
ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าดว้ยการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน  
เพ่ือให้การจัดท าแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งมีความชัดเจนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  
ความเหมาะสมและป้องกันการทับซ้อนของพื้นที่ที่จะน ามาขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
อธิบดีกรมป่าไม้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่  หรือเจ้าหน้าที่

กรมป่าไม้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย   
“เจ้าหน้าที่รังวัด”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แหง่ท้องที่ซึ่งมีคณุวฒุิ

ด้านการรังวัดหรือการจัดท าแนวเขต  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการส ารวจรังวัด
และท าแผนที่  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ซึ่งมีประสบการณ์และสามารถท างานด้านการส ารวจรังวัดและท าแผนที่  
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอื่นและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีคุณวุฒิ  
ด้านการรังวัดหรือการจัดท าแนวเขต  และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต 
เป็นช่างรังวัดเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน  ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้มีหน้าที่รังวัด
ที่ดินที่จะน ามาจัดตั้งเป็นป่าชุมชนหรือขยายเขตป่าชุมชน   

“ผู้น าตรวจ”  หมายความว่า  ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  หรือประธานกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ในกรณีการขอขยายเขตป่าชุมชน   

“ข้อมูลในระบบดิจิทัล”  หมายความว่ า  ข้อมูลที่ จั ดเก็บโดยใช้ เทคโนโลยีที่ ใช้ วิ ธีการน า 
สัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่นมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง  เพ่ือใช้สร้าง  หรือก่อให้เกิดระบบต่าง  ๆ  
เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งท าหน้าที่ในการตรวจสอบกลั่นกรอง   
ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งหรือขอขยายเขต 

ข้อ ๔ เมื่อได้รับค าขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือค าขอขยายเขตป่าชุมชนแล้วให้เจ้าหน้าที่รังวัด  
และผู้น าตรวจ  ร่วมกันตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือขอขยายเขตป่าชุมชน 
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การรังวัดพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชน  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรังวัดบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  ที่คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่ 
รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐก าหนด  หรือให้เป็นไปตามที่กรมป่าไม้ก าหนด 

ข้อ ๕ เมื่อท าการตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ขอขยาย 
เขตป่าชุมชนแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งหรือแผนที่แสดงแนวเขต 
ป่าชุมชนที่ขอขยายเขตซึ่งต้องประกอบด้วย 

(๑) แผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งหรือแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ขอขยายเขต  
มาตราส่วน  ๑ : ๕๐,๐๐๐  หรือมาตราส่วนอื่น ๆ  ที่เหมาะสม  และต้องแสดงค่าพิกัดฉากยูทีเอ็มก ากับ  
โดยให้แสดงบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงพอสังเขปเพื่อให้ทราบต าแหน่งที่ตั้งของแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตัง้
หรือที่ตั้งของแนวเขตป่าชุมชนที่ขอขยายเขตได้อย่างชัดเจน  พร้อมทั้งระบุล าดับชุดและหมายเลขระวาง
แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน  ๑ : ๕๐,๐๐๐  ของกรมแผนที่ทหารที่ใช้ประกอบการจัดท าแผนที่ดังกล่าว 

(๒) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโครงการออร์โธสีเชิงเลข  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มาตราส่วน  ๑ : ๔๐๐๐  หรือมาตราส่วนอื่น ๆ  ที่เหมาะสม 

(๓) รายละเอียดของแนวเขตท้องที่การปกครองซึ่งต้องจัดท าเป็นข้อมูลปจัจุบันของกรมการปกครอง  
และหากมีจุดยึดโยงที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงกับแนวเขตป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งหรือที่ขอขยายเขตป่าชุมชน  
เช่น  บ้าน  วัด  สถานที่ราชการ  หรือทางหลวงแผ่นดิน  ให้ระบุรายละเอียดเครื่องหมายของจุดยึดโยง
ดังกล่าวไว้ในแผนที่ด้วย 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งหรือแนวเขตของป่าชุมชน 
ในส่วนที่ขยายแนวเขต  ให้จัดท าแผนที่เป็นขอ้มูลในระบบดจิิทัลเกบ็ไวท้ี่ส่วนราชการภายในของกรมปา่ไม้
ตามที่อธิบดีก าหนด 

ข้อ 6 ในกรณีพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือขอขยายเขตป่าชุมชนมีบริเวณใดเป็นพ้ืนที่ดังต่อไปนี้  
การจัดท าแผนที่ให้แสดงเครื่องหมายพื้นที่กันออกไว้ด้วย   

(๑) เขตป่าอนุรักษ์   
(๒) ที่ดินที่บุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน   
(๓) พ้ืนที่ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคลใดได้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์ 
(๔) พ้ืนที่ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพ้ืนที่วิจัยหรือจัดการใด ๆ 
(๕) ที่ดินที่อยู่ ในความครอบครองดูแลตามกฎหมายของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐ   
ในกรณีพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือขอขยายเขตป่าชุมชนมีบริเวณใดทับซ้อนกับพ้ืนที่    

เช่น  พ้ืนที่ที่บุคคลอยู่ระหว่างยื่นค าขอท าประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ  หรือกฎหมายอื่น  พ้ืนที่เตรียมการก าหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
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หรือพ้ืนที่ที่รัฐมีแผนหรือโครงการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  สังคม  หรือด้านอื่น  ๆ  
การจัดท าแผนที่ให้แสดงเครื่องหมายพ้ืนที่ทับซ้อนในแผนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือขอขยายเขตป่าชุมชน  
และเมื่อคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนหรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแล้วแต่กรณีมีมติ 
ให้กันพ้ืนที่ทับซ้อนออกจากพ้ืนที่ที่จะอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนหรือขอขยายเขตป่าชุมชน  การจัดท าแผนที่
ให้แสดงเครื่องหมายพื้นที่กันออก  ออกจากพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือขอขยายเขตป่าชุมชนไว้ด้วย   

ข้อ 7 ให้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งหรือที่ขอขยายเขต  จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เป็นประธานกรรมการ  และมีเจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
แห่งท้องที่ซึ่งมีคุณวุฒิด้านการรังวัดหรือการจัดท าแนวเขต  อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นคณะกรรมการ   

ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการตามข้อ  7  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม   

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่รังวัดตามข้อ  ๔  ลงนามรับรองแผนที่แสดง 
แนวเขตป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งหรือที่ขอขยายเขต 

ข้อ  10 การจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนแนบท้ายประกาศอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน 
ตามมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  การจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ขยายเขตแนบท้ายประกาศอนุมัติ
ขยายเขตป่าชุมชนตามมาตรา  ๔๘  วรรคสอง  และการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน
แนบท้ายประกาศการเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วนตามมาตรา  ๗๘  ให้น าหลักเกณฑ์การจัดท าแผนที่ 
แสดงแนวเขตป่าชุมชนตามระเบียบนี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  11 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   
ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  17  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕63 

อรรถพล  เจรญิชนัษา 
อธิบดีกรมป่าไม ้
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