
บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  

พ.ศ. ….  
_________________________________ 

 
หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
 

เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา  
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน 
อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติ ยังมีข้อจ ากัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน พระราชบัญญัตินี้มีผลเป็นการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางประการเพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่ 
ในภาวะที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้ง ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เพ่ือท าหน้าที่ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ในการด าเนินการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชน  
ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติ จนถึงระดับนโยบายเพ่ือท าหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 
ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน และมีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการทั้ง ๓ คณะอีกด้วย และมีความจ าเป็นต้องก าหนดโทษทางอาญาส าหรับ
ความผิดที่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติ ในการป้องกัน ระงับ และยับยั้งการกระท าความผิด เนื่องจากเป็น
ความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ 

ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐ  
ในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

............................................................................. 
 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….” 
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน 
“ป่าชุมชน” หมายความว่า ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่อ่ืนของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง 

เป็นป่าชุมชนโดยมีการจัดการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพ่ือ

ช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนินการอ่ืน  
อันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดง
เจตนาแทนกลุ่มได ้
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“เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ   

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  หรือพ้ืนที่ 
ที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมอันควรแก่การอนุรักษ์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว ทั้งที่มีชีวิต
หรือไม่มีชีวิต และให้หมายความรวมถึงราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ 
ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระท าโดยวิธีการอ่ืนใด 

“ท าไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ใน 
ป่าชุมชนหรือน าไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ 

“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) ครั่ง รังผึ้ง น้ าผึ้ง ขี้ผึ้ง มูลค้างคาว  
(๔) สัตว์น้ า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า แมลง รวมทั้งไข่ของแมลงที่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
(๕) ดิน หิน กรวด และทรายที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
“ฟืน” หมายความว่า เศษไม้ ปลายไม้ หรือไม้ล้มขอนนอนไพรตามธรรมชาติ  อันมีลักษณะและ

คุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
“ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายความว่า ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และให้หมายความ

รวมถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม ทางชนิดพันธุ์ และทางระบบนิเวศอันเป็นถิ่นก าเนิดของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น 
“สมาชิกป่าชุมชน” หมายความว่า สมาชิกของชุมชนที่มีการประกาศจัดตั้งป่าชุมชนและได้ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เครือข่ายป่าชุมชน” หมายความว่า การรวมตัวกันของสมาชิกป่าชุมชน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 

 เพ่ือเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 
“ทรัพย์สินส่วนกลาง” หมายความว่า เงินและทรัพย์สินที่ได้มาเพ่ือใช้ในการจัดการป่าชุมชน  

ไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันปลูกในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันจัดท า
ในการจัดการป่าชุมชน 

“องค์กรเอกชน” หมายความว่า หมายความว่าองค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือองค์กรอื่นที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่มีผลงานด้าน
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นที่ประจักษ์โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้
มาแบ่งปันกัน และจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนดและให้หมายความรวมถึงองค์กรประชาสังคมด้วย 

“เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งจาก
ข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ สมาชิกป่าชุมชนซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
โดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เพ่ือให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ 
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“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

     
 

มาตรา ๕ ป่าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาวะแวดล้อม 
(๒) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน 
(๓) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพัฒนา  

การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
(๔) การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน 
(๕) การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน 
 
มาตรา ๖ พ้ืนที่ป่าที่มีการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้คงอยู่ภายใต้บังคับ  

ของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้
จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  

 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

     
 

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานกรรมการ 
อัยการสูงสุด ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม อธิบดีกรมที่ดิน 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนสองคน ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล
สองคน และผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนสี่คน เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอตามมาตรา ๑๗ 

ให้อธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้ตามความจ าเป็น 
 
มาตรา ๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้ด าเนินการเพ่ือให้มีการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่หมดวาระ และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า  

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการซึ่งเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

และรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างได้ตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง 
โดยอนุโลม เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการจัดตั้ง การจัดการป่าชุมชน และเครือข่ายป่าชุมชน 

หรือพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับป่าชุมชนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๒) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ก าหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามมาตรา ๑๘ 
(๕) จัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
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(๖) จัดท ารายงานเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของป่าชมุชนทั่วประเทศพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

ปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในป่าชุมชน หรือการสนับสนุน
การจัดการป่าชุมชน 

(๗) พิจารณาอุทธรณ์มติเก่ียวกับการขอจัดตั้ง หรือเพิกถอนป่าชุมชน  
(๘) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดที่สั่งการตามมาตรา ๔๖ และพิจารณา

การน าเสนอของอธิบดีตามมาตรา ๔๘ 
(๙) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือการก าหนดงบประมาณ มาตรการ หรือกลไกทางการเงิน เพ่ือสนับสนุน

การด าเนินงานจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการจัดตั้ง การจัดการป่าชุมชนและ

เครือข่ายป่าชุมชนตาม (๑) และการเสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตาม (๒) ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นและเสนอแนะด้วย  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 

 
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนดระเบียบว่าด้วยการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพัฒนา 

การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไปด าเนินการ

ออกข้อบังคับให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละป่าชุมชนก็ได้ 
 
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

 
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 

และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
 
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนและ

คณะอนุกรรมการ ตามมาตรา ๑๔ มีอ านาจเรียกให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด
มาให้ข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
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มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการสรรหาบุคคล ให้ร ัฐมนตรีแต่งตั ้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และกรรมการอ่ืนอีกเก้าคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลที่มีคณะหรือสาขาวิชา
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสังคมศาสตร์ จ านวนสามคน แต่งตั้งจากผู้แทน
องค์กรเอกชนจ านวนสามคน และผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจ านวนสามคน เป็นกรรมการ 

การแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ให้อธิการบดีด าเนินการ
ให้อาจารย์ในคณะหรือสาขาวิชาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้คัดเลือกกันเอง สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
สถาบันละหนึ่งคน ให้อธิการบดีจากทุกสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลร่วมกันคัดเลือกให้เหลือสามคนแล้ว
เสนอชื่อต่อรัฐมนตรี ส่วนการแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ให้รัฐมนตรีด าเนินการ  
ให้องค์กรเอกชนเป็นผู้คัดเลือกกันเอง และเสนอชื่อต่อรัฐมนตรี ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเป็น
ผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ให้รัฐมนตรีด าเนินการให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเป็นผู้คัดเลือก
กันเองและเสนอชื่อต่อรัฐมนตรี 

การแต่งตั้งกรรมการสรรหาตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 
ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกรรมการด้วยกันเองเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและ

เลขานุการอีกคนหนึ่ง 
ให้กรมป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และให้น ามาตรา ๘ 

และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  

มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ที่สมควรได้รับ
แต่งตั้ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนต่อรัฐมนตรีเป็นจ านวนสองเท่า  
ของต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีการแต่งตั้งหรือแต่งตั้งแทน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 

 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
     

 
มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

กรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ผูซ้ึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นหนึ่งคนข้าราชการ 
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หรือพนักงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้นสามคนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง  
ประธานกรรมการแต่งตั้งอีกเจ็ดคน เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่หนึ่งคน
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ  
ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนดตามมาตรา ๑๐ (๔) 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งจากผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลหรือเทียบเท่าที่มีคณะหรือสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู ้แทนองค์กรเอกชนสองคน ตามบัญชีรายชื ่อ 
ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนจัดท าขึ้นตามมาตรา ๑๐ (๕) และให้แต่งตั้งจากผู้แทนคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนสามคน 

ให้น ามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๒  มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการ
ด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาค าขอการจัดตั้งป่าชุมชน เพ่ิมหรือลดเขตป่าชุมชน หรือเพิกถอนป่าชุมชน และด าเนินการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดที่ระบุในค าขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 
(๒) ประกาศค าขอให้จัดตั้งป่าชุมชน เพ่ิมหรือลดเขตป่าชุมชน หรือเพิกถอนป่าชุมชน และพิจารณา

ค าคัดค้าน 
(๓) ถอดถอนกรรมการจัดการป่าชุมชน 
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 
(๕) พิจารณาอุทธรณ์มติการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชนตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง 
(๖) พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับของคณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชน และพิจารณาค าขออนุญาตตามมาตรา ๔๓ 
(๗) ให้ค าแนะน าปรึกษาและความช่วยเหลือทางวิชาการต่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดการ

ป่าชุมชน 
(๘) ควบคุม ดูแล การจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนจัดการป่าชุมชน 
(๙) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดแล้วจัดท ารายงานเสนอ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชนมอบหมาย 
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หมวด ๔ 
การจัดตั้งป่าชุมชน 

     
 

มาตรา ๒๐ ชุมชนท้องถิ่นใดที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐ ซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ อยู่ใกล้
และอยู่ในสภาพที่จะดูแลรักษาป่านั้นได้ หากประสงค์จะจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่นั้นให้บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่  
สิบแปดปีบริบูรณ์ข้ึนไปท่ีมีภูมิล าเนาในท้องที่นั้นไม่น้อยกว่าห้าปี และอยู่ในสภาพที่สามารถเข้าไปดูแลรักษาป่า
ที่จะขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้จ านวนตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ตั้งตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดแห่งท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่ เพ่ือให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ 

ค าขอต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 
(๒) รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนและผู้ขอเป็นสมาชิกป่าชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติ 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนดที่ออกตามความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง 
(๓) รายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
(๔) ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขปและสภาพพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนพร้อมทั้งแผนที่สังเขป 

แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ 
(๕) แผนจัดการป่าชุมชน โดยแสดงให้เห็นการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพัฒนาหรือการควบคุมดูแล

สภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน วิธีด าเนินการ
และรายการอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 

กรณีพ้ืนที่อ่ืนของรัฐที่ประสงค์น ามาจัดตั้งป่าชุมชน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ ให้ชุมชนน าพื้นที่ดังกล่าวไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้  

ในพ้ืนที่ป่าชุมชนจะต้องก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณ
เพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว โดยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน 
และวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขอและการอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนให้ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๑ เมื่อได้รับค าขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดปิดประกาศ

ค าขอจัดตั้งป่าชุมชนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับค าขอจัดตั้งป่าชุมชนนั้น ไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด 
ที่ท าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการก านันท้องที่ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
และท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ายในหมู่บ้านพื้นที่นั้น โดยให้ลงวันที่ที่ปิดประกาศในประกาศนั้นด้วย 

เมื่อพ้นสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศค าขอตามวรรคหนึ่ง และไม่มีการยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 
ในพ้ืนที่ป่าเดียวกันโดยระบุเขตป่าชุมชนที่จะขอจัดตั้งซ้อนกัน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๒๒ 

ในระหว่างเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศค าขอตามวรรคหนึ่ง หากมีการยื่นค าขอจัดตั้ง 
ป่าชุมชนในพ้ืนที่ป่าเดียวกันมากกว่าหนึ่งค าขอ โดยแต่ละค าขอระบุเขตป่าชุมชนที่จะขอจัดตั้งซ้อนพ้ืนที่ กัน
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจัดให้มีการประชุมผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  
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ซ้อนพ้ืนที่กันเพ่ือท าความตกลงร่วมกันจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชนเป็นค าขอเดียวกัน หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนซ้อนพ้ืนที่กันสามารถตกลงร่วมกันจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  
เป็นค าขอเดียวกันได้ ให้ถือว่าค าขอจัดตั้งป่าชุมชนแต่ละค าขอที่ยื่นไว้แต่แรกเป็นอันตกไป และถือว่าค าขอจัดตั้ง 
ป่าชุมชนที่ผู้ยื่นค าขอแต่ละรายตกลงร่วมกันจัดท าเป็นค าขอเดียวกันนั้นเป็นค าขอที่ยื่นตามมาตรา ๒๐  
และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๒๒ 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนซ้อนพ้ืนที่กันไม่สามารถตกลงร่วมกันจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน
เป็นค าขอเดียวกันได้ ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 

 
มาตรา ๒๒ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๒๑   

ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมอบหมายให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ เพ่ือท าการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดที่ระบุในค าขอและให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ  
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมายเพื่อด าเนินการดังกล่าว 

การตรวจสอบและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนด และให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เสนอความเห็นว่าสภาพพ้ืนที่ตามค าขอนั้นควรจัดตั้ง
เป็นป่าชุมชนหรือไม่ และควรเป็นป่าชุมชนที่มีวัตถุประสงค์อย่างไร หรือมีข้อสัง เกตประการใดเกี่ยวกับค าขอ
จัดตั้งป่าชุมชน 

 
มาตรา ๒๓ เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดปิดประกาศค าขอและรายงานผลการตรวจสอบโดยสรุปไว้ในที่เปิดเผยเป็นเวลาสิบห้าวัน  
และส่งค าขอและรายงานผลการตรวจสอบโดยสรุปนั้นให้กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการเพ่ือเผยแพร่เป็นเวลา
เจ็ดวัน 

การปิดประกาศค าขอและรายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามความในมาตรา ๒๑ 
โดยอนุโลม 

ให้หน่วยงานของรัฐและบุคคลใดไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่นั้นหรือไม่ มีสิทธิท าหนังสือแสดงข้อคัดค้าน
หรือความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งป่าชุมชนได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาค าขอและรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ตัวแทนองค์กรเอกชนในพ้ืนที่หรือผู้มีหนังสือคัดค้าน
หรือแสดงความเห็นมาให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็น เพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งป่าชุมชนก็ได้ 
และคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเห็นว่ารายละเอียดในค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือ  
ไม่เหมาะสม คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนแก้ไขได้ 

ในกรณีท่ีผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนมิได้แก้ไขหรือด าเนินการตามค าสัง่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด มีอ านาจพิจารณาค าขอนั้นตามที่เห็นควรต่อไป 
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มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติให้จัดตั้งป่าชุมชนตามค าขอ  

หรือให้จัดตั้งป่าชุมชนเพียงบางส่วน หรือโดยก าหนดเงื่อนไข หรือมีมติไม่ให้จัดตั้งป่าชุมชน ให้คณะกรรมการ  
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนและผู้มีหนังสือคัดค้าน หรือแสดงความเห็นทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติ 

ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือผู้มีหนังสือคัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์มติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
ตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ ให้พิจารณา
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ให้เป็นที่สุด และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดปฏิบัติให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยดังกล่าว 

หนังสือแจ้งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ค าอุทธรณ์ของผู้ยื่นค าขอหรือ ผู้มีหนังสือคัดค้าน 
และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ต้องแสดงเหตุผลและรายละเอียดโดยชัดแจ้ง 

 
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติให้จัดตั้งป่าชุมชนได้และปรากฏว่า

ไม่มีการอุทธรณ์จนพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว ให้รายงานอธิบดีเพื่อพิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติ หากอธิบดีไม่เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
ให้น าเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนพิจารณา และให้น ามาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นชอบด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรือในกรณีที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนพิจารณารายงานที่ได้รับจากอธิบดีตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาอุทธรณ์ค าขอ
จัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แล้วมีค าวินิจฉัยให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ ให้อธิบดีประกาศการอนุมัติ
จัดตั้งป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดในระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

การจัดตั้งป่าชุมชนมีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 
 

หมวด ๕ 
การจัดการป่าชุมชน 

     
 

มาตรา ๒๗ เมื่อได้มีประกาศการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ให้ผู้ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีตามมาตรา ๒๐ 
วรรคสอง (๒) เป็นสมาชิกป่าชุมชน และ (๓) เป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สมาชิกป่าชุมชน และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 

 
มาตรา ๒๘ สมาชิกป่าชุมชนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าชุมชน ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการ  

ป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชน 
(๒) ร่วมมือกับทางราชการในการดูแลรักษาป่าชุมชน สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
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สมาชิกป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

จ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจมีมติให้สมาชิกป่าชุมชน  
ผู้นั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 

 
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนด าเนินการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติ และมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน หลักเกณฑ์การรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน และ
การจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน และไม่ขัดแย้ง  
กับระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

(๒) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชนหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ในเขตป่าชุมชน 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับตาม (๑) หรือพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืนตามมาตรา ๓๒ 
(๔) ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 
(๕) ดูแลให้สมาชิกป่าชุมชนปฏิบัติหน้าที่ท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม เมื่อสมาชิกป่าชุมชนเกิดความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน 
(๗) ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีท่ีมีการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๘) มีมติด้วยคะแนนเสียงจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ให้รับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชนหรือให้สมาชิก

ป่าชุมชนพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 
(๙) ด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

หรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
การออกข้อบังคับตาม (๑) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก่อน 
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ  

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
อาจมีมติให้สมาชิกป่าชุมชนผู้นั้นพ้นจากการเป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

 
มาตรา ๓๐ แผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติแล้วให้ใช้บังคับได้

เป็นเวลาห้าปี  
ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

ก่อนแผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่าหกเดือนเมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติ
แผนจัดการป่าชุมชนแล้ว ให้น ามาใช้บังคับถัดจากวันที่แผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุลงหรือในวันที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด แล้วแต่กรณี  

ในระหว่างที่แผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุลง ถ้าคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดยังไม่อนุมัติ
แผนจัดการป่าชุมชนใหม่ ให้น าแผนจัดการป่าชุมชนเดิมมาใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่ 
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มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนอาจขอเปลี่ยนแปลง 

เขตป่าชุมชน ปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชน หรือขอให้เพิกถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือบางส่วนได้ แต่ต้องแสดง
เหตุผลและรายละเอียดโดยชัดแจ้ง และให้น ามาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕  
และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืนแสดงแนวเขตป่าชุมชน 

บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ไว้ตามสมควร เพ่ือให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าชุมชน 
และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการนี้ด้วย 

 
มาตรา ๓๓ ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน 
(๑) การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
(๒) การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพ่ือการนันทนาการในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์  
(๓) การเก็บหาของป่าในป่าชุมชน  
(๔) การท าไม้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ให้ท าได้ตามความจ าเป็นในการด ารงชีพและการใช้สอย

ของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการป่าชุมชน
ที่ได้อนุมัติ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ วัฒนธรรม และความยั่งยืน  

(๕) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนในเขตป่าชุมชน ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ  
การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชนก าหนด 
การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง หากเป็นบุคคลใดที่มิใช่สมาชิกป่าชุมชน

มีสิทธิใช้ประโยชน์ภายในป่าชุมชน ให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ก าหนดตามมาตรา ๒๙ (๑) 

 
มาตรา ๓๔ บรรดาไม้และของป่าที่ได้มาจากป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ค่าภาคหลวง หรือค่าใช้จ่ายในการบ ารุงป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
 
มาตรา ๓๕ ให้กรรมการจัดการป่าชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการจัดการป่า

ชุมชนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีอ านาจท านิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและด าเนินคดี
เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนได้ 

 
มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีมีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชนให้กรมป่าไม้มีอ านาจ
ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการเคลื่อนย้ายสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระท าให้สิ่งนั้นหมด
สภาพความเป็นอันตราย หรือความเป็นพิษ ตลอดจนการน าเอาของนั้นมาเก็บ กัก หรือรักษาไว้  

(๒) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการท าให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมาสู่สภาพเดิม  
(๓) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการช่วยเหลือบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน เนื่องในความเสียหายนั้น 
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(๔) ค่าด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมินค่าใช้จ่ายในการเยียวยา

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของบุคคล  
(๕) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่รัฐได้จ่ายในการด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย 

เช่น ค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นค่าท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมพยานหลักฐานและ 
การด าเนินคดีในศาล และค่าธรรมเนียมในศาล 

(๖) มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องเสียหายในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนนอกจากดอกเบี้ย
ผิดนัดที่ต้องได้รับแล้ว ให้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินตราตั้งแต่เวลาที่ละเมิดจนถึงเวลาที่ช าระ 
ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย 

 
มาตรา ๓๗ในการด าเนินคดีตามมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๖ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนอาจ

ขอให้พนักงานอัยการด าเนินคดีให้ก็ได้ และให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๘ กรณีเกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนมิได้ด าเนินการฟ้องร้อง ให้อธิบดีมีอ านาจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องร้องคดีดังกล่าวเพ่ือเรียกร้อง
ค่าเสียหาย เพื่อจ่ายให้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนนั้นได้ 

 
มาตรา ๓๙ บทบัญญัติในมาตรา ๓๗ ไม่เป็นการลบล้างหรือจ ากัดหน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง 

ที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน และไม่เป็นการตัดอ านาจของผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน  
ที่จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน 

 
 

หมวด ๖ 
การควบคุมดูแลป่าชุมชน 

     
 

มาตรา ๔๐ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบพื้นท่ีและตรวจตราดูแลการด าเนินการและกิจการต่าง ๆ ในป่าชุมชน 
(๒) แนะน า ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ทัน ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใด

ออกจากป่าชุมชนหรือให้กระท าการหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในป่าชุมชนในกรณีกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน และให้รายงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบ 

(๔) ด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
(๕) รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเมื่อปรากฏว่ามีกรณีจะต้องเพิกถอนป่าชุมชน  

ทั้งแปลงหรือบางส่วน 
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มาตรา ๔๑ ภายในป่าชุมชน 
(๑) ห้ามท าไม้ในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์  
(๒) ห้ามใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ท ากิน  
(๓) ห้ามบุคคลใดก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ 

สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือกระท าการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน เว้นแต่เป็นการกระท า
ตามมาตรา ๓๓ หรือตามท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้กระท าได้  

 
มาตรา ๔๒ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย ตลอดจนเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย มีอ านาจเข้าไปในป่าชุมชน
เพ่ือด าเนินการดังกล่าวได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัวหรือหนังสือแสดงการได้รับ
มอบหมาย แล้วแต่กรณี เมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 

 
มาตรา ๔๓ บุคคลใดซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย

ตามมาตรา ๔๒ เข้าไปกระท าการใดๆ เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชนก าหนด 

 
มาตรา ๔๔ เมื่อปรากฏว่ามีการกระท าหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน มีอ านาจสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชนหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ  
ในเขตป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือพระราชบัญญัตินี้  

การสั่งการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ที่เก่ียวกับความผิดอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพบว่า คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน กระท าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน หรือข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจด าเนินคดีหรือสั่งการให้คณะกรรมการจัดการ  
ป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนดังกล่าว กระท าการ หรืองดเว้น
กระท าการนั้นได้ตามความเหมาะสม 

ผู้ได้รับค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ได้รับค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว 
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง และให้น ามาตรา ๒๕ วรรคสอง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

เว้นแต่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
 
มาตรา ๔๗ อธิบดีมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามดูแลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด และอาจสั่งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดได้ 

 
มาตรา ๔๘ อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดกระท าการหรือยับยั้งกระท าการใด 

ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดได้รับแจ้งจากอธิบดีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ  

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาและแจ้งผลให้อธิบดีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าขอ 
ในกรณีที่อธิบดีไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดที่แจ้ง 

ตามวรรคสอง ให้อธิบดีน าเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการพิจารณา และให้น ามาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๕๐ ภายในป่าชุมชนหากพบว่ามีการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ 

หรือมีสิ่งอ่ืนใดในป่าชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการฝ่าฝื นท าลาย 
หรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไป ถ้าผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่รู้ตัวผู้ฝ่าฝืน หรือเพ่ือป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหาย
แก่ป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจะกระท าการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้
ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าฝ่าฝืนมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช่จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดกระท าการเสียเอง 

 
 

หมวด ๗ 
การเพิกถอนป่าชุมชน 

     
 

มาตรา ๕๑ อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้ มีกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชนตามมาตรา ๓๑  
(๒) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิ้งไม่จัดการฟ้ืนฟูป่าชุมชนนั้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา ๑ ป ี

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๓) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือข้อบั งคับ 

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหาย หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการ 
ป่าชุมชนต่อไป 
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(๔) เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนป่าชุมชน โดยให้น ามาตรา ๒๕ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 
การเพิกถอนป่าชุมชนให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในกรณีที่มิใช่การเพิกถอน  

ป่าชุมชนทั้งแปลงให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงแนบท้ายประกาศด้วย 
 
มาตรา ๕๒ กรณีป่าชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนที่อ่ืนของรัฐ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่

รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้น หรือสิ้นสุดโดยเงื่อนไขอ่ืนใดตามท่ีตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือเป็นการเพิกถอน
ป่าชุมชนโดยทันที 

 
มาตรา ๕๓ ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ส่วนที่เป็นสังหาริมทรัพย์ให้กรมป่าไม้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในกิจการจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๔ ป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนตามมาตรา ๕๑ อาจมีการขอจัดตั้งป่าชุมชนใหม่อีกได้ ตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด และให้น าความในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 
หมวด ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

     
 

มาตรา ๕๕ ถ้าเป็นการสมควรให้บุคคลใดช าระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ 
เนื่องในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนมีอ านาจก าหนดอัตราและวางระเบียบ
เกี่ยวกับการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการดังกล่าวได้ 

เงินที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง เงินที่มีผู้บริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้อ่ืน ๆ ให้เก็บรักษาไว้
ใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 

 
 

หมวด ๙ 
บทก าหนดโทษ 

     
 

มาตรา ๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตามมาตรา ๑๑ 
ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้าพันบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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ความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
เงินค่าปรับตามวรรคสองให้ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลางตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเกี่ยวกับการจัดการ

ป่าชุมชนตามมาตรา ๒๙ (๑) ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้าพันบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอ านาจ

เปรียบเทียบได้ 
เงินค่าปรับตามวรรคสองให้ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลางตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๘ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลายหรือเคลื่อนย้ายหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่จัดให้มีขึ้น

ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

 มาตรา ๕๙ ผู้ใดขัดค าสั่งเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนที่สั่งตามมาตรา ๔๐ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาท

ถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
ในกรณีที่มีค าพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นยึดถือ

หรือครอบครองที่ดินในเขตป่าชุมชน ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าผิด คนงาน ผู้รั บจ้าง ผู้แทนและบริวาร 
ของผู้กระท าผิดออกจากเขตป่าชุมชนได้ 

 
มาตรา ๖๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๒ บรรดาไม้หรือของป่าที่ได้มา หรือมีไว้เป็นความผิด หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการกระท าผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ก็ตาม 
ให้ไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่ศาลมีค าสั่งริบตกเป็นของแผ่นดิน 
ภายในสองปีนับแต่วันที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นถ้าไม่ทราบตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่สามารถ

ติดตามตัวผู้กระท าความผิดได้ ให้ไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินที่ยึด หรืออายัดไว้เนื่องจากการกระท าความผิดนั้น
ตกเป็นของแผ่นดิน  

ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้ไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินที่ยึด หรืออายัดไว้
เนื่องจากการกระท าความผิดของผู้ต้องหา หรือจ าเลยตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ภายในสองปีทายาทของ
ผู้ต้องหา หรือจ าเลยพิสูจน์ได้ว่าไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด  
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คืนแก่ทายาทของผู้ต้องหา หรือจ าเลยนั้น 
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บทเฉพาะกาล 
     

 
มาตรา ๖๓ การแต่งตั้งกรรมการสรรหาในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๖ วรรคสาม 

มาใช้บังคับ และให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
การแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในวาระเริ่มแรกมิให้  

น าบทบัญญัติมาตรา ๑๖ วรรคสองมาใช้บังคับ และให้รัฐมนตรีด าเนินการแต่งตั้งบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เกื้อกูล
ต่อการดูแลรักษาป่ามาก่อน ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

 
มาตรา ๖๔ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายป่าชุมชนในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติ

มาตรา ๑๗ วรรคสองมาใช้บังคับ และให้มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งเพียงกึ่งหนึ่งของวาระที่ก าหนดไว้ ส าหรับ
ต าแหน่งดังกล่าว และให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเป็นกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗ วรรคหนึ่งมาใช้บังคับ และให้อธิบดีด าเนินการเสนอชื่อบุคคล 
ที่มีพฤติกรรมที่เกื้อกูลต่อการดูแลรักษาป่ามาก่อนให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง 

 
มาตรา ๖๕ การแต่งตั้งกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

ในวาระเริ่มแรกที่จังหวัดนั้นยังไม่มีป่าชุมชน มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใช้บังคับและ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

มาตรา ๖๖ บรรดาใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทาน
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่อธิบดีประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน
ในราชกิจจานุเบกษา ตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าก าหนด
อายุใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร หรือสัมปทานนั้น ๆ 

มาตรา ๖๗ พ้ืนที่ป่าที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
ซึ่งได้ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังมีอายุโครงการอยู่ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๘ ป่าชุมชน ตามมาตรา ๖๗ ให้ด าเนินการก าหนดพ้ืนที่ป่าชุมชนดังกล่าวให้เป็นบริเวณ 

เพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียวให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนและการจัดการประกาศเขตป่าชุมชนตามมาตรา ๒๐ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากพ้นก าหนดให้
การจัดตั้งป่าชุมชนนั้นเป็นอันสิ้นผล 
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มาตรา ๖๙ ให้สมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนของป่าชุมชนตามมาตรา ๖๗ เป็นสมาชิก 

ป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะขาดคุณสมบัติ 
 
มาตรา ๗๐ พ้ืนที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๖๗ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการ 

ป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากพ้นก าหนดให้การจัดตั้งป่าชุมชนนั้นเป็นอันสิ้นผล 
 

มาตรา ๗๑ ให้มีการออกกฎกระทรวง และระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
....................................................................... 
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