
สรุป (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอจัดตั้งปา่ชุมชน และขยายเขตป่าชุมชน พ.ศ. ....  
(ตามความมาตรา 32 พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562)

หากพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน
บางส่วนเป็นพื้นที่ที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ 
หรือบุคคลใดได้รับอนุญาต 
เข้าท าประโยชน์ พื้นที่ภาระ

ผูกพันของกรมป่าไม้ หรือที่ดิน
ที่บุคคลได้มาตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่

กันบริเวณดังกล่าวออก

หมวด 1
การยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน

ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดท่ียังไม่เคยมีป่าชุมชน

ยื่นต่อคกก.ป่าชุมชนประจ า
จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัดท่ีมีป่าชุมชน

จนท. ลงวันที่รับค าขอและตรวจสอบความถูกต้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันนับแตไ่ดร้ับค าขอ (ข้อ 10)

กรณีค าขอ เอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน 

ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอแก้ไข 
ภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 30 วัน
(ข้อ 10 วรรคสอง)

ยื่นค าขอตามแบบ คนช. 6-1 พร้อมทั้งรายชื่อ คกก.จัดการป่าชุมชน แผนจัดการป่าชุมชน 
และแผนที่แสดงแนวเขตป่าชมุชน

จนท. ท าหนังสือสอบถามความเห็น
จากนายอ าเภอและอปท. โดยแจ้ง
ความเห็น ภายในเวลา 15 วัน 

(ข้อ 14)

จนท. ออกใบรับค าขอและแจ้งวันเวลา
ในการตรวจสอบ รังวัดพื้นที่ 

และจัดท าแผนทีภ่ายใน 45 วัน (ข้อ 11)

จนท.จัดรายงานผลการตรวจสอบค าขอ ตามแบบ คนช. ๖-2,
๖-3 แผนที่แสดงแนวเขต ความเห็นฯ และข้อคัดค้าน 

เสนอ คกก. ป่าชุมชน ประจ าจังหวัด พิจารณาภายใน 45 วัน 
นับแต่ครบก าหนดระยะเวลาปิดประกาศ (ข้อ 15,16)

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและรังวัดพื้นท่ี ดังน้ี

จนท. จัดท าแผนที่ปิดประกาศค าขอพร้อมทั้ง
แผนที่แสดงแนวเขต ณ ศาลากลางจังหวัด 
อ าเภอ อปท. และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร

ไม่น้อยกว่า 30 วัน (ข้อ 13)

พื้นที่ป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน 
ต้องพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่มีการ

ประกาศเพิกถอนในราชกิจจาฯ (ข้อ 7)

ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ปา่ชุมชนหรือร่วมกับชุมชนที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
บุคคลต้องมีอาย ุ18 ปีขึ้นไปและมีภูมิล าเนาในอ าเภอที่จัดตั้งปา่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ยื่นค าขอ 

รวมตัวกันตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (ข้อ 6)

(ข้อ 8)

(ข้อ 9) (ข้อ 9)

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

(ข้อ 12)

กรณีครบถ้วน

ให้จนท. น าข้อคัดค้านดังกล่าว มาพิจารณาประกอบ
การจัดท าความเห็นฯ (ข้อ 15 วรรคสอง)

กรณีมีหนังสือคัดค้าน

ณ สจป. ศูนย์ป่าไม้จังหวัด หรือสถานที่อื่น หรือวิธีการอื่น ตามที่ คกก.ป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด
สถานท่ียื่นค าขอ

หมวด 2
การตรวจสอบค าขอ การตรวจสอบพ้ืนท่ี การรังวัดพ้ืนท่ี และการจัดท ารายงาน

ชุมชมผู้ย่ืนขอ

ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชน

๑. สภาพภูมิประเทศ ๓. การใช้ประโยชน์
๒. ประเภทป่าและสภาพป่า 4. ข้อมูลการจัดตั้งป่าชุมชน
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ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้02/06/63 11:25 น.
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