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พระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อส่งเสริม
ให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์
และยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ และมาตรา ๙๗
มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓ ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายให้บุคคลและชุมชนได้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชน เกิดเจตคติในการดูแลรักษาและจัดการป่าชุมชนร่วมกับรัฐ เพื่อป้องกันการตัดไม้โดยผิดกฎหมาย
และการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่า เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และคงอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศและของมนุษยชาติ
สืบไป และมุ่งหมายเพื่อกาหนดสาระแห่งสิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษา
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุล
และยั่งยืนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรอง
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ป่าชุมชน” หมายความว่ า ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์
ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษา
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามพระราชบัญญัตินี้
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ร่วมกัน
เพื่อทากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดาเนินการใด ๆ อันเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในชุมชนนั้น โดยมีการรวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการ
ในรูปของคณะบุคคลและมีการแสดงเจตนาแทนชุมชนได้
“เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า หรือ
เขตพื้นที่อื่นใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว
ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และให้หมายความรวมถึงราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลาย
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระทาโดยวิธีการอื่นใด
“ใช้ประโยชน์จากไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด
หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนหรือนาไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ
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“ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความ
รวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าชุมชน เป็นต้นว่า
(๑) ฟืน ถ่านไม้ ไม้ไผ่ เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชัน และยางไม้
(๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กูด เห็ด และพืชอื่น
(๓) ครั่ง รังผึ้ง น้าผึ้ง ขี้ผึ้ง มูลค้างคาว
(๔) สัตว์บก สัตว์น้า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์ปีก แมลง รวมทั้งไข่ของแมลงที่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน
หรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(๕) ดิน หิน กรวด และทราย ที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
“ฟืน” หมายความว่า เศษไม้ ปลายไม้ หรือไม้ล้มขอนนอนไพรตามธรรมชาติ อันมีลักษณะ
และคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่น
“ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายความว่า ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และ
ให้หมายความรวมถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม ทางชนิดพันธุ์ และทางระบบนิเวศอันเป็นถิ่นกาเนิด
ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
“สมาชิกป่าชุมชน” หมายความว่า สมาชิกของป่าชุมชนที่ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“เครือข่ายป่าชุมชน” หมายความว่า การรวมตัวกันของคณะกรรมการจั ดการป่าชุมชนหรือ
สมาชิกป่าชุมชนของป่าชุมชนต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อนาไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืนและได้มีการจดแจ้งการเป็นเครือข่าย
ป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
“ทรัพย์สินส่วนกลาง” หมายความว่า เงินและทรัพย์สินที่ได้มาเพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน
ไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันปลูกในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ และทรัพย์สินที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกัน
จัดทาในการจัดการป่าชุมชน
“องค์กรภาคประชาสังคม” หมายความว่า องค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือองค์กรอื่นที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่มีผลงาน
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยมิได้
มีการหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน และได้มีการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมต่อกรมป่าไม้
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
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“เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดแต่งตั้งจาก
สมาชิกป่าชุมชนซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของ
กรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มรั กษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษา
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน โดยป่าชุมชนต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
(๒) การฟื้นฟูพื้นที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน
(๓) การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน
(๔) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา
การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน
(๕) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
มาตรา ๗ การจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อื่นของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผล
เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตหรือเพิก ถอนพื้นที่ป่า หรือเปลี่ยนแปลงสถานะหรือถอนสภาพพื้นที่อื่นของรัฐ
ที่นามาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และมิให้นากฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาใช้บังคับ
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเพิกถอนป่าชุมชน โดยให้ใช้ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ตามมาตรา ๑๘ แทน เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
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มาตรา ๘ การจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอ
จัดตั้งป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน รวมทั้งหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งป่าชุมชน การจัดการป่าชุมชน การควบคุมดูแลป่าชุมชน การเพิกถอน
ป่าชุมชน และการอื่นที่จาเป็น
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
มาตรา ๙ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน”
ประกอบด้วย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้า
แห่ งชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินแปดคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้ได้รับ
การสรรหาจากกลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ มนุ ษ ยศาสตร์ ห รื อ สั ง คมศาสตร์ จ านวนไม่ เ กิ น สองคน
กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จานวนไม่เกินสองคน และกลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัด จานวนไม่เกินสี่คน
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมป่าไม้ เป็นผู้ช่วย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปี
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(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงหนึ่งปีในวันที่
ได้รับการสรรหา เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๑ ให้ มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ทาหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรได้ รั บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๔) ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทน
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการสรรหา
ให้อธิบดีแต่งตั้งผู้แทนกรมป่าไม้คนหนึ่งเป็นกรรมการสรรหาและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
ให้กรมป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ มีหน้าที่สรรหาและจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี คุณ สมบั ติแ ละไม่มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๑๐ ที่ ม าจากกลุ่ ม ผู้ ซึ่ ง มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรื อมนุ ษยศาสตร์ห รือสังคมศาสตร์ กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้แทนประธาน
เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นจานวนสองเท่าของตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีการแต่งตั้ง
ในแต่ละกลุ่มเสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ ขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ป ระธานกรรมการมิ ไ ด้ เ ลื อ กเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ไว้ในบัญชีรายชื่อสารอง ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อสารองให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
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หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอรายชื่อบุ คคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระนัน้ อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ ได้รับแต่งตัง้ ใหม่
เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระให้ดาเนินการจัดให้มี
การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการให้ อ อกเพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ ป ระธานกรรมการแต่ งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อสารองแทนตาแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนตาแหน่ง
ที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน ประธานกรรมการจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
และในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชน
และเครือข่ายป่าชุมชน หรือพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ ยวกับป่าชุมชนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการทางการเงิน การคลัง หรือมาตรการอื่น
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
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(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กาหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ผู้แทน
องค์กรภาคประชาสังคม และผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ ตามที่กรมป่าไม้เสนอ
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
(๖) จัด ทารายงานและผลการดาเนินงานป่าชุมชนทั่วประเทศพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติใน
ป่าชุมชน หรือการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชน
(๗) พิจารณาอุทธรณ์มติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งหรือเพิกถอนป่าชุมชน
(๘) พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดที่สั่งการตามมาตรา ๗๔
และพิจารณาการนาเสนอของอธิบดีตามมาตรา ๗๖
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการนโยบาย
ในการเสนอความเห็นต่อคณะรั ฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชน
และเครือข่ายป่าชุมชนตาม (๑) และการเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง
ตาม (๓) ให้คณะกรรมการนโยบายรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอความเห็ น และเสนอแนะด้ว ย ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการนโยบายกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชน
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
ป่าชุมชน
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไปดาเนินการออกข้อบังคับ
ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละป่าชุมชนตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดก็ได้
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการนโยบายกาหนดระเบียบว่าด้วยการปกครอง ดูแลบารุงรักษา
ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน โดยต้องคานึงถึงกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ตามระเบียบที่ประธานกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให้ ค ณะกรรมการนโยบายและ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๑ มีอานาจเรียกให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ความเห็นหรือ
คาแนะนา หรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้
หมวด ๓
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด ในจังหวัดที่มีคาขอจัดตั้งป่าชุมชน
หรือมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ ง ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู้ อ านวยการสานักจัด การ
ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ อัยการจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ปลัดจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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(๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จานวนหนึ่งคน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยูใ่ นจังหวัดนั้นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนสองคนเป็นกรรมการ
(๔) ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นกรรมการ
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนไม่เกินเจ็ดคน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการของกรมป่าไม้เป็นเลขานุการตามที่อธิบดีเสนอ และ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งกรรมการตาม (๓) หรือ (๔) ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๒๔ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๒๓ (๓) ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๒๕ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๓ (๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ จานวนไม่เกินสองคน ผู้แทน
องค์กรภาคประชาสังคม จานวนไม่เกินสองคน และผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด
จานวนไม่เกินสามคน ทั้งนี้ ตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๖ (๕)
ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐
และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเกี่ยวกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การขยายเขตป่าชุมชน หรือการเพิกถอนป่าชุมชน
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(๒) ขยายระยะเวลาในการพิจารณาคาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามหมวด ๔ การจัดตั้งป่าชุมชน
(๓) มีมติให้กรรมการจัดการป่าชุมชนพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐
(๕) พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน และพิจารณาอนุญาตตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๓ (๔) และ
มาตรา ๖๖
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(๖) ให้คาแนะนาปรึกษาและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ในการจัดการป่าชุมชน
(๗) ควบคุมดูแลการจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชน
(๘) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด รวมทั้งจัดทารายงาน
เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
นโยบายมอบหมาย
มาตรา ๒๗ ให้ คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๔ หรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
การแต่งตั้งเจ้าหน้ าที่ป่าชุมชน ให้พิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกป่าชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อ
โดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนประจาป่าชุมชนที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก
ในกรณีมีความจาเป็นเพื่อช่วยควบคุมดูแลป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน
หรือเพื่อคุ้มครองป้องกันมิให้มีการบุกรุกหรือทาลายทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน คณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อันเป็นที่ตั้งของป่าชุมชน เป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนด้วยก็ได้
มาตรา ๒๘ เจ้าหน้ าที่ป่าชุมชนซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกป่าชุมชนต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก กรณีเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกป่าชุมชน
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๓๐ การถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๒๖ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๔
(๒) เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ป่ า ชุม ชนฝ่ า ฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติต ามพระราชบัญ ญัติ นี้ หรื อ ระเบี ยบหรือ
ข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๔
การจัดตั้งป่าชุมชน
มาตรา ๓๑ เพื่อให้การจัดตั้งป่าชุมชนสอดคล้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตามที่บัญญัติไว้
ในหมวด ๕ การจัดการป่าชุมชน การกาหนดขนาดของพื้นที่และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่
ป่าชุมชนให้คานึงถึงสภาพภูมิประเทศ ขนาดของชุมชน และศักยภาพของชุมชนที่มีความสามารถใน
การจัดการป่าชุมชนด้วย
การกาหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๓๒ ชุมชนท้องที่ใดที่อยู่ในอาเภอเดียวกันกับพื้นที่ป่าซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ และ
มีความสามารถดูแลรักษาป่านั้นได้ หากประสงค์จะนาพื้นที่ป่านั้นมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ให้บุคคล
ในชุมชนนั้นจานวนตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปร่วมกันตั้งตัวแทนเป็นหนังสือเพื่อยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในกรณีที่มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดแล้วให้ยื่นต่อคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดแห่งท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมอบหมาย
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปและมีภูมิลาเนาอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ของพื้นที่ป่าที่ขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ในกรณีที่เป็นการนาพื้นที่ป่ามาขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน มิให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาใช้บังคับ และในกรณี
ที่เป็นการนาพื้นที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลนมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน จะต้องได้รับความยินยอม
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก่อนด้วย
ในกรณีที่มีการยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนในพื้น ที่ป่าใดและล่วงพ้นกาหนดระยะเวลาปิดประกาศ
หรือเผยแพร่คาขอจัดตั้งป่าชุมชนนั้นตามมาตรา ๓๕ แล้ว จะมีการยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนโดยมีพื้นที่
ซ้อนกันทั้งหมดหรือบางส่วนกับพื้นที่ป่าที่ได้มีการยื่นคาขอไว้ก่อนแล้วอีกมิได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้ งป่าชุมชนและการอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๓๓ คาขอตามมาตรา ๓๒ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขออย่างน้อย
ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน
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(๒) รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้งป่ าชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามการเป็นสมาชิกป่าชุมชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
(๓) รายชื่ อ คณะกรรมการจั ด การป่ า ชุ ม ชนซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากผู้ ข อจั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชนตาม (๒)
โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการจั ดการป่าชุมชนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
นโยบายกาหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
(๔) ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขป สภาพพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนและแผนที่สังเขปแสดง
อาณาเขตและเขตติดต่อ
(๕) แผนจัดการป่าชุมชนซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน มีการกาหนดบริเวณ
เพือ่ การอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพื่อการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงแผนและวิธีดาเนิน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา หรือควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยต้องไม่ทาให้เกิดการสูญเสียสภาพ
ความเป็นป่าทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์
(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๓๔ ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่อธิบดีมอบหมาย ตรวจสอบคาขอ
จัดตั้งป่าชุมชนและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีที่คาขอจัดตั้งป่าชุมชนและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอจัดตัง้ ป่าชุมชนแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ หรือจัดส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอ หรือไม่จัดส่ งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าคาขอจัดตั้งป่าชุมชนนั้นเป็นอันยกเลิก
นับแต่วันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนทราบ
มาตรา ๓๕ ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง
ป่าชุมชน พร้อมทั้งจัดทาแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่คาขอจัดตั้งป่าชุมชนและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนโดยกรณีที่พบว่าพื้นที่บริเวณใด
เป็นพื้นที่ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดได้รับอนุญาตเข้าทาประโยชน์ พื้นที่
ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพื้นทีว่ ิจัยหรือจัดการใด ๆ หรือที่ดินที่บคุ คลได้มาตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้กันบริเวณดังกล่าวออกจากพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งป่าชุมชน
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ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ปิดประกาศคาขอจัดตัง้ ป่าชุมชนพร้อมทั้งแผนที่แสดง
แนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ และที่ทาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งท้องที่ที่พื้นที่ป่าที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนตั้งอยู่หรือสถานที่อื่น หรือเผยแพร่
โดยวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดเห็นสมควรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การจัดทาแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๓๖ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐใด หรือบุคคลซึ่งอยู่ระหว่าง
ยื่นคาขอทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน หรือบุคคลตามมาตรา ๓๕ ไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งของพื้นที่ที่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นป่าชุมชนนั้นหรือไม่ มีสิทธิทาหนังสือแสดงข้อคัดค้านการขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดภายในกาหนดระยะเวลาปิดประกาศหรือเผยแพร่คาขอ
จัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๓๕ ในกรณีที่ระยะเวลาการปิดประกาศหรือเผยแพร่คาขอมิได้ครบกาหนด
ในวันเดียวกัน ให้นับจากวันที่ครบกาหนดหลังสุดเป็นเกณฑ์
มาตรา ๓๗ ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่พิจารณาข้อคัดค้านการจัดตั้งป่าชุมชน
ตามมาตรา ๓๖ และจัดทารายงานผลการตรวจสอบคาขอจัดตั้งป่าชุมชน แผนที่แสดงแนวเขตของ
ป่าชุมชน และความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดตั้งป่าชุมชนนั้นเสนอคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจาจังหวัดพิจารณาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาการปิดประกาศหรือเผยแพร่
คาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๓๕
รายงานผลการตรวจสอบคาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด
มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพิจารณาคาขอจัดตัง้ ป่าชุมชน แผนจัดการ
ป่าชุมชน และรายงานผลการตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผล
การตรวจสอบตามมาตรา ๓๗
ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด เห็นว่าแผนจัดการป่าชุมชนไม่ถูกต้องหรือ
ไม่เหมาะสม ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนแก้ไขแผนจัดการป่าชุมชนได้ โดยต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
ในกรณี ที่ มิ ไ ด้ แ ก้ ไ ขแผนจั ด การป่ า ชุ ม ชนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนดตามวรรคสอง
ให้ถือเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดจะไม่พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนได้
มาตรา ๓๙ เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด มีมติให้จัด ตั้งป่าชุมชนตามคาขอ
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือโดยกาหนดเงื่อนไข หรือมีมติไม่ให้จัดตั้งป่าชุมชนแล้วให้คณะกรรมการ
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ป่าชุมชนประจาจังหวัดมีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนผู้มีหนังสือคัดค้าน และ
อธิบดี ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีมติ
ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือผู้มีหนังสือคัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์มติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจา
จังหวัดต่อคณะกรรมการนโยบายภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่อธิบดีไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด ให้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการนโยบายพิจารณาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองหรือความเห็นของอธิบดีตามวรรคสาม
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์หรือความเห็นของอธิบดี คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
นโยบายให้เป็นที่สุด และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดปฏิบัติให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยดังกล่าว
หนังสือแจ้งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด คาอุทธรณ์ของผู้ขอจัดตัง้ ป่าชุมชน หรือ
ผู้มีหนังสือคัดค้าน ความเห็นของอธิบดี และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายต้องแสดงเหตุผล
โดยชัดแจ้ง
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีมติอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน
และให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ โดยอธิบดีเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดตามมาตรา ๓๙
วรรคหนึ่ง และปรากฏว่าไม่มีการอุทธรณ์จนพ้นกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
หรือในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายพิจารณาความเห็นที่ได้รับจากอธิบดีตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม
หรื อ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามมาตรา ๓๙ วรรคสองแล้ ว มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ จั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชนได้ ให้ อ ธิ บ ดี
ประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดในระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบาย และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนนั้นแนบท้ายประกาศด้วย
การจัดตั้งป่าชุมชนมีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
มาตรา ๔๑ ในระหว่างระยะเวลาปิดประกาศหรือเผยแพร่คาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๓๕
หากปรากฏว่ามีการยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่าแห่งเดียวกันมากกว่าหนึ่งคาขอ โดยแต่ละคาขอ
ระบุเขตป่าชุมชนที่จะขอจัดตั้งซ้อนพื้นที่กันทั้งหมดหรือบางส่วน ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่
ระงับการพิจารณาคาขอจัดตั้งป่าชุมชนที่มีพื้นที่ซ้อนกันนั้นและแจ้งให้ผู้ ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าว
ทาความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
แผนจัดการป่าชุมชน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคาขอจัดตั้งป่าชุมชน ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามวรรคหนึ่งทาความตกลงร่วมกันได้โดยขอถอนคาขอจัดตัง้
ป่าชุมชน คงเหลือคาขอจัดตั้งป่าชุมชนเพียงคาขอเดียว ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่พิจารณา
คาขอจัดตั้งป่าชุมชนนั้นต่อจากขั้นตอนที่ระงับการพิจารณาไว้ และจาหน่ายคาขอจัดตั้งป่าชุมชนที่ผู้ยื่น
คาขอจัดตั้งป่าชุมชนขอถอนออกจากสารบบ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามวรรคหนึ่งทาความตกลงร่วมกันได้ และขอถอนคาขอ
จัดตั้งป่าชุมชนที่ยื่นไว้เพื่อร่วมกันจัดทาคาขอจัดตั้งป่าชุมชนเป็นคาขอเดียว ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
แห่งท้องที่จาหน่ายคาขอจัดตั้งป่าชุมชนที่ระงับการพิจารณาไว้ออกจากสารบบ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่จาหน่ายคาขอจัดตั้งป่าชุมชนที่ระงับการพิจารณาไว้
ออกจากสารบบ
หมวด ๕
การจัดการป่าชุมชน
มาตรา ๔๒ เมื่อได้ประกาศการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ให้ผู้ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีตามมาตรา
๓๓ (๒) เป็นสมาชิกป่าชุมชน และ (๓) เป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ประเภท คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจัดการป่าชุมชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน การเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์ประกอบและ
จานวนกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การดารงตาแหน่งแทนกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๔๓ การจัด การป่าชุมชน ให้กระทาโดยคณะกรรมการจัด การป่าชุมชนร่ ว มกั บ
สมาชิกป่าชุมชน ซึ่งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด ทั้งนี้ การแสดงเจตนาของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้กระทา
โดยมติคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นตามมาตรา ๔๙
(๒) ออกข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การจั ด การป่ า ชุ ม ชน หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ บุ ค คลเป็ น สมาชิ ก
ป่าชุมชน และการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ดูแลรักษาป่าชุมชน บารุงและฟื้นฟูป่าชุมชน ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสานึก
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพใน
ป่าชุมชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป่าชุมชน
(๔) ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน รวมทั้งจัดทาบัญชีทรัพย์สินส่วนกลางของ
ป่าชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนด และรายงานให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดทราบทุกปี
(๕) ดูแลให้สมาชิกป่าชุมชนปฏิบัติหน้าที่ที่กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับตาม (๒) ออกจากป่าชุมชน หรือ
ให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการใด ๆ ในเขตป่าชุ มชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตาม (๒) หรือ
พระราชบัญญัตินี้
(๗) ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมเมื่อเกิดความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน
(๘) ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นกรณี ที่ มี ก ารจั บ กุ ม ปราบปรามผู้ ก ระท าความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) มีมติรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน หรือมีมติด้วยคะแนนเสียงจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ให้สมาชิกป่าชุมชนพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน
(๑๐) ดาเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย
หรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดกาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
การออกข้อบังคับตาม (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดก่อน
ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือกรรมการจัดการป่าชุมชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจมีมติให้กรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งคณะหรือกรรมการ
จัดการป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่พ้นจากการเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชน และมิให้ผู้นั้น
กลับมาเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนอีก
มาตรา ๔๕ สมาชิกป่าชุมชนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าชุมชน ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
และแผนจัดการป่าชุมชน
(๒) ร่วมมือกับทางราชการในการดูแลรักษาป่าชุมชน สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติใน
ป่าชุมชน
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(๓) ร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใน
ป่าชุมชน
สมาชิกป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
จานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจมีมติให้สมาชิก
ป่าชุมชนผู้นั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชนได้
มาตรา ๔๖ แผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมตั ิแล้วให้ใช้บงั คับได้
เป็นเวลาห้าปี
ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจา
จังหวัดพิจารณาอนุมัติก่อนแผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่าหกเดือน
ในการพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชน หากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดเห็นว่าแผนจัดการ
ป่าชุมชนไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนแก้ไขแผนจัดการป่าชุมชน
ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดไม่อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนตามวรรคสอง
ให้นาความในมาตรา ๓๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์มติและการพิจารณาอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่แล้ว ให้นา
แผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวมาใช้บังคับถัดจากวันที่แผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุลงหรือในวันที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดกาหนด แล้วแต่กรณี
ในระหว่างที่แผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุลง ถ้าคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
ยังไม่อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่ ให้นาแผนจัดการป่าชุมชนเดิมมาใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการอนุมัติ
แผนจัดการป่าชุมชนใหม่
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนประสงค์จะปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชน
ในระหว่างที่แผนจัดการป่าชุมชนยังไม่หมดอายุ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการ
ป่าชุมชนที่ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และให้นาความใน
มาตรา ๔๖ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนที่ปรับปรุงแล้ว ให้นา
แผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวมาใช้บังคับแทนแผนจัดการป่าชุมชมเดิมในวันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจา
จังหวัดกาหนด
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มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนอาจขอขยายเขตป่าชุมชน
หรือขอให้เพิกถอนป่าชุมชนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรายละเอียดโดยชัดแจ้ง
ในกรณีที่เป็นการขอขยายเขตป่าชุมชน ให้นาความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ เ ป็ น การขอเพิ ก ถอนป่ า ชุ ม ชนบางส่ ว น เมื่ อ อธิ บ ดี มี ค าสั่ ง ให้ เ พิ ก ถอนป่ า ชุ ม ชน
ตามมาตรา ๗๘ แล้ว ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชนให้สอดคล้องกับ
พื้นที่ของป่าชุมชนที่ลดลง และเสนอคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพิจารณาอนุมัติภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่อธิบดีมีคาสั่ง และให้นาความในมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขต
ป่าชุมชน บริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ไว้โดยรอบเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ ว่า
เป็นเขตป่าชุมชน รวมทั้งต้องจัดให้มีการซ่อมแซมหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นที่ชารุด เสียหาย
หรื อ สู ญ หายด้ว ย และคณะกรรมการจัด การป่ าชุ มชนและสมาชิ กป่ าชุ ม ชนต้ องให้ค วามร่ว มมือใน
การดาเนินการนี้ด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ ในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๕๐ ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
และมีสิทธิใช้ประโยชน์ จากผลผลิต และบริการป่าชุ มชนซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนจัด การป่าชุมชนที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมัติ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเก็บหาของป่าในป่าชุมชน
(๒) การใช้ประโยชน์จากไม้ให้ทาได้ในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยต้องไม่ใช้ประโยชน์จาก
ไม้ทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และให้ ทาได้ตามความจาเป็นเพียงเฉพาะเพื่อใช้สอยในครัวเรือน
ของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น
(๓) การใช้ ประโยชน์ จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติอื่นในป่า ชุมชนให้ท าได้ต ามความจาเป็นต่อ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น
การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
ไม่ทาลายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยระเบียบดังกล่าว
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จะกาหนดข้อห้ามการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิดหรือประเภทใด หรือกาหนด
ให้การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิดใด ประเภทใด หรือกรณีใด ต้องได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดด้วยก็ได้
มาตรา ๕๑ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนอาจใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนได้ ทั้งนี้ ภายใต้แผนจัดการป่าชุมชน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้กระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) กระท าการใด ๆ ที่ เ ป็ น การเสื่อ มสภาพแก่ ป่า ชุม ชน หรื อ ท าให้เ สี ยหายหรือ ทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
(๒) การกระทาอื่นใดตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชนมีความจาเป็น
ต้องใช้ประโยชน์จากไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในป่าชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจาก
ประสบเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจาเป็นเพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ ต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๕๓ บุคคลที่มิใช่สมาชิกป่าชุม ชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพื่อการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พักผ่อนหย่อนใจ และเก็บหาของป่าได้เฉพาะ
เท่าที่กาหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๒)
มาตรา ๕๔ บรรดาไม้และของป่าที่ได้มาจากป่าชุมชนตามแผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมัติ หรือตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัตนิ ี้กาหนดไว้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ค่าภาคหลวง หรือค่าใช้จ่ายในการบารุงป่า
มาตรา ๕๕ เงิ น ค่ า ปรั บที่ ไ ด้รับ ตามพระราชบัญญัติ นี้อันเกิด จากการกระท าความผิด ใน
ป่าชุมชนแห่งใด ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการป่าชุมชนนั้นเป็นจานวนร้อยละห้าสิบของเงินค่าปรับ
ดังกล่าว ส่วนที่เหลือให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
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มาตรา ๕๖ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน คณะกรรมการนโยบาย
มีอานาจกาหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ จากบุคคลที่มิใช่สมาชิกป่าชุมชนเนื่องในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนก็ได้
เงินที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง เงินค่าปรับตามมาตรา ๕๕ เงินที่มีผู้บริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
และเงินรายได้อื่น ๆ ให้ตกเป็นของทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการจัดการ
ป่าชุมชน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอานาจทานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ส่วนกลางของป่าชุมชนและดาเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนได้
การทานิติกรรมและการดาเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาโดยมติของคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนจานวนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และเมื่อคณะกรรมการมีมติ
เป็นประการใดแล้ว จะมอบอานาจเป็นหนังสือให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทานิติกรรมและดาเนินคดี
เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนแทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนก็ได้
มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน ให้กรมป่าไม้
มีอานาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการเคลื่อนย้ายสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทาให้สิ่งนั้น
หมดสภาพความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษ ตลอดจนการนาเอาของนั้นมาเก็บ กัก หรือรักษาไว้
(๒) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการทาให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพเดิม
(๓) ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ รั ฐ ได้ จ่ า ยไปในการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาบุ ค คลหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลอื่ น
เนื่องในความเสียหายนั้น
(๔) ค่ า ด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ของรั ฐ ในการประเมิ น ความเสี ย หายและประเมิ นค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การเยียวยาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของบุคคล
(๕) ค่ า ใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ ที่ รั ฐ ได้จ่า ยในการดาเนินการใด ๆ เพื่ อ ให้ ได้รับค่าสินไหมทดแทน
ตามกฎหมาย
(๖) มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหาย
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ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ออกค่าใช้จ่ายในการดาเนินการส่วนใดตามวรรคหนึ่ง
หรือในกรณีที่การกระทาหรือละเว้น กระทาการใดตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิด ความเสียหายแก่สมาชิ ก
ป่าชุมชนในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอานาจ
เข้าเป็นโจทก์ร่วมกับกรมป่าไม้หรือมีอานาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้
มาตรา ๕๙ ให้นาความในมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับแก่ผู้กระทาการหรือละเว้นกระทาการใด ๆ
ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน โดยอนุโลม
มาตรา ๖๐ ในการดาเนินคดีตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนอาจขอให้พนักงานอัยการดาเนินคดีให้ก็ได้ และให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนมิได้ดาเนินการฟ้องคดี ให้อธิบดีมีอานาจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาฟ้องคดีดังกล่าว
เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพื่อจ่ายให้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนนั้นได้
มาตรา ๖๒ บทบัญญัติในมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ไม่เป็นการลบล้างหรือจากัดหน้าที่
และความรับผิดที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติของกฎหมายอื่น และไม่เป็นการตัดอานาจของผู้มีหน้าที่และ
อานาจตามกฎหมายอื่นที่จะดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของตน
หมวด ๖
การควบคุมดูแลป่าชุมชน
มาตรา ๖๓ ภายในป่าชุมชน ห้ามมิให้บุคคลใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ยึดถือ ครอบครอง หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทากิน
(๒) ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการสงวนและคุ้มครองสัต ว์ป่า หรื อกระทาการด้วยประการใด ๆ อั น เป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพป่าชุมชน เว้นแต่เป็นการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบารุงรักษาและป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน หรือเป็นการกระทาของกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
หรือสมาชิกป่าชุมชน ตามแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
(๓) ใช้ประโยชน์จากไม้ เว้นแต่เป็นการกระทาตามมาตรา ๕๐ (๒) หรือมาตรา ๕๒
(๔) ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่เป็นการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ จาเป็ น เพื่ อประโยชน์ ใ น
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๓) เช่น การสร้างหอดูไฟป่า
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ฝายชะลอน้า ที่พักลาดตระเวน หรือศาลาเรียนรู้ โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต้องมีลักษณะกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม ไม่เป็นการทาลายสภาพธรรมชาติเดิม และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดก่อน
มาตรา ๖๔ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ให้เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบพื้น ที่แ ละตรวจตราดูแลการดาเนินการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการ
ป่าชุมชนของสมาชิกป่าชุมชนและบุคคลที่มิใช่สมาชิกป่าชุมชน และการดาเนินกิจการต่าง ๆ ในป่าชุมชน
(๒) แนะนา ให้ความรู้ และสร้างจิตสานึกแก่บุคคลในชุมชนและบุคคลที่อยู่รอบพื้นที่ป่าชุมชน
ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพใน
ป่าชุมชน รวมทั้งรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
(๓) ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน
(๔) สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดเมื่อปรากฏว่ามีกรณีจะต้องเพิกถอนป่าชุมชน
ทั้งหมดหรือบางส่วน
มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๖๔ หากพบว่ามีผู้กระทา
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย หรือข้อบังคับของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ทัน ให้มีอานาจสั่ง
ให้ผู้นั้นกระทาการหรืองดเว้นการกระทาใด ๆ ในป่าชุมชนได้ หากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ให้มีอานาจสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากป่าชุมชน และให้รายงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจาจังหวัดทราบโดยมิชักช้า
มาตรา ๖๖ ผู้ใดจะเข้าไปกระทาการในป่าชุมชน เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
โดยในการอนุญาตอาจกาหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสารวจนั้น
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสารวจทางวิชาการของกรมป่าไม้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดทราบและต้องรายงานผลการศึกษาดังกล่าว
ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดทราบด้วย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
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ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสารวจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ห้ามมิให้นาทรัพยากรชีวภาพ
ออกจากป่าชุมชน เว้นแต่
(๑) ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด หรือ
(๒) ได้แจ้งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดทราบ กรณีที่เป็นการดาเนินการโดยกรมป่าไม้
หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มาตรา ๖๗ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในป่าชุมชนเพื่อตรวจสอบและติด ตามผลการดาเนินการเกี่ยวกับป่าชุมชนและ
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีที่พบว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รายงานผลต่ออธิบดี
โดยมิชักช้า
(๒) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชน หรือให้งดเว้นการกระทาใด ๆ ในป่าชุมชน ในกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ค้ น บุ ค คลหรื อ ยานพาหนะ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า มี ก ารกระท าความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้หรือได้มาจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและ
ดาเนินคดี
มาตรา ๖๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖๙ ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในสองปีนับแต่วนั ที่มีคาสัง่
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้าในขณะที่ยึดไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
และไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อขอรับคืนภายในสองปีนับแต่วันยึด ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ายั ด ไว้ ต ามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้ า พนั ก งานอั ย การสั่ ง เด็ ด ขาดไม่ ฟ้ อ งคดี ห รื อ
ศาลไม่พิพากษาให้ริบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชักช้า
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ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา
๖๗ (๔) ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นถึงแก่ความตาย
และทายาทของผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาทของผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้น
การดาเนินการแก่ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) มีสภาพเป็นของสดของเสียได้
หรือในกรณีที่การเก็บรักษาไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
เกินค่าแห่งสิ่งของนั้น หรือจะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ให้ดาเนินการ
ตามควรแก่กรณีตามวิธีการที่อธิบดีกาหนดก็ได้
ทรัพย์สิน ที่ยึ ด ไว้ตามวรรคหนึ่ ง อาจขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกาหนด
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการดังกล่าว เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้วเหลือเงิน
จานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดเงินนั้นไว้แทน
มาตรา ๗๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และ
พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่
ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพบว่า คณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน กระทาการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีอานาจสั่งการให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนดังกล่าว กระทาการหรืองดเว้น
การกระทาใด ๆ ตามความเหมาะสม
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ผู้ได้รับคาสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามคาสั่ง
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดกาหนด
ในกรณีที่ผู้ได้รับคาสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับ
คาสั่งดังกล่าว ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนโยบายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง แล ะ
ให้นาความในมาตรา ๓๙ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
เว้นแต่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการนโยบายจะสั่งเป็นอย่างอื่น
การดาเนินการตามมาตรานี้ ไม่กระทบสิทธิกรมป่าไม้ที่จะดาเนินคดีกับคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
มาตรา ๗๕ อธิบดีมีหน้าที่และอานาจในการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด และอาจสั่งให้ กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดได้
มาตรา ๗๖ อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดกระทาการหรือยับยั้ง
การกระทาใด ๆ เพื่อให้ เป็น ไปตามกฎหมาย นโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีและระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบาย
เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดได้รับแจ้งจากอธิบดีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดพิจารณาและแจ้งผลให้อธิบดีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาขอ
ในกรณี ที่ อ ธิ บ ดี ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการป่ า ชุ ม ชนประจ าจั ง หวั ด ที่ แ จ้ ง
ตามวรรคสอง ให้อธิบดีนาเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล
และให้นาความในมาตรา ๓๙ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือ
มีสิ่งอื่นใดในป่าชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมีอานาจสั่งให้ผู้กระทาการฝ่าฝืนทาลาย
หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดนั้นออกไปจากป่าชุมชน หรือกระทาการใด ๆ ตามควรแก่กรณี
ภายในเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้กระทาการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทา
ความเสียหายแก่ป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดจะทาลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือ
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สิ่งอื่นใดนั้น หรือกระทาการใด ๆ ตามควรแก่กรณีเสียเองก็ได้ และผู้กระทาการฝ่าฝืนมีหน้าที่ต้องชดใช้
ค่าใช้จ่ายและเงิน เพิ่มในอัต ราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่คณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจาจังหวัดกระทาการเสียเอง
หมวด ๗
การเพิกถอนป่าชุมชน
มาตรา ๗๘ อธิบดีมีอานาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชนตามมาตรา ๔๘
(๒) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิ้งไม่จัดการฟื้นฟูป่าชุมชนนั้นต่อไป
(๓) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหายหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจ
ให้จัดการป่าชุมชนต่อไป
(๔) เมื่อมีเหตุผลความจาเป็นทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพบเหตุตาม (๒) หรือ (๓) และเห็นเป็น
การสมควรให้เพิกถอนป่าชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดแจ้งต่ออธิบดีเพื่อสั่งเพิกถอน
ป่าชุมชนต่อไป หรือในกรณีที่พนั กงานเจ้าหน้าที่พบเหตุตาม (๒) หรือ (๓) ให้รายงานต่ออธิบดี
เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนป่าชุมชน
เมื่ออธิบดีมีคาสั่งเพิกถอนป่าชุมชนแล้ว ให้อธิบดีแจ้งคาสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ในกรณีที่อธิบดีมีคาสั่งเพิกถอนป่าชุมชนเพราะเหตุตาม (๒) (๓) หรือ (๔) คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งเพิ กถอนป่าชุมชนต่อคณะกรรมการนโยบายภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งจากอธิบดี และให้นาความในมาตรา ๓๙ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการเพิกถอนป่าชุมชนเพราะเหตุตาม (๒) หรือ (๓) ห้ามมิให้กรรมการจัดการ
ป่าชุมชนของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนนั้นกลับมาเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้อีก
การเพิกถอนป่าชุมชนให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและในกรณีที่เป็นการเพิกถอน
ป่าชุมชนบางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย
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มาตรา ๗๙ ป่าชุมชนใดที่ถูกเพิกถอนทั้งหมด ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชน
ที่ถูกเพิกถอนนั้นตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและชาระหนี้ที่ค้างอยู่หรือบังคับตามสิทธิ
เรียกร้องที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้น และรายงานผลต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่ประกาศการเพิกถอนป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนนั้นไม่มีสิทธิยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนอีก
จนกว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
เมื่อได้ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและชาระหนี้ที่ค้างอยู่หรือบังคับตามสิทธิ
เรียกร้องที่มีอยู่เสร็จสิ้นแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินส่วนกลางส่วนที่เป็นสังหาริมทรัพย์เหลืออยู่เท่าใดให้ตกเป็น
ของกรมป่าไม้หรือมอบให้แก่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนอื่นเพื่อใช้ในการจัดการป่ าชุมชนนั้น
ต่อไป ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดกาหนด
มาตรา ๘๐ ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน ถ้าเป็นไม้หรืออสังหาริมทรัพย์
ให้ตกเป็นของแผ่นดินและให้กรมป่าไม้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดต่อไป
มาตรา ๘๑ ป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนตามมาตรา ๗๘ อาจมีการนาพื้นที่ดังกล่าวมาขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนใหม่อีกก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด และให้นาความในหมวด ๔
การจัดตั้งป่าชุมชน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
ส่วนที่ ๑
โทษทางปกครอง
มาตรา ๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๗
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๘๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๘
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกิน
สามพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
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มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารตามคาสั่งของคณะกรรมการนโยบาย
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๒ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา ๘๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๒) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่า
จะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๘๖ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย หรือเคลื่อนย้ายหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นใด
ที่จัดให้มีขึ้นตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหกหมื่นบาท
มาตรา ๘๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓
หรือมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๘๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง
ไม่เกินสามแสนบาท
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการนาทรัพยากรชีวภาพไปใช้ศึกษาวิจัยเพื่อหาผลประโยชน์
ทางการค้าด้วย ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหกแสนบาท
มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๙๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดตามมาตรา ๗๗
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๙๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามอัตราหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
ในการกาหนดอัตราโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทา
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทานั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ
มาตรา ๙๒ การกระทาใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายบท
ทั้งที่กาหนดในพระราชบั ญญัตินี้และกฎหมายอื่น ให้ลงโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ชาระค่าปรับทางปกครอง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชาระค่าปรับทางปกครอง
ในการนี้ ถ้าศาลพิพากษาให้ชาระค่าปรับทางปกครอง หากผู้นั้นไม่ชาระค่าปรับทางปกครองภายใน
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สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชดใช้แทนค่าปรับทางปกครอง
แต่มิให้นามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น และในกรณีที่ผู้นั้นไม่มี ทรัพย์สินให้ยึดหรือทรัพย์สิน
ที่ยึดไม่เพียงพอแก่ค่าปรับทางปกครอง ให้ศาลกาหนดมาตรการให้ผู้นั้นบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือ
มาตรการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร
ส่วนที่ ๒
โทษทางอาญา
มาตรา ๙๔ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๖๓ ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิน ห้า ปี หรื อ ปรั บ ไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิด ตามมาตรานี้ ถ้าเป็นการกระทาในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์หรือกระทาแก่
ไม้ทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๕ บรรดาไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทาความผิด
หรือมีไว้เพื่อใช้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเป็นความผิดที่มีโทษทางปกครองหรือ
โทษทางอาญา ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๖ ในวาระเริ่ มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนประกอบด้วยกรรมการ
ตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) และอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๗ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดในจังหวัดที่ยังไม่มี
ป่าชุมชนและมีการยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนในจังหวัดนัน้ ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๒๓ (๑) (๒)
(๓) และ (๕) เฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์จานวนไม่เกินสองคน และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมจานวนไม่เกินสองคนปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มาซึ่งประธานเครือข่าย
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ป่าชุมชนระดับจังหวัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนในจังหวัด
เมื่อได้อนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนในจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้แทน
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๕ โดยเร็ว
มาตรา ๙๘ ในวาระเริ่มแรก บรรดาใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยแร่ หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วและมีผลอยู่
ในเขตป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไป
เพียงเท่ากาหนดอายุใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร หรือสัมปทานนั้น ๆ
มาตรา ๙๙ ป่าชุมชนที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ และยังมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้ง
เป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้ถือว่า
การดาเนิ น การเกี่ยวกับป่าชุมชนตามโครงการดังกล่าวเป็นการดาเนินการตามแผนจัด การป่าชุมชน
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๑๐๒
มาตรา ๑๐๐ ป่าชุมชนที่ได้จัดตั้งโดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้และอยู่ในพื้นที่อื่ นของรัฐ
และยังมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าการดาเนินการ
เกี่ยวกับป่าชุมชนตามโครงการดังกล่าวเป็นการดาเนินการตามแผนจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๑๐๒
การดาเนินการต่อป่าชุมชนตามวรรคหนึ่งซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ปกครองดูแลพื้นที่ไม่ยินยอม
ให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนกาหนด
มาตรา ๑๐๑ ให้สมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนตามมาตรา
๙๙ และมาตรา ๑๐๐ เป็น สมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัด การป่าชุมชนตามมาตรา ๔๒
แห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่งสาหรับกรณีของคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชน หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในระเบียบที่ออกตามความในมาตรา
๔๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๐๒ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐
เสนอแผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในสองปีนับแต่วันที่ระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๑๗ มีผลใช้บังคับ
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หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ป่าชุมชนนั้นเป็นอันถูกเพิกถอนโดยทันที และ
ให้อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศผลการเพิกถอนป่าชุมชนนั้นในราชกิ จจานุเบกษาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ป่าชุมชนนั้นถูกเพิกถอน
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ อยู่ในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อื่น
ของรัฐก่อนวันที่จะมีการประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติหรือ
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้ป่าชุมชนนั้นเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มิให้นากฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาใช้บังคับ
ในพื้นที่ป่าชุมชน เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๐๔ การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชน
ได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการ
ป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

