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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ว่าด้วยการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแนวทางการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชน และกรอบแนวทางการออก
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ซึ่งประกอบด้วยการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล
และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นป่ า ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าแผนจั ด การป่ า ชุ ม ชน
เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพอัน จะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าชุมชนมีความสมดุลและยั่งยืน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๔) และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการนโยบายป่ า ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่
23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการจัดทา
แผนจัดการป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ และค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ไม้ทรงคุณค่า ” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความ
รวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ป่าเสื่อมโทรม” หมายความว่า พื้นที่ที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อยและป่านั้น
ยากที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติ โดยมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลาต้นตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบ
เซนติเมตรจากพื้นดิน ตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละแปดต้น
หรือมีขนาดความโตเกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่หรือเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ
หรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ ค ณะกรรมการนโยบายป่ า ชุ ม ชน
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
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หมวด ๑
แผนจัดการป่าชุมชน
ข้อ ๖ แผนจั ด การป่ า ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย การอนุ รั ก ษ์ การฟื้ น ฟู การพั ฒ นา
การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน
ข้อ ๗ ให้ ก รมป่ า ไม้ จั ด หาเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ประสานความร่ ว มมื อ ไปยั ง องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือภาคประชาสังคม เพื่อสนั บสนุนและช่วยเหลือชุมชนที่ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชน
หรือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชน
ข้อ ๘ แผนจั ด การป่ า ชุ ม ชนที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ประกอบการยื่ น ค าขอจั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชน
หรือที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ จัดทาขึ้นตามมาตรา ๑๐๒
หรือเพื่อประกอบการยื่นคาขอขยายเขตป่าชุมชน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ แผนจั ด การป่า ชุ มชนที่ แ สดงให้ เห็ นว่า เป็น ของชุ ม ชนใดที่ ยื่ นค าขอจั ด ตั้ง ป่า ชุมชน
หรือเป็นของป่าชุมชนใด ข้อมูลสภาพพื้นที่ พร้อมแนบแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือแผนที่ภาพถ่าย
ดาวเที ย มที่ แ สดงแนวเขตพื้ น ที่ ที่ ยื่ น ค าขอจั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชน หรื อ ขยายเขตป่ า ชุ ม ชน หรื อ ป่ า ชุ ม ชน
ตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ โดยให้แสดงเครื่อ งหมายแปลงพื้ นที่ ที่ กาหนดให้เป็นบริเวณ
เพื่อการอนุรักษ์ หรือบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) โดยแต่ละบริเวณอาจมีแปลงพื้นที่หลายแปลงก็ได้
การกาหนดให้เป็นบริเวณเพื่อการอนุรักษ์หรือบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ต้องสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสองด้วย โดยจัดทาตามแบบ
คนช. ๕-๑ ท้ายระเบียบนี้
(๒) แผนปฏิบัติการป่าชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการป่าชุมชนในแปลงพื้นที่ที่กาหนด
ตาม (๑) โดยสังเขป โดยจัดทาตามแบบ คนช. ๕-๒ ท้ายระเบียบนี้ซึ่งต้องประกอบด้วยกิจกรรม
ด้านหนึ่งด้านใดหรือทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้
(ก) ด้านการอนุรักษ์ เป็นการรักษาไว้ซึ่งสภาพตามธรรมชาติของพื้นที่ โดยการงดเว้น
ซึ่งการกระทาการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่ในระยะยาว และการป้องกันซึ่งภัยอันอาจเกิดจากธรรมชาติและภัยจากการกระทาของมนุษย์
เช่น การลาดตระเวน การทาแนวกันไฟป่า การจัดชุดลาดตระเวน การใช้ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ภูมิปัญญา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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(ข) ด้ า นการฟื้ น ฟู เป็ น การกระท าหรื อ งดเว้ น กระท าใด ๆ เพื่ อ ให้ พื้ น ที่ ก ลั บ คื น
สู่สภาพอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตามแนวทางการดาเนินการต่อไปนี้
๑) บริเวณเพื่อการอนุรักษ์ ให้ระบุแผนการปลูกฟื้นฟูหรือปรับปรุงสภาพพื้นที่ป่าชุมชน
หรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ขึ้น และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
๒) บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ ให้ระบุแผนการปลูกฟื้นฟูหรือปรับปรุงสภาพพื้นที่
ป่าชุมชนหรือพื้ น ที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้ มีสภาพป่าที่ สมบูรณ์ขึ้น กรณีการปลูกฟื้นฟูมีวัต ถุประสงค์
เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ เมื่อดาเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนการปลูกแล้ว ให้จัดทาบัญชีค่าพิกัดแปลงปลูก
หรือต้นไม้ที่ปลูกขึ้น ชนิดและจานวนต้นไม้ที่ปลูก และรายงานคณะกรรมการป่าชุ มชนประจาจังหวัด
เพื่ อ รวบรวมเป็ น ฐานข้อมู ลประกอบการใช้ประโยชน์จากผลผลิ ต และบริก ารป่าชุ มชนตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง
(ค) ด้านการพัฒ นา เป็นการกระทาใด ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ โ ดยชุ ม ชน การพั ฒ นาด้ า นสาธารณู ป โภค การพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
เพื่อการศึกษาธรรมชาติและศูนย์ข้อมูลป่าชุมชน และการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในป่าชุมชน เป็นต้น
ทั้งนี้ ต้องไม่ทาให้ เกิด ความเสียหายและไม่เป็นการทาลายสภาพธรรมชาติเดิมของป่า ชุมชน เช่น
การจัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสร้างศาลาที่พักขนาดเล็ก หรือที่พักจุดลาดตระเวน การพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดเล็ก กรณีมีการก่อสร้างหรือใช้เครื่องจักรในการดาเนินกิจการดังกล่าว ต้องเสนอรายละเอียด
เฉพาะโครงการพัฒนานั้นเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด และต้องดาเนินการ
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง และมาตรา 51 วรรคสอง (๒) ด้วย
(ง) ด้านการควบคุมดูแล เป็นการกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหาย
ที่จะเกิดแก่ป่าชุมชนตามข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน การกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชน แผนปฏิบัติการลาดตระเวนป่าประจาปี การวางระบบรับแจ้งเหตุ
กรณีพบเห็นการกระทาผิดกฎหมายภายในป่าชุมชน
(จ) ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน
๑) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน เช่น การเก็บหาของป่า
การศึ ก ษาเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในป่ า ชุ ม ชน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน พักผ่อนหย่อนใจในป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ต้องเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออก
ตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง และมาตรา 51 วรรคสอง (2) ด้วย
๒) ในกรณีที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกป่าชุมชนเพื่อดาเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติที่ได้มาจากป่าชุมชนต้องมีแผนการดาเนินการที่ชัดเจน
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๓) การ จั ด กิ จ กร ร มส่ ง เสริ มการ เรี ยน รู้ เกี่ ย ว กั บ การ อนุ รั กษ์ แ ละ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน สามารถจัดได้
ทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์
๔) การใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อจัดทาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพาะชากล้าไม้
หรือปลูกพืชสมุนไพร ให้กระทาโดยการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม โดยจะทาให้เสียสภาพป่ามิได้
๕) กรณีที่มีการใช้ประโยชน์จากไม้ ให้ทาได้ในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยต้อง
ไม่ใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและให้ทาได้ตามความจาเป็นเพียงเฉพาะเพื่อใช้สอย
ในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนเท่านั้น และในกรณีที่มีการนาไม้
มาใช้ประโยชน์ ให้ระบุหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะอนุญาตให้สมาชิกป่าชุมชนนาไม้
มาใช้ประโยชน์ได้ แผนการใช้ประโยชน์จากไม้ และแผนปลูกต้นไม้ทดแทน ที่สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถกาหนดได้
ในแผนจัดการป่าชุมชน คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนต้องนาไปกาหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน
ทั้งนี้ ชุมชนที่ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะจัดทาแผนปฏิบัติการ
ในรูปแบบอื่นให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน พื้นที่ป่าชุมชน หรือพื้นที่ที่ยื่นขอขยายเขตป่าชุมชน
ที่มีลักษณะเฉพาะก็ได้
(3) รายการไม้ทรงคุณค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปที่สารวจพบในป่าชุมชน (ถ้ามี)
โดยจัดทาตามแบบ คนช. ๕-๓ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชนแล้วเห็นว่า
ต้องแก้ไขขนาดของพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ให้ได้สัดส่วนตามขนาดของพื้นที่ป่าชุมชน
ที่ ก าหนดในระเบี ย บคณะกรรมการนโยบายป่ า ชุ ม ชนที่ อ อกตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง
ให้เจ้าหน้าที่สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ซึ่งอธิ บดีกรมป่าไม้มอบหมาย
ร่วมกับผู้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนที่
หรือจัดทาแผนที่ขึ้นใหม่ ให้ แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการป่ าชุ มชน
ประจาจังหวัด
ข้อ ๑๐ เมื่ อ คณะกรรมการป่ า ชุ ม ชนประจ าจั ง หวั ด อนุ มั ติ แ ผนจั ด การป่ า ชุ ม ชนแล้ ว
ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ หรือหน่วยงานซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดจัดเก็บข้อมูลแผนจัดการป่าชุมชนนั้นเข้าฐานข้อมูล
และส่งคืนแผนจัดการป่าชุมชนนั้นให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดาเนินการให้เป็นไปตามแผนจัดการ
ป่าชุมชนดังกล่าว
แผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมัติแล้วให้ใช้บังคับได้เป็นเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ป่าชุมชนนั้นได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๑1 ในกรณีที่ป่าชุมชนตามมาตรา 99 และมาตรา 100 ต้องเสนอแผนจัดการป่าชุมชน
ตามมาตรา ๑๐๒ ต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้เสนอข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง ต่อคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจาจังหวัดเพื่อขอรับความเห็นชอบตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือเพื่อทราบ แล้วแต่กรณีไปในคราวเดียวกัน
หากต้องการเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนชุดใหม่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวด้วย
แผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดอนุมัติแล้วให้ใช้บังคับได้เป็นเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
การเสนอแผนจั ด การป่ า ชุ ม ชน ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การจั ด การป่ า ชุ ม ชน และรายชื่ อ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ
ศูนย์ป่าไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ หรือสถานที่อื่นหรือโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศกาหนด
ข้อ 12 ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนฉบับใหม่ทดแทน
แผนจัดการป่าชุมชนฉบับเดิมที่หมดอายุ หรือประสงค์จะปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชนในระหว่างที่แผนจัดการ
ป่าชุมชนยังไม่หมดอายุ แผนจัดการป่าชุมชนฉบับใหม่ที่จัดทาขึ้นหรือแผนจัดการป่าชุมชนที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นั้น
ให้ประกอบด้วยรายการตามข้อ ๘ ที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ป่าชุมชนที่เป็นปัจจุบัน
พร้อมรายงานผลการประเมินการจัดการป่าชุมชนที่จัดทาขึน้ ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ที่ออกตามความในมาตรา ๒๖ (๘) (ถ้ามี) โดยระยะเวลาของแผนจัดการป่าชุมชนให้มีอายุห้าปี
หรือเท่าที่เหลืออยู่ แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนพิจารณาออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน
ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละป่าชุมชน ตามกรอบแนวทางการจัดการป่าชุมชน ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจัด การป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
(๒) ต้องเป็นไปเพื่อรักษาสภาพป่า โดยมุ่งหมายดูแลพื้นที่ให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และดารงไว้
ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ป่า
(๓) การฟื้นฟูป่าโดยการปลูกต้นไม้เพิ่ม ต้องกาหนดให้มีการปลูกพืชหรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีอยู่
ในป่าประเภทนั้น ๆ แต่เดิมเป็นหลัก
(๔) การควบคุมมิให้ใช้สารเคมีใด ๆ ภายในพื้นที่ป่าชุมชน ในกรณีที่จาเป็นต้องทาความสะอาด
สิ่งอานวยความสะดวกในป่าชุมชน เช่น ศาลาเรียนรู้ ศาลาที่พัก ห้องสุขา หรือในกรณีที่ต้องกาจัด
วัชพืชหรือแมลง ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
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(๕) การควบคุ ม การปล่ อ ยสั ต ว์ เ ลี้ ย งเข้ า ไปหากิ น ในป่ า ชุ ม ชนเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หาย
หรือลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ระบบนิเวศในป่าชุมชน
(๖) การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บหาของป่าในป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากไม้
เพื่อให้เป็นไปโดยสมดุลและยั่งยืน และเพื่อจัดสรรปริมาณการเก็บหาของป่าและการใช้ประโยชน์จากไม้
ให้เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกป่าชุมชน เว้นแต่เมื่อพิจารณาจากหน้าที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
ป่ า ชุ ม ชนของสมาชิ ก ป่ า ชุ ม ชนแต่ ล ะประเภทหรื อ แต่ ล ะราย การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจาจังหวัด รวมทั้งเหตุผลความจาเป็นในแต่ละกรณีประกอบกันแล้ว คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
อาจมีมติ ให้ จัดสรรการใช้ประโยชน์จากไม้และการเก็บหาของป่าแก่สมาชิกป่าชุมชนประเภทต่าง ๆ
หรือสมาชิกรายหนึง่ รายใดไม่เท่าเทียมกันก็ได้ ทั้งนี้ ข้อกาหนดการเก็บหาของป่าในป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์
จากไม้ต้องสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสองด้วย
(๗) การกาหนดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นในป่าชุมชนที่มิใช่การเก็บหาของป่า
และการใช้ประโยชน์จากไม้ เช่น การใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ต้องเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติกรณีใดมีกฎหมายอื่นใดกากั บดูแลต้องปฏิบัติให้เป็น ไป
ตามกฎหมายนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นในป่าชุมชน
ต้องสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง
(8) การกาหนดข้อบังคับห้ามบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกป่าชุมชนเข้าไปในพื้นที่ป่าชุมชนหรือเก็บหาของป่า
โดยสิ้นเชิงจะกระทามิได้
(9) การจากัดช่วงเวลา จานวนคน หรือวิธีการเข้าไปในพื้นที่ป่าชุมชน หรือการจากัดช่วงเวลา
วิธีการ หรือเงื่อนไขการเก็บหาของป่า โดยมุ่งหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัวหรือเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
หรือความเสียหายต่อป่าหรือต่อบุคคล ให้กระทาได้ตามสมควรแก่เหตุ
(๑0) การจั ด ทาข้อ บังคั บเกี่ ย วกับการจั ด การป่ าชุ มชนต้องมาจากกระบวนการมีส่วนร่ว ม
ของสมาชิกป่าชุมชน และควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้ข้อบังคับการจั ดการป่าชุมชน รวมทั้ง
มีการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ในกรณีที่มีการปรับปรุง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
ก่อนที่จะนามาใช้บังคับ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

หมวด ๓
ข้อห้ามในการจัดทาแผนจัดการป่าชุมชน
ข้อ ๑๔ ห้ามทานา ทาไร่ ทาสวน ทาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ถาวร หรือกิจการเกษตรกรรมอื่น
ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนกาหนด เว้นแต่การทาวนเกษตรร่วมกันของสมาชิกป่าชุมชน ให้กระทาได้
เฉพาะกรณีที่ได้ระบุพื้นที่ รูปแบบการดาเนินการ และมาตรการระมัดระวังผลกระทบต่อระบบนิเวศไว้
ในแผนจัดการป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชนนั้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดแล้ว
ข้อ ๑๕ กรณี พื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชนมี ส ภาพเป็ น ป่ า พรุ ห้ า มขุ ด คลองระบายน้ าออกจากป่ า พรุ
หรือก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้าทาให้เส้นทางน้าตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชน

แผนจัดการป่าชุมชน

คนช. 5-1

1. ชื่อแผนจัดการป่าชุมชน ............................................................................................................................. ....
ตั้งอยู่หมู่ที่ .............................................................................ตำบล .....................................................................
อำเภอ ....................................................................................จังหวัด ..................................................................
ประกอบ
 กำรขอจัดตั้งป่ำชุมชน
 ป่ำชุมชน ตำมมำตรำ 99 และ มำตรำ 100
 กำรปรับปรุงแผนจัดกำรป่ำชุมชนในระหว่ำงที่แผนจัดกำรป่ำชุมชนยังไม่หมดอำยุ
 ทดแทนแผนจัดกำรป่ำชุมชนเดิมที่หมดอำยุ
 กำรขอขยำยเขตป่ำชุมชน
๒. วัตถุประสงค์ของแผนจัดการป่าชุมชน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ระยะเวลา
..............................................................................................................................................................................
4. ลักษณะพื้นที่
๔.๑ สภาพพื้นที่ป่าชุมชน
๑) จำนวนเนื้อที่ของป่ำชุมชน ........................ไร่ ..........................งำน .......................ตำรำงวำ
๒) กรณีขอขยำยเขตป่ำชุมชน เนื้อที่ ........................ไร่ ........................งำน ......................ตำรำงวำ
เนื้อที่รวมกับพื้นที่ป่ำชุมชนเดิม รวมเนื้อที่ ......................ไร่ ......................งำน .....................ตำรำงวำ
๔.2 อาณาเขตป่าชุมชน
ทิศเหนือ จด ..........................................................................................................
ทิศใต้ จด
..........................................................................................................
ทิศตะวันออก จด
............................................................................................
ทิศตะวันตก จด
............................................................................................
๔.๓ การกาหนดบริเวณในพื้นที่ป่าชุมชน
1) แปลงพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นบริเวณเพื่อการอนุรักษ์
จำนวน ................แปลง เนื้อที่รวม .................. ไร่ .....................งำน ..................ตำรำงวำ
คิดเป็นร้อยละ .........................ของพื้นที่ป่ำชุมชน
2) แปลงพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์
จำนวน ................แปลง เนื้อที่รวม .................. ไร่ .....................งำน ..................ตำรำงวำ
คิดเป็นร้อยละ .........................ของพื้นที่ป่ำชุมชน
หมายเหตุ : (แนบแผนที่มำตรำส่วน 1 : 50,000 หรือแผนที่ภำพถ่ำยดำวเทียม เพื่อแสดงแนวเขตป่ำชุมชน
และกำหนดบริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์และบริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์)

๒
๔.๔ แหล่งน้าที่พบเห็นได้ในป่าชุมชน (ถ้ามี)
 ลำธำร ห้วย หนอง คลอง บึง
ตั้งอยู่บริเวณพิกัด ............................................................................................................................. .......
อยู่ในแปลงที่ ............................  บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์ หรือ  บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
สภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำบริเวณแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................
ข้อสังเกตเพิ่มเติม ....................................................................................................................................
 อ่ำงเก็บน้ำ ฝำย
ตั้งอยู่บริเวณพิกัด ............................................................................................................................. ......
อยู่ในแปลงที่ ............................  บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์ หรือ  บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
สภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำบริเวณแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................
ข้อสังเกตเพิ่มเติม ....................................................................................................................................
 อื่น ๆ ได้แก่ ............................................................................................................................. .............
ตั้งอยู่บริเวณพิกัด ...................................................................................................................................
อยู่ในแปลงที่ ............................  บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์ หรือ  บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
สภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำบริเวณแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................
ข้อสังเกตเพิ่มเติม ....................................................................................................................................
๔.๕ ความสูงจากระดับน้าทะเลโดยประมาณ................................................................................................
๔.๖ สภาพป่า
 ป่ำสมบูรณ์ จำนวนเนื้อที่ประมำณ .....................ไร่
 ป่ำกำลังฟื้นตัว จำนวนเนื้อที่ประมำณ .....................ไร่
 ป่ำเสื่อมโทรม จำนวนเนื้อที่ประมำณ .....................ไร่
๔.๗ พันธุ์ไม้หลักที่พบเห็นได้ในป่าชุมชน ได้แก่
................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
๔.๘ สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ในป่าชุมชน ได้แก่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔.๙ ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่พบเห็นได้ในป่าชุมชน ได้แก่
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .........................
๔.๑๐ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๓
๕. แผนปฏิบัติการป่าชุมชนโดยสังเขป
1. กิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ ได้แก่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. กิจกรรมด้ำนกำรฟื้นฟู ได้แก่
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
3. กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำ ได้แก่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. กิจกรรมด้ำนกำรควบคุมดูแล ได้แก่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. กิจกรรมด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำชุมชน ได้แก่
............................................................................................................................................ ..................................
..............................................................................................................................................................................
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...............................................................
(..............................................................)
ประธำนกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน
หมายเหตุ
๑. กำรสำรวจสภำพพื้นที่ หำกไม่สำมำรถเดินตรวจสอบพื้นที่ได้เองทั้งหมด ให้ประเมินสภำพพื้นที่จำกภำพถ่ำย
ดำวเทียมประกอบได้
2. รำยละเอียดตำมแผนปฏิบัติกำรป่ำชุมชนตำมแบบ คนช. 5-2

คนช. 5-2
แผนปฏิบัติการป่าชุมชน..........................................................
กิจกรรม
การจัดการป่าชุมชน
(1) ด้านการอนุรักษ์
1.1 กำรลำดตระเวน
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
1.2 กำรทำแนวกันไฟป่ำ
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
1.3 กำรจัดชุดลำดตระเวน
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
1.4 กำรใช้ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ภูมิปัญญำ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
1.5 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์

ปริมาณงาน

หน่วยนับ

กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

๒
กิจกรรม
การจัดการป่าชุมชน
(2) ด้านการฟื้นฟู
2.1 กำรปลูกต้นไม้ทดแทน กำรปลูกพืช
สมุนไพร
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
2.2 กำรเพำะชำกล้ำไม้ชุมชน
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
2.3 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นกำรฟื้นฟู
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
(3) ด้านการพัฒนา
3.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยชุมชน
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
3.2 กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
๓.3 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นกำรพัฒนำ
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์

ปริมาณงาน

หน่วยนับ

กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

หมายเหตุ

๓
กิจกรรม
ปริมาณงาน
การจัดการป่าชุมชน
(4) ด้านการควบคุมดูแล
4.1 กำรออกข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำร
ป่ำชุมชน
4.2 กำรประชุมคณะกรรมกำรป่ำชุมชนและ
กำรประชุมสมำชิกป่ำชุมชน
4.3 กำรกำหนดแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4.4 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นกำรควบคุมดูแล
(5) ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน
5.1 กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
5.2 กำรพักผ่อนหย่อนใจในป่ำชุมชน
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
5.3 กำรเก็บหำของป่ำ
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
๕.๔ วิสำหกิจชุมชนจำกผลผลิตและบริกำร

หน่วยนับ

กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

หมายเหตุ

๔
กิจกรรม
การจัดการป่าชุมชน
5.๕ กำรใช้ป ระโยชน์ จ ำกไม้ เพื่อใช้ส อยใน
ครั ว เรื อ นของสมำชิ ก ป่ ำ ชุ ม ชน หรื อ ใช้ ใ น
กิจกรรมสำธำรณะภำยในชุมชน
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์
5.๖ กิจ กรรมอื่น ๆ ที่เป็ น กำรใช้ป ระโยชน์
จำกทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำชุมชน
- บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์ (ถ้ำมี)
- บริเวณเพื่อกำรใช้ประโยชน์

ปริมาณงาน

หน่วยนับ

กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

หมายเหตุ

รายการไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชน..............................................................................

คนช. ๕-๓

ตั้งอยู่หมู่ที่ .............................ตาบล ................................อาเภอ .................................จังหวัด ..................................

รายการไม้ทรงคุณค่า

ขนาดต้นไม้
ความโต (ซม.)

ความสูง (เมตร)

จุดสังเกต/บริเวณที่ตั้ง/พิกัด
(หากมี)

หมายเหตุ
๑. รำยกำรไม้ทรงคุณค่ำอำจกำหนดเป็นรำยต้นหรือเป็นชนิดพันธุ์ กรณีเป็นชนิดพันธุ์ไม่ต้องวัดขนำดควำมโต ควำมสูงและพิกัด
๒. ควำมโต หมำยถึง ขนำดวัดรอบลำต้น ตรงที่ระดับควำมสูงหนึ่งร้อยสำมสิบเซนติเมตรจำกพื้นดิน

หมายเหตุ

ตัวอย่าง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน
ข้อบังคับ
พื้นที่ใช้บังคับ
๑. ห้ำมทำควำมเสียหำยแก่หลักเขตหรือเคลื่อนย้ำยหลักเขต
พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด

หมายเหตุ

๒. ห้ำมมิให้ล้มต้นไม้ หรือกระทำกำรใดที่ทำให้ต้นไม้ไม่สำมำรถ พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด กรณีไม่ประสงค์ให้มี
เจริญเติบโตได้ต่อไป
กำรล้มไม้
๓. ห้ำมจุดไฟในพื้นที่ป่ำหรือกระทำกำรใดที่อำจก่อให้เกิดไฟป่ำ

พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด

๔. ห้ำมมิให้รถยนต์ตั้งแต่หกล้อขึ้นไปเข้ำไปในพื้นที่ป่ำชุมชน

พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด

๕. ห้ำมนำพืชหรือพันธุ์ไม้ต่ำงถิ่นเข้ำมำปลูกในป่ำชุมชน เว้นแต่ พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด ระบุชื่อพืชหรือ
เป็นพืชหรือพันธุ์ไม้ต่ำงถิ่นตำมที่ระบุไว้ในแผนจัดกำรป่ำชุมชน
พันธุไ์ ม้ต่ำงถิ่นที่
ปลูกได้ และพื้นที่ปลูก
พันธุ์ไม้ต่ำงถิ่น
๖. ห้ำมมิให้ก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงใดในพื้นที่ป่ำชุมชน เว้นแต่เป็น พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด
กำรก่อสร้ำงสิ่ งปลูกสร้ ำงที่จำเป็ นเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบั ติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนในกำรดูแลรักษำป่ ำ
ชุมชน บำรุงและฟื้นฟูป่ำชุมชน ส่งเสริมกำรศึกษำเรียนรู้ และ
สร้ำงจิตสำนึกเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชุมชน และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ป่ำชุมชน เช่น กำรสร้ำงหอดูไฟป่ำ ฝำย
ชะลอน้ำ ที่พักลำดตระเวน หรือศำลำเรียนรู้ โดยสิ่งปลูกสร้ำง
ดังกล่ำวต้องมีลักษณะกลมกลืนกับสภำพแวดล้อม ไม่เป็นกำร
ทำลำยสภำพธรรมชำติเดิม และได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำก
คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจำจังหวัดแล้ว
๗. กำรเข้ำป่ำเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อศึกษำธรรมชำติ ให้ พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด
กระทำได้ในระหว่ำงเวลำ .................ถึงเวลำ ...................นำฬิกำ
๘. เมื่อพบเห็นกำรกระทำผิดกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน ให้แจ้ง พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด
กรรมกำรป่ำชุมชนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
๙. กำรเก็บของป่ำ ให้เก็บได้ในระหว่ำงช่วงเวลำและไม่เกินปริมำณ พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด
ที่กำหนดในตำรำง ก.
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๑๐. ห้ำมนำเครื่องมือสำหรับใช้ในกำรล่ำสัตว์หรือจับสัตว์ หรือนำ
อำวุธใด ๆ เข้ำไปในพื้นที่ป่ำชุมชน

พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด

๑๑. ห้ำมนำอำกำศยำนไร้คนขับเข้ำมำในพื้นที่ป่ำชุมชน เว้นแต่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน

พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด

๑๒. ห้ำมเข้ำไปหรือออกจำกพื้นที่ป่ำชุมชนนอกเวลำที่
คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนกำหนดไว้

พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด

๑๓. ห้ำมนำยำนพำหนะที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดังหรือควันดำ
ผิดปกติวิสัยเข้ำไปในป่ำชุมชน

พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด

๑๔. ห้ำมขับขี่ยำนพำหนะและจอดยำนพำหนะ โดยฝ่ำฝืนข้อบังคับ พื้นที่ป่ำชุมชนทั้งหมด
หรือเครื่องหมำยจรำจรที่คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนกำหนดไว้ หรือพื้นที่ป่ำชุมชน
บำงพื้นที่

ตาราง ก.
การเก็บของป่าให้เก็บได้ในระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้ และไม่เกินปริมาณดังต่อไปนี้
ของป่า
๑. หน่อไม้
๒. น้ำผึ้ง
๓. ไม้ไผ่
๔. เห็ดโคน
๕. ไข่มดแดง
6. อื่น ๆ ..........................................

ช่วงเดือนที่เก็บได้

ปริมาณที่อนุญาต
(ต่อคน)

เงื่อนไขอื่น

