
 
 

ราง 
   ระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน 

   วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดต้ังและขยายเขตปาชุมชน  
 พ.ศ. .... 

   
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดต้ังและขยายเขต 
ปาชุมชน การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคําขอจัดต้ังและขยายเขตปาชุมชน เพื่อใหกระบวนการ
พิจารณาจัดต้ังปาชุมชนและการขยายเขตปาชุมชนมีความชัดเจน ครบถวน และเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๔) มาตรา ๓๒ วรรคหา มาตรา ๓๗ วรรคสอง 

มาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๘ วรรคสอง และมาตรา ๘๑ แหงพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน วาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขการจัดต้ังและขยายเขตปาชุมชน พ.ศ. ....” 
 
ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว 

ในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 

ขอ ๔  ในระเบียบน้ี 

 “เขตปาอนุรักษ” หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยาน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 

หรือเขตพื้นที่อื่นใดที่มีคุณคาทางธรรมชาติ หรือคุณคาอื่นอันควรแกการอนุรักษหรือรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 “คําขอ” หมายความวา  คําขอจัดต้ังปาชุมชน  

 “คณะกรรมการนโยบาย” คณะกรรมการนโยบายปาชุมชน 

 “เจาหนาที่” หมายความวา  เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมแหงทองที่หรือ

เจาหนาที่กรมปาไมซึ่งอธิบดีกรมปาไมมอบหมาย 

 

 

 

 

ผานคณะกรรมการ ทส. พิจารณาแลว 

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 



๒ 
 

ขอ ๕  ใหประธานกรรมการนโยบายปาชุมชนรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจ
ออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน
เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด คําวินิจฉัยน้ันใหเปนที่สุด 

 
หมวด ๑ 

การย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชน 

   

 

ขอ ๖  ชุมชนที่ประสงคจะนําพื้นที่ปาหรือพื้นที่ปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแลวซึ่งอยู

นอกเขตปาอนุรักษมาขอจัดต้ังปาชุมชน ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 

(๑) เปนชุมชนที่อยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของพื้นที่ปาที่จะนํามาจัดต้ังปาชุมชนหรือ

รวมกับชุมชนในทองที่อื่นที่มีอาณาเขตติดตอกับชุมชนที่อยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของพื้นที่ปาที่จะนํามา

จัดต้ังปาชุมชน ซึ่งมีความสามารถรวมดูแลรักษาปาชุมชนน้ันไดที่อยูในอําเภอเดียวกันรวมตัวกันขอจัดต้ัง 

ปาชุมชน  

(๒) เปนการรวมตัวกันของบุคคลในชุมชนตาม (๑) ซึ่งมีอายุต้ังแตสิบแปดปข้ึนไป 

และมีภูมิลําเนาอยูในอําเภออันเปนที่ต้ังของพื้นที่ปาที่ขอจัดต้ังเปนปาชุมชนไมนอยกวาหาปนับถึงวันที ่

ย่ืนคําขอ โดยมีจํานวนรวมกันต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป 

 

ขอ ๗  ในกรณีที่ชุมชนตามขอ ๖ ประสงคจะนําพื้นที่ปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนทั้งหมด

มาขอจัดต้ังปาชุมชน จะตองลวงพนระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันที่ประกาศการเพิกถอนปาชุมชนน้ัน 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 

ขอ ๘ ใหบุคคลซึ่งไดรับการเสนอช่ือเปนประธานกรรมการจัดการปาชุมชนของชุมชน

ตามขอ ๖ เปนตัวแทนย่ืนคําขอตามแบบ คนช. ๖-๑ ทายระเบียบน้ี ประกอบดวย รายช่ือผูรวมขอจัดต้ัง

ปาชุมชน บริเวณที่จัดต้ังปาชุมชน วัตถุประสงคของปาชุมชน ความเปนมาของชุมชนโดยสังเขป และ

สภาพพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนโดยสังเขป  

พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปน้ี 

(๑) รายช่ือและประวัติของผูรวมขอจัดต้ังปาชุมชนโดยสังเขป ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามการเปนสมาชิกปาชุมชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๔๒   
วรรคสอง ตามแบบ คนช. ๖-๑ (๑) ทายระเบียบน้ี 

(๒) รายช่ือคณะกรรมการจัดการปาชุมชน ซึ่งเลือกต้ังจากผูขอจัดต้ังปาชุมชนตาม (1) 
โดยม ีค ุณสมบ ัต ิและไม ม ีล ักษณะตองห ามการ เป นกรรมการจ ัดการป าช ุมชนตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ตามแบบ คนช. ๖-๑ (๒) ทายระเบียบน้ี  

 



๓ 
 

(๓) แผนจัดการปาชุมชนที่จัดทําข้ึนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความ

ในมาตรา ๑๗ ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของปาชุมชน มีการกําหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษและบริเวณ

เพื่อการใชประโยชน หรือบริเวณเพื่อการอนุรักษเพียงอยางเดียว ใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและ

สภาพความเปนอยูของประชาชนในชุมชน และแสดงใหเห็นถึงแผนปฎิบัติการปาชุมชนและวิธีดําเนินการ

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา หรือควบคุมดูแลสภาวะแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในปาชุมชนอยางย่ังยืน โดยตองไมทําใหเกิดการสูญเสียสภาพความเปน

ปาทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษและบริเวณเพื่อการใชประโยชน  

  

(๔) หนังสือยินยอมใหจดัต้ังปาชุมชนจากกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง กรณีที่เปน

การนําพื้นที่ปาหรือปาสงวนแหงชาติที่เปนปาชายเลนมาขอจัดต้ังเปนปาชุมชน 

(๕) เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม กรณีการย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชนขนาดใหญ ผูย่ืน 

คําขอจัดต้ังปาชุมชนตองแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบเพื่อใหเห็นวามีศักยภาพและมีความสามารถ

ในการดูแลรักษาปาชุมชนไดเปนอยางดีจนเปนที่ประจักษ  

 

ขอ ๙  การย่ืนคําขอตามขอ ๘ กรณีที่จังหวัดใดยังไมเคยมีการจัดต้ังปาชุมชนมากอน  
ใหย่ืนคําขอตอผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่ปาน้ันต้ังอยู และกรณีที่จังหวัดใดมีการจัดต้ังปาชุมชนแลว 
ใหย่ืนคําขอตอคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดแหงทองที่ที่ปาน้ันต้ังอยูหรือผูซึ่งคณะกรรมการ 
ปาชุมชนประจําจังหวัดมอบหมาย โดยใหย่ืนคําขอ ณ สถานที่ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมแหงทองที่ที่รับผิดชอบ 
(2) ศูนยปาไมแหงทองที่ที่รับผิดชอบ  
(๓) สถานที่อื่นหรือโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมปาไมประกาศกาํหนด 
 

หมวด ๒ 

การตรวจสอบคําขอ การตรวจสอบพื้นที่ การรงัวัดพื้นที่ และการจัดทํารายงาน 

   

 

ขอ ๑๐  เมื่อไดรับคําขอแลว ใหเจาหนาที่ลงวันที่รับคําขอและตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวนของคําขอ และเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ ใหแลวเสร็จภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

กรณีคําขอหรอืเอกสารหรือหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหแจงผูย่ืนคําขอแกไข
เพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งตอง 
ไมนอยกวาสามสิบวัน 

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอไมแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือไมจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใหถูกตอง
และครบถวนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาคําขอน้ันเปนอันยกเลิกนับแตวันที่พนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว และใหเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบ 

 
 



๔ 
 

ขอ ๑๑  ในกรณีที่คําขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกตองและครบถวน ใหเจาหนาที่
ออกใบรับคําขอใหแกผู ย่ืนคําขอไวเปนหลักฐาน และใหแจงวันและเวลาเปนหนังสือแกผู ย่ืนคําขอ 
เพื่อทําการตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน พรอมทั้งจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตของปาชุมชน
ที่ขอจัดต้ังใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่คําขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกตองและครบถวน 

ในกรณีที่ผู ย่ืนคําขอไมนําเจาหนาที่ไปตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ในวันและเวลาตาม 
วรรคหน่ึง โดยไมไดแจงเหตุจําเปนและไมไดขอเลื่อนการตรวจสอบและรังวัดดังกลาว ใหถือวาคําขอน้ัน
เปนอันยกเลิกนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว และใหเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบ 

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถนําเจาหนาที่ไปตรวจสอบและรังวัด
พื้นที่ในวันและเวลาตามวรรคหน่ึงได ใหผู ย่ืนคําขอแจงใหเจาหนาที่ทราบเพื่อกําหนดวันและเวลา 
ในการตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ใหม หากผูย่ืนคําขอไมนําเจาหนาที่ดําเนินการตามวันและเวลาที่ขอเลื่อน
อีกไมวาดวยเหตุใด เวนแตกรณีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาคําขอน้ันเปนอันยกเลิกนับแตวันที่พนกําหนดเวลา
ดังกลาว และใหเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบ  

 
ขอ 1๒  ใหเจาหนาที่ตรวจสอบพื้นที่ตามคําขอ เพื่อใหไดขอมูลดังตอไปน้ี 
(๑) สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน 
(๒) ประเภทปาและสภาพปาที่ขอจัดต้ังปาชุมชน 
(๓) การใชประโยชนในพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน 
(4) ขอมูลการจัดต้ังปาชุมชน และเหตุแหงการเพิกถอนปาชุมชนหรือเหตุที่ไมไดรับ

อนุมัติจัดต้ังปาชุมชน กรณีที่เปนการขอจัดต้ังปาชุมชนในพื้นที่ปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแลว หรือ 
ในพื้นที่ที่เคยมีการขอจัดต้ังปาชุมชนแลวแตไมไดรับอนุมัติจัดต้ังปาชุมชน 

ในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนแลวพบวา พื้นที่ที่ 
ขอจัดต้ังปาชุมชนบางสวนเปนพื้นที่ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลใดไดรับอนุญาต 
เขาทําประโยชน พื้นที่ที่กรมปาไมหรือจัดการหรือประกาศเปนพื้นที่วิจัยหรือจัดการใด ๆ หรือที่ดินที่
บุคคลไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ใหเจาหนาที่กันบริเวณดังกลาวออกจากพื้นที่ที่จะขอจัดต้ังปา
ชุมชน  

 
ขอ 1๓ เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน พรอมทั้ง

จัดทําแผนที่แสดงแนวเขตของปาชุมชนที่ขอจัดต้ังแลว ใหเจาหนาที่ปดประกาศคําขอพรอมทั้งแผนที่
แสดงแนวเขตของปาชุมชนที่ขอจัดต้ังไวในที่เปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ และที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แหงทองที่ที่พื้นที่ปาที่ขอจัดต้ังปาชุมชนต้ังอยู หรือ ณ สถานที่อื่นหรือ
เผยแพรโดยวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดเห็นสมควรเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน 
 

ขอ 1๔  ใหเจาหนาที่มีหนังสือแจงนายอําเภอแหงทองที่และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอันเปนที่ต้ังของพื้นที่ปาที่ขอจัดต้ังปาชุมชน เพื่อสอบถามความเห็นในการจัดต้ังปาชุมชน  
โดยกําหนดใหนายอําเภอแหงทองที่และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแจงความเห็นภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือ หากไมแจงความเห็นภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาเห็นควรใหมีการจัดต้ัง 
ปาชุมชน 



๕ 
 

ขอ 1๕  ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานผลการตรวจสอบคําขอ แผนที่แสดงแนวเขตของ 
ปาชุมชน และความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดต้ังปาชุมชนน้ันเสนอคณะกรรมการปาชุมชน
ประจําจังหวัดพิจารณาภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาการปดประกาศหรือเผยแพร
คําขอจัดต้ังปาชุมชนตามขอ 1๓ 

ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตเขาทํา
ประโยชนหรืออยูระหวางย่ืนคําขอทําประโยชนในพื้นที่ปาที่ขอจัดต้ังปาชุมชน หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ ดินในพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน มีหนังสือคัดคานการจัดต้ังปาชุมชน ใหเจาหนาที ่
นําขอคัดคานดังกลาวมาพิจารณาประกอบการจัดทําความเห็นเสนอคณะกรรมการปาชุมชนประจํา
จังหวัดดวย 

ขอ ๑๖  รายงานผลการตรวจสอบคําขอ การตรวจสอบพื้นที่ การรังวัดพื้นที่ อยางนอย

ตองประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 

(๑) ผลการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารและหลักฐานที่แนบพรอมคําขอ 
(๒) ผลการตรวจสอบวัตถุประสงคของการจัดต้ังปาชุมชน 
(๓) ผลการตรวจสอบเอกสารรับรองคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิก 

ปาชุมชนและกรรมการจัดการปาชุมชน 
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน 
(๕) ผลการตรวจสอบการใชประโยชนในพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน 
(๖) ผลการตรวจสอบแผนหรือโครงการของรัฐในการพัฒนาพื้นที่ดานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม หรือสังคม หรือการคุมครองพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนและบริเวณโดยรอบ 
(๗) ความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนจัดการปาชุมชนกับวัตถุประสงคของ

การจัดต้ังปาชุมชน 
(๘) ผลการปดประกาศคําขอจัดต้ังปาชุมชน 
(๙) ขอคัดคานการขอจัดต้ังปาชุมชนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐใด 

หรือบุคคลซึ่งอยูระหวางย่ืนคําขอทําประโยชนในพื้นที่ปาที่ขอจัดต้ังปาชุมชน หรือบุคคลซึ ่งไดร ับ
อนุญาตเขาทําประโยชน หรือบุคคลซึ่งไดที่ดินมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไมวาจะอยูในทองที่ 
อันเปนที่ต้ังของพื้นที่ที่ประสงคจะจัดต้ังเปนปาชุมชนน้ันหรือไม  

(๑๐) รายช่ือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบคําขอ ตรวจสอบพื้นที่ รังวัดพื้นที่ 
และจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตปาชุมชน  

รายงานผลการตรวจสอบคําขอตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามแบบ คนช. ๖-2 ทายระเบียบน้ี 
และตารางเปรียบเทียบขอมูลการขอจัดต้ังปาชุมชน ใหเปนไปตามแบบ คนช. ๖-3 ทายระเบียบน้ี 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการกบัคําขอที่มีพื้นที่ซอนกัน 
   

 
ขอ ๑๗  คําขอแตละคําขอจะระบุแนวเขตพื้นที่ที่จะจัดต้ังปาชุมชนซอนกันทั้งหมด 

หรือบางสวนไมได  



๖ 
 

ในกรณีที่มีการย่ืนคําขอซอนพื้นที่กันไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในระหวางระยะเวลา 
ปดประกาศหรือเผยแพรคําขอจัดต้ังปาชุมชนตามขอ ๑๓ ใหเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปน้ี 

(๑) ระงับการพิจารณาคําขอที่มีพื้นที่ซอนกันทุกคําขอ 
(๒) แจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอที่มีพื้นที่ซอนกันทําความตกลงรวมกันเกี่ยวกับพื้นที ่

ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน องคประกอบของคณะกรรมการจัดการปาชุมชน และแผนจัดการปาชุมชน ใหแลว
เสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาหนาที ่

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอตามวรรคสองไมอาจทําความตกลงรวมกันไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามวรรคสอง ใหเจาหนาที่จําหนายคําขอที่ระงับการพิจารณาไวออกจากสารบบ  

 
ขอ ๑๘  เมื่อผูย่ืนคําขอตามขอ ๑๗ ทําความตกลงรวมกันเกี่ยวกับการจัดการพื้นที ่

ที่จะจัดต้ังปาชุมชนซึ่งซอนกันไมวาทั้งหมดหรือบางสวนแลว ใหแจงผลความตกลงรวมกันตอเจาหนาที่ 
เพื่อใหเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปน้ี 

(๑) ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอตกลงรวมกันใหมีคําขอที่ไดย่ืนไวเพียงคําขอเดียว โดยขอถอน 
คําขอฉบับอื่น ๆ ใหเจาหนาที่พิจารณาคําขอที่คงเหลือไวตอจากข้ันตอนที่ระงับการพิจารณา และ
จําหนายคําขอที่ผูย่ืนคําขอประสงคจะขอถอนออกจากสารบบ 

(๒) ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอตกลงรวมกันใหจัดทําคําขอฉบับใหม และขอถอนคําขอที่ได 
ย่ืนไวทั้งหมดทุกฉบับ ใหเจาหนาที่จําหนายคําขอที่ระงับการพิจารณาไวทั้งหมดออกจากสารบบ 

 
ขอ ๑๙  ในกรณีที่มีการย่ืนคําขอซึ่งมีพื้นที่ซอนกันทั้งหมดหรือบางสวนกับพื้นที่ที่ได 

มีการย่ืนคําขอไวกอนแลวภายหลังจากที่ลวงพนระยะเวลาปดประกาศหรือเผยแพรคําขอตามขอ ๑3  
ใหเจาหนาที่จําหนายคําขอน้ันออกจากสารบบ และแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบ 
 

หมวด ๔ 
การพิจารณาอนุมัติจัดต้ังปาชุมชน 

   
  

ขอ ๒๐  ใหคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดพิจารณาคําขอ แผนจัดการปาชุมชน 
รายงานผลการตรวจสอบคําขอ และแผนที่แสดงแนวเขตปาชุมชน ตามขอ 15 ใหแลวเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานผลการตรวจสอบคําขอ  

 
ขอ ๒๑  ในการพิจารณาอนุมัติจัดต้ังปาชุมชน คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด

อาจพิจารณาอนุมัติใหนําพื้นที่ทั้งหมดตามที่ระบุไวในคําขอหรือพื้นที่บางสวนจากที่ระบุในคําขอมาจัดต้ัง
ปาชุมชนก็ได  ทั้งน้ี ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  

(๑) วัตถุประสงคของปาชุมชนที่ขอจัดต้ังสอดคลองกับวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ 
(๒) ผูขอจัดต้ังปาชุมชนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามการเปนสมาชิกปาชุมชน

ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
(๓) คณะกรรมการจัดการปาชุมชนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามการเปน

กรรมการจัดการปาชุมชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง 



๗ 
 

(๔) พื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนอยูในทองที่อําเภอเดียวกันกับชุมชนที่ย่ืนคําขอ 
(๕) พื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนตองไมอยูในเขตปาอนุรักษ 
(๖) พื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนตองไมเปนหรือไมมีพื้นที่ที่บุคคลใดไดมาตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 
(๗) พื ้นที ่ที่ขอจัดตั้งปาชุมชนตองไมเปนหรือไมมีพื้นที่ที ่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลใดไดรับอนุญาตเขาทําประโยชน 
(๘) พื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนตองไมเปนพื้นที่ที่กรมปาไมหรือจัดการหรือประกาศเปน

พื้นที่วิจัยหรือจัดการใด ๆ 
(๙) ขนาดของพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนและสัดสวนการใชประโยชนภายในพื้นที ่

ปาชุมชน มีความสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ขนาดของชุมชน และศักยภาพของชุมชนในการอนุรักษ 
ฟนฟู จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในปาชุมชน  

(๑๐) แผนจัดการปาชุมชนแสดงใหเห็นถึงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา หรือควบคุมดูแล
สภาวะแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ในปาชุมชนอยางย่ังยืน โดยจัดทําใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา 
๑๗ รวมทั้งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของปาชุมชน สภาพภูมิประเทศ และสภาพความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 
 

ขอ ๒๒  ในกรณีที่ปรากฏวา พื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนทับซอนทั้งหมดหรือบางสวนกับ
พื้นที่หน่ึงพื้นที่ใดดังตอไปน้ี คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดอาจพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
ใหจัดต้ังปาชุมชน หรืออนุมัติโดยมีเงื่อนไขก็ได หากมีการกันพื้นที่น้ันออกจากพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน
แลว หรือมีหนังสือยินยอมของบุคคลที่ ย่ืนคําขอทําประโยชน หรือสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐ ที่มีหนาที่และอํานาจในการดูแลพื้นที่ดังกลาว ใหนําพื้นที่น้ันมาจัดต้ังปาชุมชนได 

(๑) พื้นที่ที่บุคคลอยูระหวางย่ืนคําขอทําประโยชน  
(๒) พื้นที่ที่รัฐมีแผนหรือโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม 

หรือดานอื่น ๆ หรือการคุมครองพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนและบริเวณโดยรอบ 
(๓) พื้นที่ปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนเพราะเหตุผลความจําเปนทางดานกิจการเพื่อ

ความมั่นคงของประเทศ 
 
ขอ ๒๓  ในการพิจารณาคําขอ ใหคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดพิจารณา

ขอเท็จจริง เหตุผลความจําเปน และผลกระทบตอประโยชนที่บุคคลและชุมชนจะไดรับ รวมทั้ง 
ความชัดเจนและแนนอนของแผนงานและการขอใชงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐ ในการเขาดําเนินการในพื้นที่ ตลอดจนการพิจารณาปรับลดขนาดของพื้นที่ หรือการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงของพื้นที่เพื่อไมใหพื้นที่ทับซอนกัน  ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด
นําหลักดังตอไปน้ีมาประกอบการใชดุลพินิจดวย 

(๑) หลักความพอสมควรแกเหตุ และหลักความไดสัดสวนระหวางประโยชนที่สวนรวม
จะไดรับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชนที่บุคคลตองเสียไป 

(๒) หลักความเสมอภาคและตองไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล 



๘ 
 

(๓) หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ขอ ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดพิจารณาแผนจัดการปาชุมชน

แลวเห็นวา แผนจัดการปาชุมชนไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหแจงผู ย่ืนคําขอแกไขแผนจัดการ 
ปาชุมชนได โดยตองแกไขใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการปาชุมชน
ประจําจังหวัด 

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอมิไดแกไขแผนจัดการปาชุมชนใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
ตามวรรคหน่ึง ใหถือเปนเงื่อนไขที่คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดจะไมพิจารณาอนุมัติใหจัดต้ัง 
ปาชุมชนได 

 
ขอ ๒๕  เมื่อคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดมีมติใหจัดต้ังปาชุมชนตามคําขอ

ทั้งหมดหรือเพียงบางสวน หรือโดยกําหนดเงื่อนไข หรือมีมติไมใหจัดต้ังปาชุมชนแลว ใหคณะกรรมการ
ปาชุมชนประจําจังหวัดมีหนังสือแจงมติดังกลาวพรอมแสดงเหตุผลโดยชัดแจงใหผูย่ืนคําขอ ผูมีหนังสือ
คัดคาน และอธิบดีกรมปาไม ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดมีมติ 

 
ขอ ๒๖  ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอหรือผูมีหนังสือคัดคานตามขอ 15 วรรคสอง ไดรับหนังสือ

แจงมติคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดตามขอ ๒๕ แลว ไมเห็นดวยกับมติดังกลาว ใหผูย่ืนคําขอ
หรือผูมีหนังสือคัดคานมีสิทธิอุทธรณมติดังกลาวพรอมแสดงเหตุผลโดยชัดแจงตอคณะกรรมการนโยบาย
ปาชุมชนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงมติ 

ใหคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนพิจารณาอุทธรณใหแลวเสรจ็ภายในสี่สบิหาวันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณ  

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนตามวรรคสองตองแสดงเหตุผลโดยชัด
แจงและใหเปนที่สุด และใหคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดปฏิบัติใหเปนไปตามคําวินิจฉัยดังกลาว 

 
ขอ ๒๗  ในกรณีที่อธิบดีกรมปาไม ไดร ับหนังสือแจงมติคณะกรรมการปาชุมชน

ประจําจังหวัดตามขอ ๒๕ แลว ไมเห็นดวยกับมติดังกลาว ใหอธิบดีกรมปาไมเสนอความเห็นพรอมแสดง
เหตุผลโดยชัดแจงตอคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงมติ 

ใหคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนพิจารณาความเห็นของอธิบดีกรมปาไมใหแลวเสร็จ
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นของอธิบดีกรมปาไม  

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนตามวรรคสองตองแสดงเหตุผลโดยชัด
แจงและใหเปนที่สุด และใหคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดปฏิบัติใหเปนไปตามคําวินิจฉัยดังกลาว 

 
ขอ ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดมีมติอนุมัติแผนจัดการปาชุมชน

และใหจัดต้ังปาชุมชนได โดยอธิบดีกรมปาไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด
ตามขอ ๒๕และปรากฏวาไมมีการอุทธรณจนพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณตามขอ ๒๖ หรือในกรณี 
ที่คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนพิจารณาอุทธรณตามขอ ๒๖ หรือพิจารณาความเห็นที่ไดรับจาก 
อธิบดีกรมปาไมตามขอ ๒๗ แลวมีคําวินิจฉัยใหจัดต้ังปาชุมชนได ใหอธิบดีกรมปาไมประกาศการอนุมัติ
จัดต้ังปาชุมชนในราชกิจจานุเบกษา เวนแตในกรณีที่จํานวนเน้ือที่ของพื้นที่ที่อนุมัติใหจัดต้ังปาชุมชนหรือ
แนวเขตของปาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดในแผนที่แสดงแนวเขตของปาชุมชนตอทาย



๙ 
 
รายงานผลการตรวจสอบคําขอ ตามขอ ๒๐ ใหเจาหนาที่แกไขแผนที่แสดงแนวเขตของปาชุมชนให
สอดคลองกับจํานวนเน้ือที่และแนวเขตของปาชุมชนที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณตามขอ ๒๖ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนมีคํา
วินิจฉัยใหจัดต้ังปาชุมชนได แลวแตกรณี และใหอธิบดีกรมปาไมประกาศการอนุมัติจัดต้ังปาชุมชนในราช
กิจจานุเบกษาตอไป  

ประกาศการอนุมัติจัดต้ังปาชุมชนตามวรรคหน่ึง ตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 
(๑) ช่ือปาชุมชน 
(๒) รายช่ือชุมชนที่ขอจัดต้ังปาชุมชน 
(๓) สถานะของปาที่นํามาจัดต้ังปาชุมชน 
(๔) ที่ต้ังของปาชุมชน 
(๕) จํานวนเน้ือที่ของพื้นที่ที่จัดต้ังปาชุมชน 
(6) เงื่อนไขในการจัดต้ังปาชุมชน (ถามี) 
(7) ตําแหนงและผูดํารงตําแหนงประกาศอนุมัติจัดต้ังปาชุมชน 
(8) แผนที่แสดงแนวเขตปาชุมชนซึ่งจัดทําตามระเบียบที่อธิบดีกรมปาไมกําหนดตาม

มาตรา ๓๕ วรรคสาม แนบทายประกาศ 
ประกาศอนุมัติจัดต้ังปาชุมชนตามวรรคหน่ึง ใหมีผลเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลว 
 

หมวด ๕ 
การขยายเขตปาชุมชน 

   
   

ขอ ๒๙  คณะกรรมการจัดการปาชุมชนอาจขอขยายเขตปาชุมชนได โดยพื้นที่ที่ขอ
ขยายเขตปาชุมชนตองอยูในอําเภอเดียวกันกับปาชุมชนเดิมที่ขอขยายเขต และเปนปาชุมชนที่อยูใน
เกณฑดังตอไปน้ี 

(๑) ดําเนินการปาชุมชนตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี มาแลวไมนอยกวาหน่ึงป 
(๒) เปนปาชุมชนที่อยูในกลุมปาชุมชนพัฒนาดีมากในปกอนที่จะมีการย่ืนคําขอขยาย

เขตปาชุมชน ตามการประเมนิผลการจัดการปาชุมชนตามระเบยีบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความ 
มาตรา ๒๖ (๘)   

 
ขอ ๓๐  ในกรณีที่เปนการขอขยายเขตปาชุมชนเขาไปในพื้นที่ปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอน

แลว จะตองลวงพนระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันที่ประกาศการเพิกถอนปาชุมชนน้ันในราชกิจจานุเบกษา 

 

ขอ ๓๑  ใหประธานกรรมการจัดการปาชุมชนของปาชุมชนที่ประสงคจะขยายเขต 
ปาชุมชน เปนผูย่ืนคําขอขยายเขตปาชุมชน ประกอบดวยบริเวณที่ขอขยายเขตปาชุมชน พรอมดวย
เหตุผลและรายละเอียดโดยชัดแจง ตามแบบ คนช. ๖-4 ทายระเบียบน้ี พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน 
ดังตอไปน้ี 

 



๑๐ 
 

(๑) แผนจดัการปาชุมชนฉบับใหม ที่ปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ปาชุมชน 
ที่เปนปจจุบัน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ปาชุมชนเดิมทั้งหมดและพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชน โดยจัดทําตาม
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของปาชุมชน 
ที่มีอยูเดิม มีการกําหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษและบริเวณเพื่อการใชประโยชน หรือบริเวณเพื่อการ
อนุรักษเพียงอยางเดียว ใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสภาพความเปนอยูของประชาชนในชุมชน 

และแสดงใหเห็นถึงแผนและวิธีดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา หรือควบคุมดูแลสภาวะแวดลอมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในปาชุมชนอยางย่ังยืน  
โดยตองไมทําใหเกิดการสูญเสียสภาพความเปนปาทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษและบริเวณเพื่อการใช
ประโยชน 

(๒) แผนที่แสดงอาณาเขตและเขตติดตอของพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชนโดยสังเขป 
(๓) หนังสือยินยอมใหจดัต้ังปาชุมชนจากกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง กรณีที่เปน

การนําพื้นที่ปาหรือปาสงวนแหงชาติที่เปนปาชายเลนมาขอขยายเขตเปนปาชุมชน 

 

ขอ ๓๒  ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับแกการย่ืนคําขอขยายเขตปาชุมชน และ 

เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอแลว ใหนําความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖  

ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ และ ขอ ๑๙ มาใชบังคับแกการตรวจสอบคําขอขยายเขตปาชุมชน การตรวจสอบพื้นที่ 

ที่ขอขยายเขตปาชุมชน การรังวัดพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชน และการดําเนินการกับคําขอขยายเขต 

ปาชุมชนที่มีพื้นที่ซอนกัน โดยอนุโลม 

 

ขอ ๓๓  ใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลดังตอไปน้ี เพื่อประกอบการจัดทํารายงานผล 

การตรวจสอบคําขอขยายเขตปาชุมชนดวย 

(๑) สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชน 
(๒) ประเภทปาและสภาพปาที่ขอขยายเขตปาชุมชน 
(๓) การใชประโยชนในพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชน 
(4) ขอมูลการจัดต้ังปาชุมชนเดิมที่ขอขยายเขต 
(5) ประวัติการขอใชพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชน กรณีที่เปนการขอขยายเขตปาชุมชน

ในพื้นที่ปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแลว หรือในพื้นที่ที่เคยมีการขอจัดต้ังปาชุมชนแลวแตไมไดรับอนุมัติ
จัดต้ังปาชุมชน หรือในพื้นที่ที่เคยมีการขอขยายเขตปาชุมชนแลวแตไมไดรับอนุมัติขยายเขตปาชุมชน  

 
ขอ ๓๔  รายงานผลการตรวจสอบคําขอขยายเขตปาชุมชน อยางนอยตองประกอบดวย

รายการดังตอไปน้ี 

(๑) ผลการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารและหลักฐานที่แนบพรอมคําขอ
ขยายเขตปาชุมชน   

(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชน 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการจัดต้ังปาชุมชนเดิมที่ขอขยายเขต 
(๔) ผลการตรวจสอบการใชประโยชนในพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชนและบริเวณ

โดยรอบ 



๑๑ 
 

(5) ความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนจัดการปาชุมชนกับวัตถุประสงคของ 
ปาชุมชนที่ขอขยายเขต 

(6) ผลการปดประกาศคําขอขยายเขตปาชุมชน 
(7) ขอคัดคานการขอขยายเขตปาชุมชนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของ

รัฐใด หรือบุคคลซึ่งอยูระหวางย่ืนคําขอทําประโยชนในพื้นที่ปาที่ขอขยายเขตปาชุมชน หรือบุคคลซึ ่ง
ไดรับอนุญาตเขาทําประโยชน หรือบุคคลซึ่งไดที่ดินมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไมวาจะอยูในทองที่
อันเปนที่ต้ังของพื้นที่ที่ประสงคจะขอขยายเขตปาชุมชนน้ันหรือไม 

(8) รายช่ือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบคําขอขยายเขตปาชุมชน ตรวจสอบ
พื้นที่ รังวัดพื้นที่ และจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตปาชุมชนที่ขอขยายเขต 
 รายงานผลการตรวจสอบคําขอขยายเขตปาชุมชนตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามแบบ 
คนช. ๖-5 ทายระเบียบน้ี และตารางเปรียบเทียบขอมูลการขอใชพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชน ใหเปนไป
ตามแบบ คนช. ๖-6 ทายระเบียบน้ี 
 

ขอ ๓๕  ในการพิจารณาอนุมัติขยายเขตปาชุมชน คณะกรรมการปาชุมชนประจํา

จังหวัดอาจพิจารณาอนุมัติขยายเขตปาชุมชน โดยอนุมัติพื้นที่ทั้งหมดตามที่ระบุไวในคําขอขยายเขต 

ปาชุมชนหรือพื้นที่บางสวนจากที่ระบุในคําขอขยายเขตปาชุมชนก็ได  ทั้งน้ี ใหพิจารณาตามหลักเกณฑ

ดังตอไปน้ี 

(๑) พื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชนเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ ๒๙ 
(๒) ขนาดพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชนสอดคลองกับขนาดของพื้นที่ปาชุมชนตาม

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๓๑  
(3) พื้นที่ที่กําหนดตาม ขอ 21 (5) หรือ (6) หรือ (7) หรือ (8)  
(4) ขนาดของพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชนและสัดสวนการใชประโยชนภายในพื้นที ่

ปาชุมชน มีความสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ขนาดของชุมชน และศักยภาพของชุมชนในการอนุรักษ 
ฟนฟู จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในปาชุมชน 

(5) แผนจัดการปาชุมชนแสดงใหเห็นถึงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา หรือควบคุมดูแล
สภาวะแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ในปาชุมชนอยางย่ังยืน โดยจัดทําตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ 
รวมทั้งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของปาชุมชนเดิมที่ขอขยายเขต สภาพภูมิประเทศ และสภาพ
ความเปนอยูของประชาชนในชุมชน 

ขอ ๓๖  ใหนําความในขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ ขอ ๒๕ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ 

ขอ ๒๘ วรรคหน่ึง มาใชบังคับแกการพิจารณาคําขอขยายเขตปาชุมชนของคณะกรรมการปาชุมชน

ประจําจังหวัดและการอนุมัติขยายเขตปาชุมชนโดยอนุโลม 

 

 

 

 



๑๒ 
 

ขอ ๓๗  ประกาศอนุมัติขยายเขตปาชุมชน ตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

(๑) ช่ือปาชุมชน 
(๒) รายช่ือชุมชนเดิม และชุมชนอันเปนที่ต้ังของพื้นทีป่าที่ขอขยายเขตปาชุมชน  
(๓) สถานะของปาที่นํามาขยายเขตปาชุมชน 
(๔) ที่ต้ังของปาชุมชนที่ขยายเขต 
(๕) จํานวนเน้ือที่ของพื้นที่ที่ขยายเขตปาชุมชน 
(๖) เงื่อนไขในการขยายเขตปาชุมชน (ถามี) 
(๗) ตําแหนงและผูดํารงตําแหนงประกาศอนุมัติขยายเขตปาชุมชน 
(๘) แผนที่แสดงแนวเขตปาชุมชนที่ขยายเขตซึ่งจัดทําตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด

ตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม แนบทายประกาศ 

ประกาศอนุมติัขยายเขตปาชุมชนตามวรรคหน่ึง ใหมีผลเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว 

 
 

 
 

            ประกาศ ณ วันที่                พ.ศ. .... 
 
 

                 (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) 
               รองนายกรัฐมนตร ี

                  ประธานกรรมการนโยบายปาชุมชน 
 



 

คําขอจัดตั้งปาชุมชน 
 
เขียนที่....................................................................... 
วันที่............. เดือน.................................. พ.ศ. ........ 
 

เรียน  คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด 
 

ขาพเจา ช่ือ.................................................... นามสกุล............................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................................................................................... 
อายุ........................... ป สัญชาติ........................................... อาชีพ............................................................ 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่............. หมูที่............. ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................... 
ตําบล.............................. อําเภอ..................................จงัหวัด...............................รหัสไปรษณีย................ 
โทรศัพท....................................โทรสาร....................................E-mail address : .................................... 

 
ขอย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
๑. ขาพเจาเปนตัวแทนชุมชนท่ีรวมขอจัดต้ังปาชุมชน ดังน้ี 
 ๑.๑ หมูบาน........................................... หมูที่............ ตําบล.................................. 
 ๑.๒ หมูบาน........................................... หมูที่............ ตําบล.................................. 
 ๑.๓ หมูบาน........................................... หมูที่............ ตําบล.................................. 
 ๑.๔ หมูบาน........................................... หมูที่............ ตําบล.................................. 
 ๑.๕ หมูบาน........................................... หมูที่............ ตําบล.................................. 

 รวมจํานวน ............... หมูบาน ในทองที่อําเภอ......................................................
จังหวัด..............................................................และมีผูขอจัดต้ังปาชุมชนจํานวนทั้งหมด ................. คน 

๒. ขาพเจาขอจัดต้ังปาชุมชน ซึ่งตอไปน้ี  
ใหมีช่ือเรียกวา ปาชุมชน……………………….................................................................................................... 
ที่ต้ังปาชุมชนต้ังอยูหมูที่................................................ ตําบล..................................................................... 
อําเภอ.......................................................................... จังหวัด....................................................................  
มีอาณาเขต โดยสังเขปดังน้ี 
   แปลงที่ ๑    แปลงที่ ๒ 
ทิศเหนือ        จด.....................................................     ..................................................... 
ทิศตะวันออก   จด.....................................................     ..................................................... 
ทิศใต            จด.....................................................     ..................................................... 
ทิศตะวันตก     จด.....................................................     ..................................................... 
                                  เน้ือที่..........................................              เน้ือที่.......................................... 
รวมจํานวน........................ แปลง  รวมเน้ือที่................... ไร ..................... งาน ....................... ตารางวา  
 
 
 
 
 
 
 

คนช. 6-1  
เลขทีร่ับ ......................  

วันที่รับ ........................... 



๒ 

๓. วัตถุประสงคของปาชุมชน ความเปนมาของชุมชนโดยสังเขป  
๓.๑ วัตถุประสงคของปาชุมชน 

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
๓.๒. ความเปนมาของชุมชนโดยสงัเขป 

(๑) ความเปนมาของหมูบานแตละหมูบานท่ีรวมตัวกันจัดต้ังปาชุมชน 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(๒) ประเพณี พิธีกรรม ขอหาม กฎระเบียบ ของหมูบาน ในการใชประโยชน
จากปา (ถามี)  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(๓) ผูรูหรือปราชญทองถ่ินในดานตาง ๆ (ถามี) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

๔. สภาพพ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ังปาชุมชนโดยสังเขป 
(๑) ประเภทปา (เชน ปาดิบช้ืน ปาดิบเขา ปาสนเขา ปาดิบแลง ปาพรุ ปาชายเลน  

ปาเต็งรังหรือปาแดง ปาเบญจพรรณ เปนตน) ........................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

 



๓ 

(๒) สภาพปา (เชน มีความสมบูรณ หรือเปนปาเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือ
บางสวน เน้ือที่โดยประมาณของพื้นที่ที่มีความสมบูรณ หรือพื้นที่ปาเสื่อมโทรม และอยูบริเวณทิศใด
ของพื้นที่ปา) .................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(๓) พันธุไมหลักท่ีพบเห็นไดในปา 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(๔) สัตวปาท่ีพบเห็นไดในปา 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 
(๕) แหลงนํ้าท่ีพบเห็นไดในปา (สามารถระบุไดมากกวาหน่ึงแหลงนํ้า)  

 นํ้าตก........................................................    บอนํ้าพุรอน................................................... 
 แมนํ้า............................................................  ลําธาร.......................................................   
 คลอง........................................................  บึง..................................................................  

 

          (๖) ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีพบเห็นไดในปา  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 ๕. อ่ืน ๆ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 



๔ 

๖. ขาพเจาขอรับรองวาจะเปนผูนําเจาหนาท่ีออกไปตรวจสอบและรังวัดแนวเขต
พ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ังปาชุมชนในวันและเวลาท่ีเจาหนาท่ีนัดหมาย 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารและหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย ดังน้ี 
 รายช่ือและประวัติของผูรวมขอจัดต้ังปาชุมชนโดยสังเขป (คนช. ๖-๑ (๑)) 
 รายช่ือคณะกรรมการจัดการปาชุมชน (คนช. ๖-๑ (๒)) 
 แผนที่แสดงอาณาเขตและเขตติดตอของพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนโดยสังเขป 
 แผนจัดการปาชุมชนที่จัดทําข้ึนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความ

ในมาตรา ๑๗  
 
 เอกสารเพิ่มเติม  
 หนังสือยินยอมใหจัดต้ังปาชุมชนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรณี 

ที่เปนการนําพื้นที่ปาหรือปาสงวนแหงชาติที่เปนปาชายเลนมาขอจัดต้ังเปนปาชุมชน 
 กรณี การย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชนขนาดใหญ เน้ือที่มากกวาสามพันไรข้ึนไป     

ผูย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชนตองแสดงเอกสารประกอบใหเห็นวามีศักยภาพและมีความสามารถในการดูแล
รักษาปาชุมชนไดเปนอยางดีจนเปนที่ประจักษ  

 เอกสารและหลักฐานอื่น (ถามี)................................................................................. 
 

 
 
 
 

 (ลงช่ือ) ..................................................... ผูย่ืนคําขอ 
          (....................................................) 



 
 

รายช่ือและประวัติของผูรวมขอจัดตั้งปาชุมชนโดยสังเขป 
 
ชื่อปาชุมชน............................................................หมูท่ี...................ตําบล..................................อําเภอ...................................จังหวัด.............................................. 
โดยผูขอจัดต้ังปาชุมชนตามรายชื่อเห็นชอบให..............................................................ตําแหนง............................................. เปนผูแทนเพ่ือยื่นคําขอจัดต้ังปาชุมชน 

 
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
เบอรโทรศัพท ประวัติโดยสังเขป ** ลงลายมือชื่อ 

ท่ีอยู
เลขท่ี 

* ระยะเวลาการ
มีถ่ินท่ีอยูใน

ชุมชน 
(ป) 

* การดําเนินกิจกรรม 
รวมกับชุมชน 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

           

           

           

           

 
หมายเหตุ :   1)  กรณีชุมชนท่ีขอจัดต้ังรวมตัวกันหลายหมูบาน ใหแตละหมูบานใชตาราง ตามแบบ คนช. 6-1 (1) แยกกัน 

 2)  * ใหขีดเคร่ืองหมาย √ ในขอความท่ีตองการ  
 3)  การดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชน  ๑. การอนุรักษ  ๒. การฟนฟู  ๓. การจัดการ  ๔. การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ๕. การใชประโยชน 

              (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 
 4.) ** การลงลายมือชื่อ ขอรับรองวาเปนความจริง และใหหมายความรวมถึง เปนผูไมมีลักษณะตองหามในการเปนสมาชิกปาชุมชนตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนท่ีออกตามความในมาตรา 42 

5) ผูมีรายชื่อขอจัดต้ังปาชุมชนน้ี ถือเปนสมาชิกเครือขายปาชุมชนจังหวัดอันเปนท่ีต้ังของปาชุมชน
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รายช่ือคณะกรรมการจัดการปาชุมชน 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล อาย ุ ตําแหนงในคณะกรรมการ
จัดการปาชุมชน 

ขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามการเปน 
กรรมการจัดการปาชุมชน 

(ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายท่ีออกตามความ 
ในมาตรา ๔๒) / ลายมือชื่อของกรรมการจัดการปาชุมชน 

   ประธานกรรมการ  
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รายงานผลการตรวจสอบคําขอจัดตั้งปาชุมชน 

 
                                                                เลขที่รับคําขอ ..........................................................  

ช่ือปาชุมชน ......................................................... 
 

๑. ผูยื่นคําขอ  

ช่ือ............................................................. นามสกลุ.............................................................................. 
ตําแหนง ประธานกรรมการจัดการปาชุมชน  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ………...................................  
อายุ........................... ป สัญชาติ........................................... อาชีพ.................................................................. 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่............. หมูที่............. ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................... 
ตําบล................................. อําเภอ....................................จงัหวัด................................รหัสไปรษณีย................ 
โทรศัพท....................................โทรสาร....................................E-mail address : .......................................... 
 
๒. ชุมชนท่ีรวมขอจัดต้ังปาชุมชน (ระบุช่ือหมูบาน และทีต้ั่งตามทองที่การปกครอง) 

๒.๑ หมูบาน........................................... หมูที่............ ตําบล............................................................... 
๒.๒ หมูบาน........................................... หมูที่............ ตําบล............................................................... 
๒.๓ หมูบาน........................................... หมูที่............ ตําบล............................................................... 
๒.๔ หมูบาน........................................... หมูที่............ ตําบล............................................................... 
๒.๕ หมูบาน........................................... หมูที่............ ตําบล............................................................... 
 รวมจํานวน.............. หมูบาน ในทองที่อําเภอ.....................................................................................

จังหวัด....................................................................และมีผูรวมขอจัดต้ังปาชุมชนจาํนวนทั้งหมด ................. 
คน 
 
๓. ท่ีต้ังของพ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ังปาชุมชน (ระบุที่ต้ังตามทองที่การปกครอง และลงพิกัดในแผนที่แสดงแนว
เขตปาชุมชน) 
ที่ต้ังอยูปาชุมชนต้ังอยูหมูที่................................................ตําบล....................................................................... 
อําเภอ.............................................................................จังหวัด............................................................  
มีจํานวน.....................แปลง เน้ือที่รวม..........................ไร...............................งาน..............................ตารางวา 
 
๔. ผลการตรวจสอบ 

4.1 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานท่ีแนบพรอมคําขอ 
 ถูกตองครบถวน 
 ไมถูกตองครบถวน 

๔.2 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกปาชุมชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายท่ี
ออกตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง 

  มีเอกสารรับรองคุณสมบัติ 
  ไมมีเอกสารรับรองคุณสมบัติ 
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 ๔.3  คุณสมบัต ิและล ักษณะต องหามของกรรมการจ ัดการป าช ุมชนตามระเ บียบ
คณะกรรมการนโยบายท่ีออกตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง 

  มีเอกสารรับรองคุณสมบัติ 
  ไมมีเอกสารรับรองคุณสมบัติ 

๔.4 วัตถุประสงคของการจัดต้ังปาชุมชน ความเปนมาของชุมชนโดยสังเขป 
๔.4.๑ วัตถุประสงคท่ีระบุในคําขอจัดต้ังปาชุมชน 
  สอดคลองกับวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ 
  ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ ……………………………………………  

๔.4.๒ เอกสารความเปนมาของชุมชนโดยสังเขป    
  มี 
  ไมมี  

๔.5 สภาพพ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ังปาชุมชนโดยสังเขป 
(๑) ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน (ระบุวาเปนที่ราบ เนินเขา ภูเขา  

ที่ลุม หรืออยูในพื้นที่ลุมนํ้าช้ันใด) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

(๒) ประเภทปาและสภาพปาที่ขอจัดต้ังปาชุมชน (ระบุวาเปนปาชนิดใด ปาดิบช้ืน  
ปาดงดิบ ปาสนเขา ปาชายเลน ปาพรุ ปาชายหาด ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาหญา และมีสภาพปา 
เปนอยางไร ปาสมบูรณ หรือปาเสื่อมโทรม เน้ือที่ประมาณเทาใด กรณีเปนปาเสื่อมโทรมใหระบุดวยวาเน้ือที่
คิดเปนรอยละเทาไรของพื้นที่ปา และอยูบริเวณทิศใดของพื้นที่ปา) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

 (๓) พันธุไมและสัตวปาที่พบในปาชุมชน  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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๔.6  การตรวจสอบแผนท่ีแสดงอาณาเขตและเขตติดตอพ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ังปาชุมชน  
๔.6.๑ ประเภทท่ีดินท่ีขอจัดต้ังปาชุมชน 

 ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ปาสงวนแหงชาติ 
 อื่น ๆ ................................................................................................. 

๔.6.๒ การทับซอนของพ้ืนท่ี 
 ไมมีการทับซอนกับพื้นที่ใด ๆ  
 มีการทับซอน  
 เขตปาอนุรักษตามมาตรา ๔   
   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 

   พื้นที่ทีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลใดไดรับ
อนุญาตเขาทําประโยชน 

 ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 
 พื้นที่ที่มีบุคคลใดไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 
 พื้นที่ที่กรมปาไมหรือจัดการหรือประกาศเปนพื้นที่วิจัยหรือจัดการใด ๆ 
   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 
 พื้นที่ที่มีบุคคลอยูระหวางย่ืนคําขอทําประโยชน 
    ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 
 พื้นที่ที่กรมปาไมสงมอบใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

เพื่อกําหนดเปนพื้นที่ปาอนุรักษรอยละย่ีสิบหาของเน้ือที่ประเทศไทย  
 ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 

 พื้นที่เตรียมการกําหนดเปนเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาหรือ
เขตหามลาสัตวปา 

    ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 
  พื้นที่ที่รัฐมีแผนหรือโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

สังคม หรือดานอื่น ๆ หรือการคุมครองพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนและบริเวณโดยรอบ 
   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 

      พื้นที่อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................... 
   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 
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 (ระบุรายละเอียดของพื้นที่ที่ทับซอน และแนวทางแกไขปญหา เชน ไดมีการกันพื้นที่
ออกจากพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนแลว หรือมีหนังสือยินยอมจากบุคคลที่ย่ืนคําขอทําประโยชน หรือสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ที่ดูแลพื้นที่น้ัน ใหนําพื้นที่มาขยายเขตปาชุมชนได หรือไมสมควร
อนุมัติขยายเขตปาชุมชน) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

๔.7  พ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ังปาชุมชน  
(ก) กรณีเปนพื้นที่ที่ไมเคยไดรับการจัดต้ังเปนปาชุมชน 
 เปนพื้นที่ที่ไมเคยขอจัดต้ังเปนปาชุมชนตามพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 เคยเปนพื้นที่ปาชุมชนที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยปาไมหรือกฎหมายวา
ดวยปาสงวนแหงชาติ และสิ้นสุดอายุโครงการไปแลวกอนวันที่พระราชบญัญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใชบังคับ 

 ไมเคยเปนพื้นที่ปาชุมชนที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยปาไมหรือกฎหมาย
วาดวยปาสงวนแหงชาติมากอน 

 เปนพื้นที่ที่เคยมีการขอจัดต้ังเปนปาชุมชน แตไมไดรับอนุมัติจัดต้ังเปนปาชุมชน         
เน่ืองจาก............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

 เปนพื้นที่ที่เคยมีการขอขยายเขตปาชุมชน แตไมไดรับอนุมัติใหขยายเขตปาชุมชน   
เน่ืองจาก............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

 (ข) กรณีเปนปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนมาแลว 
 เน่ืองจากคณะกรรมการจัดการปาชุมชนขอใหเพิกถอนตามมาตรา ๔๘ 
 เน่ืองจากคณะกรรมการจัดการปาชุมชนทอดทิ้งไมจัดการฟนฟูปาชุมชนน้ันตอไป 
 เน่ืองจากคณะกรรมการจัดการปาชุมชนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาชุมชน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะเปนเหตุให 
ปาชุมชนไดรับความเสียหายหรือมีเหตุไมควรไววางใจใหจัดการปาชุมชนตอไป 

   เน่ืองจากมีเหตุผลความจําเปนทางดานกิจการเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตร ี
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๔.8  กรณีท่ีเปนการขอจัดต้ังปาชุมชนในพ้ืนท่ีปาชุมชนท่ีเคยถูกเพิกถอนแลวหรือในพื้นที่ที่เคย
มีการขอจัดตั้งปาชุมชนแลวแตไมไดรับอนุมัติจัดตั้งปาชุมชน หรือในพื้นที่ที่เคยมีการขอขยายเขต   
ปาชุมชนแลวแตไมไดรับอนุมัติขยายเขตปาชุมชน  

 รายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบขอมูลการขอขยายเขตปาชุมชน ตามแบบ  
คนช. ๖-3 ทายรายงานน้ี  

๔.9 แผนจัดการปาชุมชน 
(ก) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
  สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังปาชุมชน 
  ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังปาชุมชน…………………………………………… 

(ข) ขนาดของพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชน 
  ปาชุมชนขนาดเล็ก มีเน้ือที่ไมเกินหารอยไร ใหมีบริเวณเพื่อการใชประโยชนไมเกิน

รอยละสีส่ิบของพื้นทีป่าชุมชน 
  ปาชุมชนขนาดกลาง มีเน้ือที่มากกวาหารอยไรแตไมเกนิสามพันไร ใหมีบริเวณเพือ่

การใชประโยชนไมเกินรอยละสีส่ิบของพื้นทีป่าชุมชน แตตองไมเกินหน่ึงพันไร 
  ปาชุมชนขนาดใหญ มีเน้ือทีม่ากกวาสามพันไรข้ึนไป ใหมีบริเวณเพื่อการใชประโยชน

ไมเกินรอยละสีส่ิบของพื้นที่ปาชุมชน แตตองไมเกินสองพันไร 
(ค) การกําหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ และบริเวณเพื่อการใชประโยชน 
 บริเวณเพื่อการอนุรกัษ       เน้ือที่..........................ไร คิดเปนรอยละ............ของพื้นที่ 
 บริเวณเพื่อการใชประโยชน เน้ือที่..........................ไร คิดเปนรอยละ.............ของพื้นที่ 

๔.10 ความเห็นของนายอําเภอแหงทองท่ีอันเปนท่ีต้ังของพ้ืนท่ีปาท่ีขอจัดต้ังปาชุมชน 
  ควรจัดต้ังปาชุมชน 
  ไมควรจัดต้ังปาชุมชน 

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
๔.๑1 ความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอันเปนท่ีต้ังของพ้ืนท่ีปาท่ีขอจัดต้ังปาชุมชน 

  ควรจัดต้ังปาชุมชน 
  ไมควรจัดต้ังปาชุมชน 

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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๔.๑2 หนังสือยินยอมใหจัดต้ังปาชุมชนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรณีท่ีเปนการนํา
พ้ืนท่ีปาหรือปาสงวนแหงชาติท่ีเปนปาชายเลนมาขอจัดต้ังปาชุมชน 

  ควรจัดต้ังปาชุมชน 
  ไมควรจัดต้ังปาชุมชน  

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

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

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

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

๔.๑3 ขอมูล เอกสารและหลักฐานอ่ืน 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
๕.  ผลการปดประกาศคําขอจัดต้ังปาชุมชน 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
๖. ขอคัดคานการขอจัดต้ังปาชุมชน 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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๗. เจาหนาท่ีผูจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคําขอ 
๗.๑ เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบคําขอ ตรวจสอบพ้ืนท่ี รังวัดพ้ืนท่ี และจัดทําแผนท่ี

แสดงแนวเขตปาชุมชน พรอมท้ังระบุวันเดือนปท่ีทําการตรวจสอบและรังวัดพ้ืนท่ี 
 
(ลงช่ือ)  .............................................................   (ลงช่ือ) ............................................................. 
          (............................................................)          (............................................................) 
ตําแหนง.............................................................  ตําแหนง............................................................ 
วันที่...................................................................  วันที่................................................................... 
 

 
๗.๒ พยาน 
 

(ลงช่ือ)  ............................................................. ผูยื่นคําขอ/ผูนําตรวจ 
  (............................................................) 

ตําแหนง............................................................. 
วันที่................................................................... 

 
๗.๓  ผูตรวจสอบรายงาน 

 
(ลงช่ือ)  .............................................................  

  (............................................................) 
ตําแหนง............................................................. 
วันที่................................................................... 

. 



 

ตารางเปรียบเทียบขอมูลการขอจัดตั้งปาชุมชน 
ของชุมชนที่ยื่นคําขอครั้งนีก้ับกรณีของปาชุมชนทีเ่คยถูกเพกิถอนแลว  

หรือกรณพีื้นที่ทีเ่คยมีการขอจัดตั้งปาชุมชนหรือขยายเขตปาชุมชนแลวแตไมไดรบัอนุมัติจัดตั้งปาชุมชนหรือขยายเขตปาชุมชน 
 

ลําดับ รายละเอียด การขอจัดต้ังปาชุมชนคร้ังน้ี 

กรณีปาชุมชนท่ีเคยถูกเพิกถอน/ 
กรณีพ้ืนท่ีท่ีเคยมีการขอจัดต้ังหรือ 

ขอขยายเขตปาชุมชนแลว 
แตไมไดรับอนุมัติ 

ขอสังเกต 

๑ วันท่ียื่นคําขอ 
 

   

๒ ชุมชนท่ีขอจัดต้ัง 
 

   

๓ พ้ืนท่ีท่ีขอจัดต้ัง 
 

   

๔ วัตถุประสงคของปาชุมชน 
 

   

๕ รายชื่อคณะกรรมการจัดการปาชุมชน 
 

   

๖ แผนจัดการปาชุมชน 
 

   

 

คนช. 6-3 



 

คําขอขยายเขตปาชุมชน 
 
เขียนที่....................................................................... 
วันที่............. เดือน.................................. พ.ศ. ........ 

เรียน  คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด 
 

ขาพเจา ช่ือ.................................................... นามสกุล............................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................................................................................... 
อายุ........................... ป สัญชาติ........................................... อาชีพ............................................................ 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่............. หมูที่............. ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................... 
ตําบล.............................. อําเภอ..................................จงัหวัด...............................รหัสไปรษณีย................ 
โทรศัพท....................................โทรสาร....................................E-mail address : ................................... 

ขอย่ืนคําขอขยายเขตปาชุมชน...................................................................................  
ซึ่งต้ังอยูหมูที่......................................................... ตําบล............................................................................ 
อําเภอ.................................................................. จังหวัด........................................................................... 
เน้ือที่ปาชุมชนเดิม...................................... ไร ............................... งาน .................................... ตารางวา  
โดยเปนปาชุมชนที่มีแผนจัดการปาชุมชนตามพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาแลวไมนอยกวา
หน่ึงป และเปนปาชุมชนที่อยูในกลุมปาชุมชนพัฒนาดีมากในปกอนที่จะมีการย่ืนคําขอขยายเขตปาชุมชน 
ซึ่งเปนไปตามการประเมินผลการจัดการปาชุมชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความใน
มาตรา ๒๖ (๘)  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑. พ้ืนท่ีท่ีขอขยายเขตปาชุมชน ต้ังอยูหมูที่...................ตําบล.......................................
อําเภอ.................................................................. จังหวัด........................................................................... 
เน้ือที่ปาที่ขอขยายเขตปาชุมชน..............................ไร..............................งาน...............................ตารางวา  

  พื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชนติดกับปาชุมชนเดิม 
  พื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชนไมติดตอกับปาชุมชนเดิม. 

มีอาณาเขตโดยสังเขปดังน้ี   
 ทิศเหนือ  จด.................................................................................................. 
 ทิศตะวันออก  จด.................................................................................................. 
 ดานใต  จด.................................................................................................. 
 ดานตะวันตก  จด.................................................................................................. 

2.ชุมชนอันเปนที่ตั้งของพื้นที่ปาที่ขอขยายเขตปาชุมชน ต้ังอยูหมูที่...................
ตําบล.......................................อําเภอ..........................................จังหวัด................................................... 
เน้ือที่ปาที่ขอขยายเขตปาชุมชน..............................ไร..............................งาน...............................ตารางวา 

3. เหตุผลท่ีขอขยายเขตปาชุมชน (เชน ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการปาชุมชน
เพ่ิมขึ้น  ชุมชนประสงคจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ิมขึ้น)  

..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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4. สภาพพ้ืนท่ีท่ีขอขยายเขตปาชุมชนโดยสังเขป 
(๑.) ประเภทปา (เชน ปาดิบช้ืน ปาดิบเขา ปาสนเขา ปาดิบแลง ปาพรุ ปาชายเลน 

ปาเต็งรังหรือปาแดง ปาเบญจพรรณ เปนตน)  
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(๒.) สภาพปา (เชน มีความสมบูรณ หรือเปนปาเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางสวน 
เน้ือที่โดยประมาณของพื้นที่ที่มีความสมบูรณ หรือพื้นที่ปาเสื่อมโทรม และอยูบริเวณทิศใดของพื้นที่
ปา) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(๓.) พันธุไมหลักท่ีพบเห็นไดในปา 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(๔.) สัตวปาท่ีพบเห็นไดในปา 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 (๕.) แหลงนํ้าท่ีพบเห็นไดในปา (สามารถระบุไดมากกวาหน่ึงแหลงนํ้า)  
 นํ้าตก........................................................    บอนํ้าพุรอน................................................. 
 แมนํ้า............................................................  ลําธาร......................................................   
 คลอง........................................................  บึง................................................................    
 อื่น ๆ ...........................................................     

 
  (๖.) ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีพบเห็นไดในปา  
................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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 (๗.) อ่ืน ๆ  

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

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

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

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

5. ขาพเจาขอรับรองวาจะเปนผูนําเจาหนาท่ีออกไปตรวจสอบและรังวัดแนวเขต
พ้ืนท่ีท่ีขอขยายเขตปาชุมชนในวันและเวลาท่ีเจาหนาท่ีนัดหมาย 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารและหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย ดังน้ี 
 แผนที่แสดงอาณาเขตและเขตติดตอพื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชนโดยสังเขป 
 แผนจัดการปาชุมชนฉบับใหม 
 เอกสารเพิ่มเติม  
 หนังสือยินยอมใหขอขยายเขตปาชุมชนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง กรณี ที่เปนการนําพื้นที่ปาหรือปาสงวนแหงชาติที่เปนปาชายเลนมาขอขยายเขตปาชุมชน 
 กรณี การย่ืนคําขอขอขยายเขตปาชุมชน และเน้ือที่รวมกันแลวเปน       

ปาชุมชนขนาดใหญเน้ือที่มากกวาสามพันไรข้ึนไป ผูย่ืนคําขอขยายเขตปาชุมชนตองแสดงเอกสาร
ประกอบใหเห็นวามีศักยภาพและมีความสามารถในการดูแลรักษาปาชุมชนไดเปนอยางดีจนเปนที่ประจักษ  

 เอกสารและหลักฐานอื่น...................................................................................... 
 
 

 (ลงช่ือ) ..................................................... ผูย่ืนคําขอ 
          (....................................................) 
                ...................................  



 

 

รายงานผลการตรวจสอบคําขอขยายเขตปาชุมชน 
 

เลขทีร่ับคําขอ ..........................................................  

ช่ือปาชุมชน ......................................................... 
 

๑. ผูยื่นคําขอ  
ช่ือ............................................................. นามสกลุ............................................................................. 

ตําแหนง ประธานกรรมการจัดการปาชุมชน  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................. 
อายุ........................... ป สัญชาติ........................................... อาชีพ.................................................................. 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่............. หมูที่............. ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................... 
ตําบล................................. อําเภอ....................................จงัหวัด................................รหัสไปรษณีย................ 
โทรศัพท....................................โทรสาร....................................E-mail address : .......................................... 
 
๒. ขอมูลปาชุมชนเดิมท่ีขอขยายเขต 

ช่ือปาชุมชน ................................................................................................................................ 
ที่ต้ังปาชุมชนต้ังอยูหมูที่.................................... ตําบล............................................................................ 
อําเภอ.................................................................... จังหวัด................................................................................  
เน้ือที่ปาชุมชนเดิม.......................................ไร .......................................งาน .....................................ตารางวา  
วันที่ไดรับอนุมัติจัดต้ังปาชุมชน.......................................................................................................................... 

๒.๑ ดําเนินการปาชุมชนตามพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาแลวไมนอยกวาหน่ึงป  
  ใช      ไมใช

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

..................................................................................................................................................................... 
๒.๒ เปนปาชุมชนที่อยูในกลุมปาชุมชนพัฒนาดีมากในปกอนที่จะมีการย่ืนคําขอขยายเขตปาชุมชน ซึ่ง

เปนไปตามการประเมินผลการจัดการปาชุมชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา 
๒๖ (๘)  

  ใช      ไมใช 
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
๓. ท่ีต้ังของพ้ืนท่ีท่ีขอขยายเขตปาชุมชน (ระบุที่ต้ังตามทองที่การปกครอง) 

พื้นที่ต้ังอยูหมูที่.............................................ตําบล.................................................................................  
อําเภอ...................................................................จงัหวัด..................................................................................  
เน้ือที่ปาชุมชนที่ขอขยายเขต........................................................ไร......................งาน......................ตารางวา 
เน้ือที่ปาชุมชนเดิมและที่ขอขยายเขตปาชุมชน รวม.......................ไร......................งาน......................ตารางวา 
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๔. ผลการตรวจสอบ 
๔.๑ เหตุผลในการขอขยายเขตปาชุมชน 
  สอดคลองกับวัตถุประสงค 
  ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค

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

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

๔.๒ พ้ืนท่ีท่ีขอขยายเขตปาชุมชนอยูในทองท่ีหมูบานหรือตําบล เดียวกันกับปาชุมชนเดิมท่ีขอ
ขยายเขต 

  ทั้งหมด 
  บางสวน 

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

..................................................................................................................................................................... 
๔.๓ ประเภทท่ีดินท่ีขอขยายเขตปาชุมชน 

 ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ปาสงวนแหงชาติ 
 อื่น ๆ ......................................................................................................................... 

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

..................................................................................................................................................................... 
๔.๔ พ้ืนท่ีท่ีขอขยายเขตปาชุมชน  

 (ก) กรณีเปนพื้นที่ที่ไมเคยไดรับการจัดต้ังเปนปาชุมชน 
 เปนพื้นที่ที่ไมเคยขอจัดต้ังเปนปาชุมชนตามพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 เคยเปนพื้นที่ปาชุมชนที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยปาไมหรือกฎหมายวา
ดวยปาสงวนแหงชาติ และสิ้นสุดอายุโครงการไปแลวกอนวันที่พระราชบญัญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใชบังคับ 

 ไมเคยเปนพื้นที่ปาชุมชนที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยปาไมหรือกฎหมาย
วาดวยปาสงวนแหงชาติมากอน 

 เปนพื้นที่ที่เคยมีการขอจัดต้ังเปนปาชุมชน แตไมไดรับอนุมัติจัดต้ังเปนปาชุมชน         
เน่ืองจาก............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

 เปนพื้นที่ที่เคยมีการขอขยายเขตปาชุมชน แตไมไดรับอนุมัติใหขยายเขตปาชุมชน   
เน่ืองจาก............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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(ข) กรณีเปนปาชุมชนทีเ่คยถูกเพิกถอนมาแลว 
๑) ระบุช่ือปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอน.......................................................................... 
๒) เหตุผลการเพิกถอน 
 เน่ืองจากคณะกรรมการจัดการปาชุมชนขอใหเพิกถอนตามมาตรา ๔๘ 
 เน่ืองจากคณะกรรมการจัดการปาชุมชนทอดทิ้งไมจัดการฟนฟูปาชุมชนน้ันตอไป 
 เน่ืองจากคณะกรรมการจัดการปาชุมชนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะเปนเหตุให 
ปาชุมชนไดรับความเสียหายหรือมีเหตุไมควรไววางใจใหจัดการปาชุมชนตอไป 

 เน่ืองจากมีเหตุผลความจําเปนทางดานกิจการเพื่อความมั่นคงของประเทศ  
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

๓) รูปแบบการนํามาขอขยายเขตปาชุมชน 

 เปนการนําพื้นที ่ทั้งหมดของปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแลวมาขอขยายเขต 
ปาชุมชนแตเพียงกรณีเดียว 

 เปนการนําพื้นที่บางสวนของปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแลวมาขอขยายเขต 
ปาชุมชน 

 เปนการนําพื้นที่ทั้งหมดของปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแลวมาขอขยายเขต 
ปาชุมชนและผนวกพื้นที่ที่ยังไมเคยจัดต้ังปาชุมชนรวมมาในคําขอดวย 

 เปนการนําพื้นที่บางสวนของปาชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแลวมาขอขยายเขต 
ปาชุมชนและผนวกพื้นที่ที่ยังไมเคยจัดต้ังปาชุมชนรวมมาในคําขอดวย 

4) ระยะเวลาการย่ืนคําขอขยายเขตปาชุมชน 

 การย่ืนคําขอขยายเขตปาชุมชนไดลวงพนระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันที่ประกาศการ
เพิกถอนปาชุมชนน้ันในราชกิจจานุเบกษา  

 การย่ืนคําขอขยายเขตปาชุมชนยังไมลวงพนระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันที่ประกาศ
การเพิกถอนปาชุมชนน้ันในราชกิจจานุเบกษา 

 
๔.๕ กรณีท่ีเปนการขอขยายเขตปาชุมชนในพ้ืนท่ีปาชุมชนท่ีเคยถูกเพิกถอนแลว หรือในพ้ืนท่ีท่ี

เคยมีการขอจัดต้ังปาชุมชนแลวแตไมไดรับอนุมัติจัดต้ังปาชุมชน หรือในพ้ืนท่ีท่ีเคยมีการขอขยายเขตปา
ชุมชนแลวแตไมไดรับอนุมัติขยายเขตปาชุมชน 

รายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบขอมูลการขอขยายเขตปาชุมชน แบบ คนช. 6-6
ทายรายงานน้ี 
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๔.๖ การทับซอนของพ้ืนท่ี 
 ไมมีการทับซอนกับพื้นที่ใด ๆ  
 มีการทับซอน  
  เขตปาอนุรักษตามมาตรา ๔   

   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 
  พื้นที่ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลใดไดรับอนุญาต

เขาทําประโยชน 
   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 

  พื้นที่ที่มีบุคคลใดไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 

  พื้นที่ที่กรมปาไมหรือจัดการหรือประกาศเปนพื้นที่วิจัยหรือจัดการใด ๆ 
   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 

  พื้นที่ที่มีบุคคลอยูระหวางย่ืนคําขอทําประโยชน 
   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 

  พื้นที่ทีก่รมปาไมสงมอบใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อกําหนด
เปนพื้นที่ปาอนุรักษรอยละย่ีสิบหาของเน้ือที่ประเทศไทย  

   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 
  พื้นที่เตรียมการกําหนดเปนเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลา

สัตวปา 
   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 

   พื้นที่ที่รัฐมีแผนหรือโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม 
หรือดานอื่น ๆ หรือการคุมครองพื้นที่ที่ขอจัดต้ังปาชุมชนและบริเวณโดยรอบ 

   ทับซอนทั้งหมด   ทับซอนบางสวน 
  พื้นที่อื่น ๆ                                      

   ทับซอนทั้งหมด  ทับซอนบางสวน 
(ระบุรายละเอียดของพื้นที่ที่ทับซอน และแนวทางแกไขปญหา เชน ไดมีการกันพื้นที่ออกจาก

พื้นที่ที่ขอขยายเขตปาชุมชนแลว หรือหรือมีหนังสือยินยอมจากบุคคลที่ย่ืนคําขอทําประโยชน หรือสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ที่ดูแลพื้นที่น้ัน ใหนําพื้นที่มาขยายเขตปาชุมชนได หรือไมสมควร
อนุมัติขยายเขตปาชุมชน) 
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

๔.๗ แผนจัดการปาชุมชนฉบับใหม  
 (ก) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
  สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังปาชุมชน 
  ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังปาชุมชน…………………………………………… 
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(ข) ขนาดของพื้นที่เมื่อรวมพื้นที่ปาชุมชนเดิมและที่ขอขยายเขตปาชุมชน 
  ปาชุมชนขนาดเล็ก มีเน้ือที่ไมเกินหารอยไร ใหมีบริเวณเพื่อการใชประโยชนไมเกิน

รอยละสี่สิบของพื้นที่ปาชุมชน 
  ปาชุมชนขนาดกลาง มีเน้ือที่มากกวาหารอยไรแตไมเกินสามพันไร ใหมีบริเวณ 

เพื่อการใชประโยชนไมเกินรอยละสี่สิบของพื้นที่ปาชุมชน แตตองไมเกินหน่ึงพันไร 
  ปาชุมชนขนาดใหญ มีเน้ือที่มากกวาสามพันไรข้ึนไป ใหมีบริเวณเพื่อการใชประโยชน

ไมเกินรอยละสี่สิบของพื้นที่ปาชุมชน แตตองไมเกินสองพันไร 
(ค) การกําหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ และบริเวณเพื่อการใชประโยชน 
 บริเวณเพือ่การอนุรกัษ       เน้ือที่..........................ไร คิดเปนรอยละ............ของพื้นที่ 
 บริเวณเพือ่การใชประโยชน เน้ือที่..........................ไร คิดเปนรอยละ.............ของพื้นที ่
 

๔.๘ ความเห็นของนายอําเภอแหงทองท่ีอันเปนท่ีต้ังของพ้ืนท่ีปาท่ีขอจัดต้ังปาชุมชน 
  ควรจัดต้ังปาชุมชน 
  ไมควรจัดต้ังปาชุมชน 

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

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

๔.๙ ความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอันเปนท่ีต้ังของพ้ืนท่ีปาท่ีขอจัดต้ังปาชุมชน 
  ควรจัดต้ังปาชุมชน 
  ไมควรจัดต้ังปาชุมชน 

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

..................................................................................................................................................................... 
 
๕. ผลการปดประกาศคําขอขยายเขตปาชุมชน 
.............................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

 
๖. ขอคัดคานการขอขยายเขตปาชุมชน 
.............................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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๗. เจาหนาท่ีผูจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคําขอ  
๗.1 เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบคําขอขยายเขตปาชุมชน ตรวจสอบพ้ืนท่ี รังวัดพ้ืนท่ี 

และจัดทําแผนท่ีแสดงแนวเขตปาชุมชนท่ีขอขยายเขต พรอมท้ังระบุวันเดือนปท่ีทําการตรวจสอบและ
รังวัดพ้ืนท่ี 
(ลงช่ือ)  .............................................................   (ลงช่ือ) ....................................................... 
          (............................................................)      (............................................................) 
ตําแหนง.............................................................  ตําแหนง..................................................... 
วันที่...................................................................  วันที่............................................................. 

 
๗.2 พยาน 

(ลงช่ือ)  ........................................................... ผูยื่นคําขอ/ผูนําตรวจ 
  (..........................................................) 

ตําแหนง.......................................................... 
วันที่................................................................ 
 

๗.๓  ผูตรวจสอบรายงาน 
(ลงช่ือ)  .............................................................  

(............................................................) 
ตําแหนง............................................................. 
วันที่.................................................................... 



 

ตารางเปรียบเทียบขอมูลการขอขยายเขตปาชุมชนในครัง้นี ้
กับกรณีของปาชุมชนทีเ่คยถูกเพกิถอนแลว 

หรือกรณพีื้นที่ทีเ่คยมีการขอจัดตั้งปาชุมชนหรือขอขยายเขตปาชุมชนแลวแตไมไดรบัอนุมัติจัดตั้งปาชุมชนหรือขยายเขตปาชุมชน 
 

ลําดับ รายละเอียด 
การขอขยายเขต 
ปาชุมชนคร้ังน้ี 

กรณีปาชุมชนท่ีเคยถูกเพิกถอน/ 
กรณีพ้ืนท่ีท่ีท่ีเคยมีการขอจัดต้ังหรือ

ขอขยายเขตปาชุมชนแลว 
แตไมไดรับอนุมัติ 

ขอสังเกต 

๑ วันท่ียื่นคําขอ 
 

   

๒ ชุมชนท่ีขอจัดต้ังปาชุมชน 
 

   

๓ คณะกรรมการจัดการปาชุมชนท่ีขอ
ขยายเขตปาชุมชน 

   

๔ พ้ืนท่ีท่ีขอขยายเขต/จัดต้ังปาชุมชน 
 

   

๕ วัตถุประสงคของปาชุมชน 
 

   

๖ แผนจัดการปาชุมชน 
 

   

 

 

คนช. 6 - 6 


