
ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าดว้ยการจดแจ้งเป็นองคก์รภาคประชาสงัคม   

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดแจ้งการเป็นองค์กรภาคประชาสังคม   
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการจัดการป่าชุมชน  อันน าไปสู่
การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  จัดการ  บ ารุงรักษา  ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “องค์กรภาคประชาสังคม”  ในมาตรา  ๔   
แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  อธิบดีกรมป่าไม้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระ เบี ยบนี้ เ รี ยกว่ า   “ระเบียบกรมป่ า ไม้   ว่ าด้ วยการจดแจ้ ง เป็นองค์กร 
ภาคประชาสังคม  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ส านักจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่  หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
ข้อ ๔ องค์กรที่ประสงค์จะยื่นค าขอจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม  ต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) องค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล 
 (ก) มีวัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (ข) ไม่มุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
(๒) องค์กรเอกชนที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล 
 (ก) ต้องมีผลงานด้านการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์  หรือมีผลงานที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า  3  ผลงาน   
 (ข) ไม่มุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
ข้อ ๕ องค์กรตามข้อ  ๔  ที่มีความประสงค์จะจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม  ให้ยื่น 

ค าขอจดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตามแบบค าขอจดแจ้ง  คนช.  2-1  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักฐานแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(๒) ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ขององค์กร 
(๓) รายชื่อคณะกรรมการหรือคณะท างานขององค์กร  และผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กร   
(๔) หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กรในการยื่นค าขอจดแจ้ง   
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(๕) หลักฐานแสดงกิจกรรมหรือแผนงานด้านการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

การยื่นค าขอจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  สถานที่หรือวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กรมป่าไม้ 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ  หรือสถานที่อื่น

ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
(๓) ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนด   
ข้อ ๖ เมื่อได้รับค าขอจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  

ความถูกต้องครบถ้วนของค าขอ  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้ง 
ผู้ขอจดแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือจัดส่งเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 
ที่เจ้าหน้าที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้ขอจดแจ้งไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าค าขอจดแจ้งนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอจดแจ้งทราบ 

ข้อ ๗ เมื่อค าขอ  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่รับจดแจ้ง  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอจดแจ้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับจดแจ้ง  รวมทั้งแจ้งให้ส านักจัดการป่าชุมชน
หรือส่วนราชการภายในกรมป่าไม้ที่อธิบดีมอบหมายทราบ  เพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจดแจ้ง
เป็นองค์กรภาคประชาสังคมในสารบบของกรมป่าไม้  พร้อมทั้งเผยแพร่การจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมป่าไม้ด้วย 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม  ให้องค์กร
ภาคประชาสังคมนั้นยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่หรือวิธีการที่ก าหนดตามข้อ  ๕  เพื่อเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลตามแบบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล  คนช.  2-2  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้   

(๑) หลักฐานแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว   
(๒) ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ขององค์กร  

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว   
(๓) รายชื่อคณะกรรมการหรือคณะท างานขององค์กร  และผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กร   

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว   
(๔) หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กรในการยื่นค าขอ   
ให้น าความในข้อ  ๖  และข้อ  ๗  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดแจ้ง  

การแก้ไขข้อมูลในสารบบของกรมป่าไม้  และการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดแจ้งเป็นองค์กร
ภาคประชาสังคม  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๙ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจยกเลิกการจดแจ้ง เป็นองค์กร  
ภาคประชาสังคมได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) องค์กรภาคประชาสังคมยื่นค าขอยกเลิกการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม   
ต่อเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่หรือวิธีการที่ก าหนดตามข้อ  ๕  ตามแบบค าขอยกเลิกการจดแจ้ง  คนช.  2-3  
ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กรในการยื่นค าขอยกเลิก
การจดแจ้ง 

(๒) เมื่อปรากฏหลักฐานอย่างชัดแจ้งว่า  องค์กรภาคประชาสังคมที่จดแจ้งกับกรมป่าไม้ 
ไม่มีลักษณะความเป็นองค์กรที่ครบถ้วนตามข้อ  ๔  อีกต่อไป 

เมื่อยกเลิกการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้จ าหน่ายชื่อองค์กร
ภาคประชาสังคมออกจากสารบบ  และมีหนังสือแจ้งให้องค์กรภาคประชาสังคมที่ ถูกยกเลิกการจดแจ้ง
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ยกเลิกการจดแจ้ง  รวมทั้งแจ้งให้ส านักจัดการป่าชุมชนหรือส่วนราชการ
ภายในกรมป่าไม้ที่อธิบดีมอบหมายทราบ  เพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อมูลการจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม
ในสารบบของกรมป่าไม้  พร้อมทั้งเผยแพร่การยกเลิกการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมป่าไม้ด้วย 

ข้อ ๑๐ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   
ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

อรรถพล  เจรญิชนัษา 
อธิบดีกรมป่าไม ้
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แบบค ำขอจดแจ้งเป็นองค์กรภำคประชำสังคม 
 
เขียนที่................................................................ 
วันที่............ เดือน................................. พ.ศ. .... 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ.................................................... นามสกุล.. ............................................. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................................. ......................... 
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่................... ตรอก/ซอย........................................................... 
ถนน...................................... ต าบล/แขวง............................................ อ าเภอ/เขต.. ............................ 
จังหวัด.............................................. .. รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.. ................................ 
โทรสาร.............................................. e-mail address : ....................................................................... 
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กร (ระบุชื่อองค์กร)........................................................... ...................... 
..................................................................................................................................................................... 
ประสงค์จะขอจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานที่ตั้งองค์กร  
 เลขที่................................. หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย.................... ....................... 

ถนน...................................... ต าบล/แขวง............................................ อ าเภอ/เขต.. ............................ 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.. ................................ 
โทรสาร...............................................  

๒. สถานที่ติดต่อ 
 เลขที่................................. หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย.................... ....................... 

ถนน...................................... ต าบล/แขวง.. .......................................... อ าเภอ/เขต.. ............................ 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.. ................................ 
โทรสาร............................................... 

๓. สถานภาพขององค์กร 
   เป็นนิติบุคคล 
  ประเภท  มูลนิธิ   สมาคม   อ่ืน ๆ (ระบุ).................. 
   ไม่เป็นนิติบุคคล 
๔. องค์กรจัดตั้งเมื่อวันที่.................................................................. ........................... 
๕. วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร 
 .......................................................................................... ..................................... 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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๖. แผนงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยสรุป  
    ........................................................................................ ....................................... 

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
๗. ผลการด าเนินกิจกรรมด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์  โดยสรุป  
 ................................................................................ ............................................... 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
  หลักฐานแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล  
  ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ของ

 องค์กร 
  รายชื่อคณะกรรมการหรือคณะท างานขององค์กร และผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กร  
  หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กรในการยื่นค าขอจดแจ้ง 

 เช่น หนังสือมอบอ านาจ ส าเนารายงานการประชุมที่มีมติแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
 องค์กรในการยื่นค าขอจดแจ้ง  

  หลักฐานแสดงกิจกรรมหรือแผนงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

 
(ลงชื่อ) ................................................ ผู้ยื่นค าขอจดแจ้ง 
       (....................................................) 

 



 
 

(ด้านหลัง) 
 

ค าสั่งเจ้าหน้าที่ 
 

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

 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ 
         (..............................................................)  
ต าแหน่ง 

 

 



 
 

 
แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรจดแจ้งเป็นองค์กรภำคประชำสังคม 

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

ข้าพเจ้า ชื่อ.................................................... นามสกุล................... ............................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................................. ......................... 
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่................... ตรอก/ซอย....................... .................................... 
ถนน...................................... ต าบล/แขวง............................................ อ าเภอ/เขต.. ............................ 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.. ................................ 
โทรสาร.............................................. e-mail address : ....................................................................... 
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กร (ระบุชื่อองค์กร)....................................................... .......................... 
..................................................................................................................................................................... 
ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม  

 เปลี่ยนแปลงชื่อองค์กร 
 เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งองค์กร 
 เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อองค์กร 
 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ขององค์กร 
 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการหรือคณะท างานขององค์กร และผู้มีอ านาจท าการ

แทนองค์กร 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................ .............................. 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
........................................................................................................... ..................................................... 
........................................................................................................... ..................................................... 
......................................... .................................................................. ..................................................... 
........................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................... ........................................... 
................................................................................................................................................................ 
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พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
  หลักฐานแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว 
  ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ของ 

 องค์กร กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว 
  รายชื่อคณะกรรมการหรือคณะท างานขององค์กร และผู้มีอ านาจท าการแทน

 องค์กร กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว 
  หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กรในการยื่นค าขอจดแจ้ง 

 เช่น หนังสือมอบอ านาจ ส าเนารายงานการประชุมที่มีมติแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
 องค์กรในการยื่นค าขอจดแจ้ง  

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

(ลงชื่อ) ................................................... ผู้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
(....................................................) 



 
 

(ด้านหลัง) 
 

ค าสั่งเจ้าหน้าที่ 
 

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

 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ 
         (..............................................................) 
ต าแหน่ง 



 
 

 
ค ำขอยกเลิกกำรจดแจ้งเป็นองค์กรภำคประชำสังคม 

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

ข้าพเจ้า ชื่อ.................................................... นามสกุล...............................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................................................... ....... 
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่................... ตรอก/ซอย....................................................... .... 
ถนน...................................... ต าบล/แขวง............................................ อ าเภอ/เขต.................... .......... 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.................... .............. 
โทรสาร.............................................. E-mail address : .................................... ................................... 
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กร (ระบุชื่อองค์กร)............................................................................. .... 
.......................................................................................... .....................................................................  
ประสงค์จะขอยกเลิกการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………………….............................………..…  

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
  หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กรในการยื่นค าขอยกเลิก

 การจดแจ้ง เช่น หนังสือมอบอ านาจ ส าเนารายงานการประชุมที่มีมติแต่งตั้ง 
 ให้เป็นตัวแทนองค์กรในการยื่นค าขอยกเลิกการจดแจ้ง  
   เอกสารและหลักฐานอืน่......................................................................................  

 
 

(ลงชื่อ) ................................................ ผู้ยื่นค าขอยกเลิกการจดแจ้ง 
       (....................................................) 
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(ด้านหลัง) 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 

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

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

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

(ลงชื่อ) ................................................................ 
         (........................................................... ...) 
ต าแหน่ง 

 
 
 

ค าสั่ง 
.................................................................................................................................... 

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

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

(ลงชื่อ) ................................................................ 
         (........................................................... ...) 
ต าแหน่ง 


