
 
ราง 

ระเบยีบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน 
วาดวยสมาชิกปาชุมชนและกรรมการจัดการปาชุมชน  

พ.ศ. ….  
   

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดประเภท คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของสมาชิก 

ปาชุมชน และกรรมการจัดการปาชุมชน การแกไขเปลี่ยนแปลงสมาชิกปาชุมชน การเลือกต้ัง
คณะกรรมการจัดการปาชุมชน องคประกอบและจํานวนกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง และการดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๔) และมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 

ปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 
ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน วาดวยสมาชิก 

ปาชุมชนและกรรมการจัดการปาชุมชน” 
 
ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 
“สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกปาชุมชน 
“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการจัดการปาชุมชน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการจัดการปาชุมชน 
 
ขอ ๔  ใหประธานกรรมการนโยบายปาชุมชนรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจ

ออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน

เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด คําวินิจฉัยน้ันใหเปนที่สุด 
 
 

หมวด ๑ 
สมาชิกปาชุมชน 
   

 
ขอ ๕  สมาชิกมีสองประเภท ดังตอไปน้ี  
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกสมทบ  

 
 
 
 

ผานคณะกรรมการ ทส. พิจารณาแลว 
 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

 



๒ 
 

ขอ ๖  สมาชิกสามัญ ไดแก   
(๑) บุคคลซึ่งเปนผูขอจัดต้ังปาชุมชนตามมาตรา ๓๒  
(๒) บุคคลซึ่งมิใชผูขอจัดต้ังปาชุมชนตาม (๑) ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในทองที่เดียวกันกับ

ชุมชนที่รวมขอจัดต้ังปาชุมชนตาม (1)  
 
ขอ ๗  สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาอยูนอกทองที่ของสมาชิกสามัญ 

ตามขอ 6  
 
ขอ ๘  สมาชิกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
ก. คุณสมบัติ  
    (๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป  
ข. ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
(๒) เปนผูเคยถูกคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมด

เทาที่มีอยูมีมติใหพนจากการเปนสมาชิก เวนแตเปนการพนจากการเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวาหน่ึงป
นับแตวันที่คณะกรรมการมีมติ  

(๓) เคยเปนกรรมการของปาชุมชนที่ถูกเพิกถอน ซึ่งคณะกรรมการของปาชุมชน 
ที่ถ ูกเพิกถอนนั้นยังตรวจสอบทรัพยสินสวนกลางของปาชุมชนและชําระหน้ีที่คางอยูหรือบังคับ 
ตามสิทธิเรียกรองที่มีอยูไมเสร็จสิ้น และยังไมไดรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการปาชุมชน
ประจําจังหวัดใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนับแตวันที่ประกาศการเพิกถอนปาชุมชนในราชกิจจานุเบกษา
  

ขอ ๙  บุคคลจะพนจากการเปนสมาชิกปาชุมชนอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๘  
 

ขอ ๑๐  กรณีที่มีการขยายเขตปาชุมชนหรือเพิกถอนปาชุมชนบางสวน และมีผลทําให
ภูมิลําเนาของสมาชิกสามัญผูหน่ึงผูใดอยูนอกเขตปาชุมชนเพราะเหตุที่พื้นที่ปาชุมชนถูกเพิกถอน หรือ
ภูมิลําเนาของสมาชิกสมทบผูหน่ึงผูใดมาอยูในเขตปาชุมชนเพราะเหตุที่มีการขยายเขตปาชุมชนแลว 
แตกรณี ในกรณีน้ี ใหสมาชิกดังกลาวเปนสมาชิกประเภทเดิมตอไป หรือจนกวาคณะกรรมการจะมีมติให
เปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกได หรือพนจากการเปนสมาชิกปาชุมชน หากสมาชิกดังกลาวประสงคจะ
เปลี่ยนประเภทสมาชิกใหย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดมีการประกาศการขยายเขตปาชุมชนหรือเพกิถอนปาชุมชนบางสวนในราชกิจจานุเบกษา 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง มีผลทําใหภูมิลําเนาของสมาชิกปาชุมชน  
ผูหน่ึงผูใดเปลี่ยนแปลงไป ใหสมาชิกภาพของสมาชิกดังกลาว ยังคงเปนสมาชิกประเภทเดิมอยูตอไป 
จนกวาคณะกรรมการจะมีมติใหเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกหรือพนจากการเปนสมาชิกปาชุมชน 

 
 
 



๓ 
 
ใหคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกตามวรรคหน่ึงใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตไดรับคําขอ หากพิจารณาไมเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาสมาชิก
ดังกลาวเปนสมาชิกตามที่ไดย่ืนคําขอเปลี่ยนประเภท  
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการจัดการปาชุมชน 

   
 

ขอ ๑๑  ในปาชุมชนแหงหน่ึงใหมีคณะกรรมการจัดการปาชุมชนคณะหน่ึงประกอบดวย 
กรรมการจํานวนไมนอยกวาสิบคน ซึ่งไดรับการเลือกต้ังจากบุคคลตามขอ 6 (1) 

 

ขอ ๑๒  ในการเลือกต้ังคณะกรรมการเพื่อประกอบการย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชน 
ใหตัวแทนของบุคคลตามขอ 6 (1) คนหน่ึงประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทําการเลือกต้ัง  
โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน และองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลอันเปน
ภูมิลําเนาของบุคคลตามขอ 6 (1) โดยตองประกาศลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนการเลือกต้ัง  

 
ขอ ๑๓  กอนการลงคะแนนเสียง ใหทีป่ระชุมซีง่เปนบุคคลตามขอ 6 (1) มีสิทธิเลือกต้ัง 

ดําเนินการดังตอไปน้ี 
(๑) กําหนดจํานวนของกรรมการที่จะไดรับการเลือกต้ัง ซึ่งตองไมนอยกวาสิบคน 
(๒) กําหนดวิธีการลงคะแนนเสียง 
(๓) เสนอรายช่ือบุคคลตามขอ 6 (1) ที่จะไดรับเลือกต้ังใหเปนกรรมการ ซึ่งจะตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของการเปนกรรมการตามที่กําหนดในขอ ๑๗ และตองมีบุคคลตาม
ขอ 6 (1) ซึ่งมีสิทธิเลือกต้ังในที่ประชุมรับรองไมนอยกวาหาคน โดยผูซึ่งไดรับการเสนอช่ืออาจเปน 
ผูซึ่งมิไดเขารวมการประชุมก็ได  

กรณีที่ผูซึ่งไดรับการเสนอช่ือใหไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินกรรมการ 
ที่กําหนดตาม (๑) ใหถือวาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการโดยไมตองมีการลงคะแนนเลือกต้ัง  

(๔) เลือกตัวแทนบุคคลตามขอ ๖ (๑) ซึ่งมิไดถูกเสนอช่ือตาม (3) จํานวนไมนอยกวา 
หาคน ใหทําหนาที่เปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง โดยใหเลือกบุคคลตามขอ 6 (1) คนหน่ึง 
ทําหนาที่ประธานในคณะกรรมการดังกลาว 

การดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหมีการลงมติโดยถือเสียงขางมากของบุคคลตาม 
ขอ 6 (1) ซึ่งมีสิทธิเลือกต้ัง ที่มาประชุมเกินกวากึ่งหน่ึงของบุคคลตามขอ 6 (1) คนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน  
 

ขอ ๑๔  คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังใหมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
กรรมการตามวิธีการที่กําหนดตามขอ ๑๓ (๒) 

 
 
 
 

 



๔ 
 

ขอ ๑๕  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังตรวจนับคะแนนเสร็จแลว ใหเรียงลําดับ
รายช่ือบุคคลตามขอ 6 (1) ซึ่งไดรับการเสนอช่ือใหเปนกรรมการรวมทั้งผลคะแนนของแตละคน  
จากคะแนนมากไปหาคะแนนนอย หากผูซึ่งไดรบัการเสนอช่ือรายใดมีคะแนนเทากนัใหใชวิธีการจบัสลากเพื่อ
เรียงลําดับที่ 

ใหบุคคลตามขอ 6 (1) ซึ่งไดรับการเสนอช่ือใหเปนกรรมการที่ไดคะแนนสูงสุดเรียง
ตามลําดับเทากับจํานวนกรรมการที่จะไดรับการเลือกต้ังตามที่กําหนดในขอ ๑๓ (๑)  

เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังประกาศรายช่ือ 
บุคคลตามขอ 6 (1) ผูซึ่งไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการใหที่ประชุมทราบ  

 

ขอ ๑๖  เพื่อประโยชนในการบริหารงานของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการเลือกกันเอง
วาจะใหกรรมการคนใดในคณะกรรมการเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ 
และตําแหนงอื่น ตามความจําเปน  

ใหกรรมการผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมของคณะกรรมการเปนประธานช่ัวคราวของ
ที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามวรรคหน่ึง  

 
ขอ ๑๗  กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
ก. คุณสมบัติ  

(๑) เปนสมาชิกสามัญ  
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาป  
(๓) มีความรู มีผลงาน หรือประสบการณที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการจัดต้ังปาชุมชน 
ในกรณีที่เปนการเลอืกต้ังกรรมการเพื่อประกอบการย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชน สมาชิก

สามัญตาม (๑) ตองเปนสมาชิกสามัญซึ่งเปนผูขอจัดต้ังปาชุมชนตามมาตรา ๓๒  
ข. ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ  
(๓) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตามกฎหมายวาดวย 

ปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการสงวน
และคุมครองสัตวปา และพนโทษมายังไมถึงหน่ึงปในวันที่สมัครเปนสมาชิก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) เคยถูกไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิกจางจากหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติช่ัวอยางรายแรง  

(๖) เคยเปนกรรมการของปาชุมชนที่ถูกเพิกถอนเพราะเหตุตามมาตรา ๗๘ (๒) 
หรือ (๓)  

 
 
 
 

 



๕ 
ขอ ๑๘  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาป และอาจไดรับการเลือกต้ังอีกได 
 
ขอ ๑๙  ใหเริ่มนับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ดังตอไปน้ี  
(๑) ในกรณีที่เปนการเลือกต้ังคณะกรรมการเพื่อประกอบการย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชน 

ใหเริ่มนับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการต้ังแตวันที่มกีารประกาศอนุมัติจัดต้ังปาชุมชนในราชกิจจานุเบกษา  
(๒) ในกรณีที่ เปนการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระ หรือเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหเริ่มนับวาระ 
การดํารงตําแหนงกรรมการต้ังแตวันที่ไดมีการประกาศผลการเลือกต้ัง 
 

ขอ ๒๐  ในกรณีที่คณะกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการจัดใหม ี
การเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหมภายในเกาสิบวันกอนวันครบวาระ  

ในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม ใหคณะกรรมการซึ่งพน 
จากตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาคณะกรรมการที่ไดรับการเลือกต้ัง
ชุดใหมเขารับหนาที่  

 
ขอ ๒๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๗ 

 

ขอ ๒๒  เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหประธานกรรมการกําหนดให 
มีการประชุมสมาชิกสามัญเพื่อเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงทีว่างภายในสามสบิวันนับแตวันที่กรรมการ
ผูน้ันพนจากตําแหนง เวนแตวาระของกรรมการผูน้ันเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะไมเลือกต้ัง
กรรมการแทนก็ได และในกรณีที่ยังไมมีการเลือกต้ังกรรมการหรือกรณีที่ไมตองเลือกต้ังกรรมการแทน  
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู  

สมาชิกสามัญซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหน่ึงใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
ขอ ๒๓  การเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตาม

วาระตามขอ ๒๐ และการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามขอ ๒๒  
ใหเลือกต้ังจากผูซึ่งเปนสมาชิกสามัญ และใหนําความในขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และ 
ขอ ๑๗ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖ 
ขอ ๒๔  ใหสมาชิกของปาชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ ซึ่งมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๘ เปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบ แลวแตกรณีของปาชุมชน 
ที่ตนเปนสมาชิกน้ัน  

กรณีที ่สมาชิกสามัญตามวรรคหนึ่งเปนสมาชิกสามัญของปาชุมชนหลายแหง ให
ตัดสินใจและลาออกจากการเปนสมาชิกสามัญของปาชุมชนแหงตาง ๆ เพื่อใหคงเหลือการเปนสมาชิก
สามัญของปาชุมชนเพียงแหงเดียว โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับ หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในเวลาที ่กําหนด ใหพนจากการเปนสมาชิกสามัญของ 
ปาชุมชนทุกแหง แตไมตัดสิทธิสมาชิกสามัญของปาชุมชนดังกลาวในการสมัครเปนสมาชิกสามัญ 
ของปาชุมชนแหงใดแหงหน่ึงใหมได  

 
ขอ  ๒๕  ใหคณะกรรมการของปา ชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ 

ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามตามขอ ๑๗ เปนคณะกรรมการของปาชุมชนน้ันตอไปตามจํานวน
และองคประกอบกรรมการเทาที่มีอยู จนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอ ๑๘  

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหเริ่มนับต้ังแต
วันที่ระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ  

 
ขอ ๒๖  นับแตวันที่ระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการตาม 

ขอ ๒๕ พนจากตําแหนงตามวาระ หรือพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามขอ ๒๑ ใหดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ หรือดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ
แทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ โดยใหเลือกต้ังจากผูซึ่งเปนสมาชิกสามัญ และใหนํา
ความในขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๑๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ มาใช
บังคับดวยโดยอนุโลม  
 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่                                  พ.ศ. .... 
            
 

 
                     (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) 

                  รองนายกรัฐมนตร ี
                   ประธานกรรมการนโยบายปาชุมชน 

               
 
 
 


