ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ 
และสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน  
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป่าชุมชน 

(๔) ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน รวมทัง้จัดท าบัญชีทรัพย์สิน
ส่วนกลางของป่าชุมชนตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีก าหนด และรายงานให้คณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจ าจังหวัดทราบทุกปี 

(๕) ดูแลให้สมาชิกป่าชุมชนปฏิบัติหน้าที่ท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับตาม (๒) ออกจากป่าชุมชน 

หรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ในเขตป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับตาม (๒) 
หรือพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมเม่ือเกิดความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน 



๑๕ 
 

 

(๘) ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีท่ีมีการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) มีมติรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน หรือมีมติด้วยคะแนนเสียงจ านวนไม่น้อยกว่า
สามในสี่ให้สมาชิกป่าชุมชนพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 

(๑๐) ด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ี

คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

การออกข้อบังคับตาม (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดก่อน 

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือกรรมการจัดการป่าชุมชนฝ่าฝืน 
หรือไมป่ฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่อาจมีมติให้กรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนทัง้คณะหรือกรรมการจัดการป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่พ้นจากการเป็น
กรรมการจัดการป่าชุมชน และมิให้ผู้นั้นกลับมาเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนอีก  

 
มาตรา ๔๕  สมาชิกป่าชุมชนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าชุมชน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ข้อบังคับของคณะกรรมการ

จดัการป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชน 
(๒) ร่วมมือกับทางราชการในการดูแลรักษาป่าชุมชน สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ 

ในป่าชุมชน 
(๓) ร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
สมาชิกป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
อาจมีมติให้สมาชิกป่าชุมชนผู้นั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชนได้  

 
มาตรา ๔๖  แผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดอนุมัติแล้ว

ให้ใช้บังคับได้เป็นเวลาห้าปี 
ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการ 

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติก่อนแผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่าหกเดือน 
ในการพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชน หากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

เห็นว่าแผนจัดการป่าชุมชนไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
แก้ไขแผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนดได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดไม่อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน 
ตามวรรคสอง ให้น าความในมาตรา ๓๙ ในส่วนที่เกีย่วกับการอุทธรณ์มติและการพิจารณาอุทธรณ์ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๑๖ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่แล้ว 
ให้น าแผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวมาใช้บังคับถัดจากวันที่แผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุลง  
หรือในวันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด แล้วแต่กรณี  

ในระหว่างที่แผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุลง ถ้าคณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจ าจังหวัดยังไม่อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่ ให้น าแผนจัดการป่าชุมชนเดิมมาใช้ต่อไป 
จนกว่าจะมีการอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่ 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนประสงค์จะปรับปรุง 

แผนจัดการป่าชุมชนในระหว่างที่แผนจัดการป่าชุมชนยังไม่หมดอายุ ให้คณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนที่ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
พิจารณาอนุมัติ และให้น าความในมาตรา ๔๖ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมือ่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนที่ปรับปรุงแล้ว 
ให้น าแผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวมาใช้บังคบัแทนแผนจัดการป่าชุมชมเดิมในวันที่คณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด  

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่มเีหตุอันสมควร คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนอาจขอ 

ขยายเขตป่าชุมชน หรือขอให้เพิกถอนป่าชุมชนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล 
และรายละเอียดโดยชัดแจ้ง  

ในกรณีท่ีเป็นการขอขยายเขตป่าชุมชน ใหน้ าความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เป็นการขอเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วน เมื่ออธิบดีมีค าสั่งให้เพิกถอน 
ป่าชุมชนตามมาตรา ๗๘ แล้ว ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชน 
ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ของป่าชุมชนที่ลดลง และเสนอคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
พิจารณาอนุมัติภายในหกสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีมีค าสั่ง และให้น าความในมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืน 

แสดงแนวเขตป่าชุมชน บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ไว้โดยรอบ  
เพ่ือให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าชุมชน รวมทั้งต้องจัดให้มีการซ่อมแซมหลักเขต ป้าย  
หรือเครื่องหมายอ่ืนที่ช ารุด เสียหาย หรือสูญหายด้วย และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
และสมาชิกป่าชุมชนต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการนี้ด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ ในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

 
มาตรา ๕๐  ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพ่ือการพักผ่อน

หย่อนใจ และมสีิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนซ่ึงต้องสอดคล้องกับแผนจัดการ 
ป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติ ในกรณีดังต่อไปนี้ 



๑๗ 
 

 

(๑) การเก็บหาของป่าในป่าชุมชน  
(๒) การใช้ประโยชน์จากไมใ้ห้ท าได้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ โดยต้อง 

ไม่ใชป้ระโยชน์จากไมท้รงคุณค่าที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ และให้ท าได้ตามความจ าเป็นเพียงเฉพาะ 
เพ่ือใช้สอยในครวัเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น 

(๓) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนในป่าชุมชนให้ท าได้ 
ตามความจ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกจิกรรมสาธารณะ
ภายในชุมชนนั้น 

การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปอย่าง
สมดุลและยั่งยืน ไม่ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน 
และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขตามระเบียบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด  
โดยระเบียบดังกล่าวจะก าหนดข้อห้ามการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิด 
หรือประเภทใด หรือก าหนดให้การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิดใด ประเภทใด  
หรือกรณีใด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๕๑  คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนอาจใช้ประโยชน์

จากป่าชุมชนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชนได ้ ทั้งนี้ ภายใต้แผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  

ในการใช้ประโยชน์จากปา่ชุมชนตามวรรคหนึ่ง หา้มมิให้กระท าการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการเสื่อมสภาพแก่ป่าชุมชน หรือท าให้เสียหาย  

หรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๒) การกระท าอ่ืนใดตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชน 

มีความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในป่าชุมชนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
เสียหายอันเนื่องมาจากประสบเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือราษฎร 
เป็นกรณีพิเศษ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๕๓  บุคคลทีม่ิใช่สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพื่อการศึกษาเรียนรู้

เกีย่วกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พักผ่อนหย่อนใจ และเก็บหา 
ของป่าได้เฉพาะเท่าทีก่ าหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๒)  

 
มาตรา ๕๔  บรรดาไม้และของป่าที่ได้มาจากป่าชุมชนตามแผนจัดการป่าชุมชน 

ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติ หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีพระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้  
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง หรือค่าใช้จ่ายในการบ ารุงป่า 

 



๑๘ 
 

 

มาตรา ๕๕  เงินค่าปรับที่ได้รับตามพระราชบัญญัตินี้อันเกิดจากการกระท าความผิด
ในป่าชุมชนแห่งใด ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการป่าชุมชนนั้นเป็นจ านวนร้อยละห้าสิบ 
ของเงินค่าปรับดังกล่าว ส่วนที่เหลือให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทัง้นี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๕๖  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจก าหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการให้คณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม คา่ตอบแทน หรือค่าบริการ จากบุคคลที่มิใช่สมาชิกป่าชุมชน 
เนื่องในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนก็ได้ 

เงินที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง เงินคา่ปรับตามมาตรา ๕๕ เงินที่มีผู้บริจาค  
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้อ่ืน ๆ ให้ตกเป็นของทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 
และเกบ็รักษาไว้ใช้จ่ายในการจัดการป่าชุมชน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค   
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๕๗  ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอ านาจท านิติกรรมใด ๆ  

เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและด าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนได้ 
การท านิติกรรมและการด าเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยมติของ

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจ านวนเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
และเมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแล้ว จะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ท านิติกรรมและด าเนินคดีเก่ียวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนแทนคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนก็ได้ 

 
มาตรา ๕๘  ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม 
ในปา่ชุมชน ให้กรมป่าไม้มีอ านาจฟ้องเรียกค่าสนิไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการเคลื่อนย้ายสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  
หรือกระท าให้สิ่งนั้นหมดสภาพความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษ ตลอดจนการน าเอาของนั้น 
มาเก็บ กัก หรือรักษาไว้  

(๒) ค่าใช้จ่ายทีร่ัฐได้จ่ายไปในการท าให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพเดิม 
(๓) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการช่วยเหลือเยียวยาบุคคลหรือทรัพย์สินของ 

บุคคลอื่นเนื่องในความเสียหายนั้น 
(๔) ค่าด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมินค่าใช้จ่าย

ในการเยียวยาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของบุคคล  
(๕) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่รัฐได้จ่ายในการด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ได้รับค่าสินไหมทดแทน

ตามกฎหมาย  
(๖) มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหาย 
ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่วนใด

ตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีท่ีการกระท าหรือละเว้นกระท าการใดตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิด 



๑๙ 
 

 

ความเสียหายแก่สมาชิกป่าชุมชนในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน  
ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอ านาจเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับกรมป่าไม้หรือมีอ านาจฟ้องเรียก 
ค่าสนิไหมทดแทนได้  

 
มาตรา ๕๙  ให้น าความในมาตรา ๕๘ มาใช้บังคบัแก่ผู้กระท าการหรือละเว้น 

กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์ 
พืช ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐  ในการด าเนินคดีตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนอาจขอให้พนักงานอัยการด าเนินคดีให้ก็ได้ และให้ได้รับยกเว้น 
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณทีีเ่กิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและ

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมิได้ด าเนินการฟ้องคด ีให้อธิบดีมีอ านาจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
พิจารณาฟ้องคดีดังกล่าวเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพ่ือจ่ายให้เป็น 
ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนนั้นได้ 

 
มาตรา ๖๒  บทบัญญัติในมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ไมเ่ป็นการลบล้าง 

หรือจ ากัดหน้าที่และความรับผิดที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติของกฎหมายอื่น และไมเ่ป็น 
การตัดอ านาจของผู้มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายอ่ืนที่จะด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของตน 

 
หมวด ๖ 

การควบคุมดูแลป่าชุมชน 
   

 
มาตรา ๖๓  ภายในป่าชุมชน ห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ยึดถือ ครอบครอง หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ท ากิน 
(๒) ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือกระท าการด้วยประการใด ๆ  
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงานเจ้าหน้าที ่กรรมการจัดการ
ป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ตามแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

(๓) ใช้ประโยชน์จากไม้ เว้นแต่เป็นการกระท าตามมาตรา ๕๐ (๒) หรือมาตรา ๕๒ 
(๔) ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่เป็นการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๓) เช่น การสร้างหอดูไฟป่า  
ฝายชะลอน้ า ที่พักลาดตระเวน หรือศาลาเรียนรู้ โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต้องมีลักษณะกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม ไม่เป็นการท าลายสภาพธรรมชาติเดิม และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก่อน 



๒๐ 
 

 

มาตรา ๖๔  เพ่ือประโยชน์ในการปกป้อง รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ให้เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 
ซ่ึงคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบพื้นท่ีและตรวจตราดูแลการด าเนินการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและ
บริการป่าชุมชนของสมาชิกป่าชุมชนและบุคคลที่มิใช่สมาชิกป่าชุมชน และการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ในป่าชุมชน 

(๒) แนะน า ให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกแก่บุคคลในชุมชนและบุคคลที่อยู่รอบพ้ืนที่ 
ป่าชุมชนในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน รวมทัง้รักษาภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น  

(๓) ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
(๔) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๕) รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเมือ่ปรากฏว่ามีกรณีจะต้อง 

เพิกถอนป่าชุมชนทั้งหมดหรือบางส่วน 
 
มาตรา ๖๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๖๔  

หากพบว่ามีผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 
หรอืข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนได้ทัน ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นกระท าการหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในป่าชุมชนได้ หากผู้นั้น 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากป่าชุมชน และให้รายงานคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบโดยมิชักช้า 

 
มาตรา ๖๖  ผู้ใดจะเข้าไปกระท าการในป่าชุมชน เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  

หรือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัด โดยในการอนุญาตอาจก าหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
หรอืส ารวจนั้นให้แก่ผู้ทีเ่กี่ยวข้องด้วยก็ได้  ทั้งนี ้ตามระเบียบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจทางวิชาการ
ของกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 
และพนักงานเจ้าหน้าที ่แต่ต้องแจง้ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบและต้องรายงาน 
ผลการศึกษาดังกล่าวให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบด้วย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ห้ามมิให้น า
ทรพัยากรชีวภาพออกจากป่าชุมชน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัด 

 
 
 



๒๑ 
 

 

มาตรา ๖๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เขา้ไปในป่าชุมชนเพื่อตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการเกี่ยวกับป่าชุมชน 
และการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีท่ีพบว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหร้ายงานผลต่ออธิบดีโดยมิชักช้า 

(๒) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชน หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในป่าชุมชน  
ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้หรือได้มาจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรอืหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
และด าเนินคดี 

 
มาตรา ๖๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ 

ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๖๙  ทรพัย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาด 

ไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในสองปี 
นับแต่วันที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน  

ทรัพย์สินทีย่ึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้าในขณะที่ยึดไม่ปรากฏตัวเจ้าของ 
หรอืผู้ครอบครองและไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อขอรับคืนภายในสองปีนับแต่วันยึด  
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน  

ทรัพย์สินที่อายัดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 
หรอืศาลไม่พิพากษาให้ริบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้
ตามมาตรา ๖๗ (๔) ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ภายในสองปีนับแต่วันทีผู่้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น 
ถึงแก่ความตาย และทายาทของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้น 
ไม่เก่ียวเนื่องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาทของ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น 

การด าเนินการแก่ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) มีสภาพเป็นของสด 

ของเสียได้ หรือในกรณีท่ีการเก็บรักษาไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่าย 
ในการเก็บรักษาเกินค่าแห่งสิ่งของนั้น หรือจะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืน ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีตามวิธีการที่อธิบดีก าหนดก็ได้ 



๒๒ 
 

 

ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง อาจขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามท่ี 
อธิบดีก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการดังกล่าว เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระ 
ทีเ่กีย่วข้องแล้วเหลือเงินจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดเงินนั้นไว้แทน 

 
มาตรา ๗๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  

และพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง  
บัตรประจ าตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่

ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๗๒  ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการจัดการป่าชุมชน 

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๗๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
มาตรา ๗๔  ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพบว่า คณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน กระท าการ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย หรือข้อบังคับ 
ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจสั่งการให้
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ 
ป่าชุมชนดังกล่าว กระท าการหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ตามความเหมาะสม 

ผู้ได้รับค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  
ต้องปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ได้รับค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง 
ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนโยบายภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันที่ได้รับค าสั่ง และให้น าความในมาตรา ๓๙ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจังหวัด เว้นแต่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการนโยบาย 
จะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

การด าเนินการตามมาตรานี้ ไม่กระทบสิทธิกรมป่าไม้ที่จะด าเนินคดกีับ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรอืเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 

 
มาตรา ๗๕  อธิบดีมีหน้าทีแ่ละอ านาจในการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามดูแล 

การด าเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด และอาจสั่งให้กรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดได้ 

 



๒๓ 
 

 

มาตรา ๗๖  อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดกระท าการ 
หรือยับยั้งการกระท าใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี  
และระเบยีบของคณะกรรมการนโยบาย 

เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดได้รับแจ้งจากอธิบดีตามวรรคหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาและแจ้งผลใหอ้ธิบดีทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าขอ 

ในกรณีที่อธิบดีไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
ที่แจ้งตามวรรคสอง ให้อธิบดีน าเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล และให้น าความในมาตรา ๓๙ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่

หรือมีสิ่งอ่ืนใดในปา่ชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการ 
ฝ่าฝืนท าลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นออกไปจากปา่ชุมชน หรือกระท าการใด ๆ  
ตามควรแก่กรณภีายในเวลาที่ก าหนด  

ในกรณีที่ผู้กระท าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามวรรคหนึ่ง หรอืเพ่ือป้องกัน 
หรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจะท าลายหรือรื้อถอน 
สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอ่ืนใดนั้น หรือกระท าการใด ๆ ตามควรแก่กรณีเสียเองก็ได้ และผู้กระท าการ 
ฝ่าฝืนมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป 
ในการที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดกระท าการเสียเอง  

 
หมวด ๗ 

การเพิกถอนป่าชุมชน 
   

 
มาตรา ๗๘  อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งหมดหรือบางส่วนได้  

ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชนตามมาตรา ๔๘  
(๒) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิ้งไม่จัดการฟ้ืนฟูป่าชุมชนนั้นต่อไป 
(๓) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ 

หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหาย  
หรือมีเหตไุม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนต่อไป 

(๔) เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพ่ือความม่ันคงของประเทศ  
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพบเหตุตาม (๒) หรือ (๓)  
และเห็นเป็นการสมควรให้เพิกถอนป่าชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแจ้งต่ออธิบดี 
เพ่ือสั่งเพิกถอนป่าชุมชนต่อไป หรือในกรณีทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่พบเหตุตาม (๒) หรือ (๓) ให้รายงาน
ต่ออธิบดีเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนป่าชุมชน 



๒๔ 
 

 

เมื่ออธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนป่าชุมชนแล้ว ให้อธิบดีแจ้งค าสั่งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มคี าสั่ง  

ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนป่าชุมชนเพราะเหตุตาม (๒) (๓) หรอื (๔)
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมสีิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนป่าชุมชนต่อคณะกรรมการนโยบายภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากอธิบดี และให้น าความในมาตรา ๓๙ วรรคสามและวรรคสี่ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการเพิกถอนป่าชุมชนเพราะเหตุตาม (๒) หรือ (๓) หา้มมิให้ 
กรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนทีถู่กเพิกถอนนั้นกลับมาเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ตามพระราชบัญญัตินี้อีก 

การเพิกถอนป่าชุมชนให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
และในกรณีท่ีเป็นการเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย 

 
มาตรา ๗๙  ป่าชุมชนใดที่ถูกเพิกถอนทั้งหมด ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนนั้นตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและช าระหนี้ที่ค้างอยู่  
หรือบังคับตามสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้น และรายงานผลต่อคณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจ าจังหวัดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศการเพิกถอนป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา  

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง จะขอจัดตั้งป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนนั้นอีกไม่ได้จนกว่าจะด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จ 

 
มาตรา ๘๐  ทรพัย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน ถ้าเป็นไม้ 

หรืออสังหาริมทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินและให้กรมป่าไม้จัดการตามระเบียบทีอ่ธิบดีก าหนดต่อไป  
ส่วนที่เป็นสังหาริมทรัพย์ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้หรือมอบให้แก่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ของป่าชุมชนอ่ืนเพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชนนั้นต่อไป  ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจ าจังหวัดก าหนด  

 
มาตรา ๘๑  ป่าชุมชนทีถู่กเพิกถอนตามมาตรา ๗๘ อาจมีการน าพื้นที่ดังกล่าว 

มาขอจัดตั้งป่าชุมชนใหม่อีกก็ได ้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด และให้น า 
ความในหมวด ๔ การจัดตั้งป่าชุมชน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

โทษทางปกครอง 
   

 



๒๕ 
 

 

มาตรา ๘๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 
ตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับทางปกครองอีกวันละ 
ไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๘๓  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 

ตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และปรับทางปกครอง
อีกวันละไม่เกินสามพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๘๔  ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารตามค าสั่งของ

คณะกรรมการนโยบายหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๒ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ 
ปรับทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๘๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการ 

ป่าชุมชนเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๒) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองวันละ 
ไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๘๖  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย หรอืเคลื่อนย้ายหลักเขต ป้าย หรือ

เครื่องหมายอื่นใดที่จัดให้มีข้ึนตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหกหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒  

มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

 
มาตรา ๘๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษ 

ปรับทางปกครองไม่เกินสามแสนบาท  
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการน าทรัพยากรชีวภาพไปใช้ศึกษาวิจัย 

เพ่ือหาผลประโยชน์ทางการค้าด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหกแสนบาท 
 
มาตรา ๘๙  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่กรรมการจัดการป่าชุมชน  

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง 
ไม่เกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๙๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

ตามมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองแสนบาท  
 
มาตรา ๙๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามอัตรา 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 



๒๖ 
 

 

ในการก าหนดอัตราโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงพฤติการณ์
แห่งการกระท า ความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับ 
ผู้ถูกลงโทษ 

 
มาตรา ๙๒  การกระท าใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายหลายบททั้งที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น ให้ลงโทษปรับทางปกครอง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ 

 
มาตรา ๙๓  ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ช าระค่าปรับทางปกครอง  

ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีอาญาเพ่ือบังคับช าระ
ค่าปรับทางปกครอง ในการนี้ ถ้าศาลพิพากษาให้ช าระค่าปรับทางปกครอง หากผูน้ั้นไม่ช าระ 
ค่าปรบัทางปกครองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้น 
เพ่ือชดใช้แทนค่าปรับทางปกครอง แต่มิให้น ามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น และในกรณีท่ี
ผู้นั้นไม่มีทรัพย์สินให้ยึดหรือทรัพย์สินที่ยึดไม่เพียงพอแก่ค่าปรับทางปกครอง ให้ศาลก าหนดมาตรการ
ใหผู้้นั้นบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือมาตรการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร 

 
ส่วนที่ ๒ 

โทษทางอาญา 
   

 
มาตรา ๙๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินห้าปี  

หรือปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าเปน็การกระท าในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์หรือ

กระท าแก่ไม้ทรงคุณค่าท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสิบปี  
หรือปรับไมเ่กินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๕  บรรดาไม ้ของป่า หรือทรัพย์สินทีบุ่คคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท า

ความผิด หรือมีไว้เพ่ือใช้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมว่่าจะเป็นความผิดที่มีโทษทางปกครอง
หรือโทษทางอาญา ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๖  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนประกอบด้วย 
กรรมการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) และอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



๒๗ 
 

 

มาตรา ๙๗  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจ าจังหวัดในวาระเริ่มแรกที่จังหวัดนั้นยังไม่มีป่าชุมชน มิให้น าความในมาตรา ๒๕ ในส่วนของ 
การแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดจ านวนไม่เกินสามคนมาใช้บังคับ  
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนในคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดให้แล้วเสรจ็โดยเร็ว และให้ถือว่าคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
ตามมาตรา ๒๓ ประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ 

เมือ่ได้อนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนในจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๕ โดยเรว็ 

 
มาตรา ๙๘  ในวาระเริ่มแรก บรรดาใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร  

ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้ว 
และมีผลอยูใ่นเขตป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าก าหนดอายุใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร หรือสัมปทานนั้น ๆ 

 
มาตรา ๙๙  ป่าชุมชนทีไ่ด้จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไมห้รอืกฎหมาย 

ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และยังมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
ไดร้ับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ให้ถือว่าการด าเนนิการเกี่ยวกับป่าชุมชนตามโครงการดังกลา่วเป็นการด าเนินการตาม 
แผนจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน
ตามมาตรา ๑๐๒ 
 

มาตรา ๑๐๐  ป่าชุมชนที่ได้จัดตั้งโดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้และอยู่ใน 
พ้ืนที่อ่ืนของรัฐ และยังมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับ
อนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ ให้ถือว่าการด าเนินการเกี่ยวกับป่าชุมชนตามโครงการดังกล่าวเป็นการด าเนินการตาม 
แผนจัดการปา่ชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจดัท าแผนจัดการป่าชุมชน
ตามมาตรา ๑๐๒ 

การด าเนินการต่อป่าชุมชนตามวรรคหนึ่งซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ปกครองดูแลพ้ืนที่ 
ไม่ยินยอมให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนด 

 
มาตรา ๑๐๑  ให้สมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชน

ตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ เป็นสมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตาม 
มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่งส าหรับกรณีของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบที่ออกตามความ 
ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง 

 



๒๘ 
 

 

มาตรา ๑๐๒  ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนตามมาตรา ๙๙  
และมาตรา ๑๐๐ เสนอแผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเพ่ือพิจารณา
อนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่ระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน
ตามมาตรา ๑๗ มีผลใช้บังคับ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ป่าชุมชนนั้น 
เป็นอันถูกเพิกถอนโดยทันที และให้อธิบดีกรมปา่ไมป้ระกาศผลการเพิกถอนป่าชุมชนนั้น 
ในราชกิจจานุเบกษาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ป่าชุมชนนั้นถูกเพิกถอน 

 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณทีี่ป่าชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ อยู่ในพ้ืนที่ป่า 

หรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐก่อนวันที่จะมีการประกาศให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้ป่าชุมชนนั้นเป็นป่าชุมชน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิให้น ากฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติหรอืกฎหมายว่าด้วยการสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่ามาใช้บังคับในพ้ืนที่ป่าชุมชน เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๐๔  การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 

ตามพระราชบัญญตัินี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ  
หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 
 
  ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
   ...................................... 
         นายกรัฐมนตรี 


