
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ว่าดว้ยสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจดัการป่าชุมชน 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดประเภท  คุณสมบัติ  และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกป่าชุมชน
และกรรมการจัดการป่าชุมชน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน  การเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชน  องค์ประกอบและจ านวนกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  และการด ารงต าแหน่ง
แทนกรรมการจัดการป่าชุมชนที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๔)  และมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ครั้งที่   1/2563  เมื่อวันที ่
23  กรกฎาคม  2563  คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ว่าด้วยสมาชิกป่าชุมชน
และกรรมการจัดการป่าชุมชน  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกป่าชุมชน 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการจัดการป่าชุมชน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ

หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
สมาชิกปา่ชุมชน 

 
 

ข้อ ๕ สมาชิกมีสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกสมทบ 
ข้อ ๖ สมาชิกสามัญ  ได้แก่ 
(๑) บุคคลซึ่งเป็นผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา  ๓๒   
(๒) บุคคลซึ่งมิใช่ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนตาม  (๑)  ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่เดียวกันกับชุมชน 

ที่ร่วมขอจัดตั้งป่าชุมชนตาม  (1)  และสมัครเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนก าหนด 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๗ สมาชิกสมทบ  ได้แก่  บุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่นอกท้องที่ของสมาชิกสามัญตามข้อ  6
และสมัครเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนก าหนด 

ข้อ ๘ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๒) เป็นผู้เคยถูกคณะกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมดเท่าทีม่อียู่ 

มีมติให้พ้นจากการเปน็สมาชิก  เว้นแต่เป็นการพ้นจากการเปน็สมาชิกมาแล้วไมน่้อยกว่าหนึ่งปีนบัแตว่นัที่
คณะกรรมการมีมติ 

 (๓) เคยเป็นกรรมการของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน  ซึ่งคณะกรรมการของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนนั้น
ยังตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและช าระหนี้ที่ค้างอยู่หรือบังคับตามสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ 
ไม่เสร็จสิ้น  และยังไม่ได้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดให้แล้วเสร็จ  
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศการเพิกถอนป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๙ บุคคลจะพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชนอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘ 
ข้อ ๑๐ กรณีที่มีการขยายเขตป่าชุมชนหรือเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วน  และมีผลท าให้ภูมิล าเนา

ของสมาชิกสามัญผู้หนึ่งผู้ใดอยู่นอกเขตป่าชุมชนเพราะเหตุที่พ้ืนที่ป่าชุมชนถูกเพิกถอน  หรือภูมิล าเนา
ของสมาชิกสมทบผู้หนึ่งผู้ใดมาอยู่ในเขตป่าชุมชนเพราะเหตุที่มีการขยายเขตป่าชุมชนแล้วแต่กรณี  ในกรณีนี้
ให้สมาชิกดังกล่าวเป็นสมาชิกประเภทเดิมต่อไป  หรือจนกว่าคณะกรรมการจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทสมาชิกได้  หรือพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน  หากสมาชิกดังกล่าวประสงค์จะเปลี่ยนประเภทสมาชิก
ให้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศ
การขยายเขตป่าชุมชนหรือเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วนในราชกิจจานุเบกษา 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง  มีผลท าให้ภูมิล าเนาของสมาชิกป่าชุมชนผู้หนึ่งผู้ใด
เปลี่ยนแปลงไป  ให้สมาชิกภาพของสมาชิกดังกล่าว  ยังคงเป็นสมาชิกประเภทเดิมอยู่ต่อไป  จนกว่า
คณะกรรมการจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกหรือพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่ได้รับค าขอ  หากพิจารณาไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าสมาชิกดังกล่าวเป็นสมาชิก
ตามที่ได้ยื่นค าขอเปลี่ยนประเภท 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๒ 
คณะกรรมการจดัการป่าชมุชน 

 
 

ข้อ ๑๑ ในป่าชุมชนแห่งหนึ่งให้มีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนคณะหนึ่งประกอบด้วย
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสิบคน  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ 

ข้อ ๑๒ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการเพ่ือประกอบการยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนให้ตัวแทนของ
สมาชิกสามัญซึ่งเป็นผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนคนหนึ่งประกาศก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะท าการเลือกตั้ง
โดยปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  หรือเทศบาลอันเปน็ภูมิล าเนา
ของสมาชิกสามัญ  โดยต้องประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๓ ก่อนการลงคะแนนเสียง  ให้ที่ประชุมสมาชิกสามัญซึ่งมีสิทธิเลือกตั้ง  ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดจ านวนของกรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบคน 
(๒) ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง 
(๓) เสนอรายชื่อสมาชิกสามัญ  ที่จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ  ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มของการเปน็กรรมการตามที่ก าหนดในขอ้  ๑๗  และต้องมีสมาชิกสามัญซึ่งมีสิทธเิลือกตัง้
ในที่ประชุมรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน  โดยผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่ออาจเป็นผู้ซึ่งมิได้เข้าร่วมการประชุมก็ได้ 

กรณีที่ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการมีจ านวนไม่เกินกรรมการที่ก าหนด
ตาม  (๑)  ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) เลือกตัวแทนสมาชิกสามัญ  ซึ่งมิได้ถูกเสนอชื่อตาม  (3)  จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  ให้ท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง   โดยให้ เลือกสมาชิกสามัญคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน 
ในคณะกรรมการดังกล่าว 

การด าเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (4)  ให้มีการลงมติโดยถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญ
ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งที่มาประชุม  สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  
ตามวิธีการที่ก าหนดตามข้อ  ๑๓  (๒) 

ข้อ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งตรวจนับคะแนนเสร็จแล้ว  ให้เรียงล าดับรายชื่อ
สมาชิกสามัญซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการรวมทั้งผลคะแนนของแต่ละคน   จากคะแนนมาก 
ไปหาคะแนนน้อย  หากผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อรายใดมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลากเพ่ือเรียงล าดับที่ 

ให้สมาชิกสามัญซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับเท่ากับ
จ านวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งตามที่ก าหนดในข้อ  ๑๓  (๑) 

เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งประกาศรายชื่อสมาชิกสามัญ 
ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมทราบ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๖ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการเลือกกันเอง 
ว่าจะให้กรรมการคนใดในคณะกรรมการเป็นประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  เลขานุการ
และต าแหน่งอื่น  ตามความจ าเป็น 

ให้กรรมการผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมของคณะกรรมการเป็นประธานชั่วคราวของท่ีประชมุ
เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๗ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปี 
 (๓) มีความรู้  มีผลงาน  หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งป่าชุมชน 
ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการเพ่ือประกอบการยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  สมาชิกสามัญ 

ตาม  (๑)  ต้องเป็นสมาชิกสามัญซึ่งเป็นผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา  ๓๒ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๔) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า  และพ้นโทษมายังไม่ถึงหนึ่งปีในวันที่สมัครเป็นสมาชิก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๕) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  ให้ออก  หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

 (๖) เคยเป็นกรรมการของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนเพราะเหตุตามมาตรา  ๗๘  (๒)  หรือ  (๓) 
ข้อ ๑๘ กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปี  และอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้ 
ข้อ ๑๙ ให้เริ่มนับวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  ดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการเพ่ือประกอบการยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 

ให้เริ่มนับวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่มีการประกาศอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา 
(2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง 

ตามวาระ  หรือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้เริ่มนับวาระการด ารงต าแหนง่
กรรมการตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง 
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ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ 

ในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่  ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๒๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๑๗ 
ข้อ ๒๒ เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ประธานกรรมการก าหนดให้มีการประชุม

สมาชิกสามัญเพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหนง่ที่วา่งภายในสามสิบวนันับแตว่ันที่กรรมการผู้นัน้พ้นจากต าแหนง่
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  คณะกรรมการจะไม่เลือกตั้งกรรมการแทนก็ได้
และในกรณีที่ยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการหรือกรณีที่ไม่ต้องเลือกตั้งกรรมการแทน  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

สมาชิกสามัญซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ข้อ ๒๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ตามข้อ  ๒๐  และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามข้อ   ๒๒ 
ให้เลือกตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ  และให้น าความในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  
และข้อ  ๑๗  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ ให้สมาชิกของป่าชุมชนตามมาตรา  ๙๙  และมาตรา  ๑๐๐  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบ  แล้วแต่กรณีของป่าชุมชนที่ตนเป็น
สมาชิกนั้น 

กรณีที่สมาชิกสามัญตามวรรคหนึ่งเป็นสมาชิกสามัญของป่าชุมชนหลายแห่ง  ให้ตัดสินใจ 
และลาออกจากการเป็นสมาชิกสามัญของป่าชุมชนแห่งต่าง ๆ  เพ่ือให้คงเหลือการเป็นสมาชิกสามัญ 
ของป่าชุมชนเพียงแห่งเดียว  โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสามัญของป่าชุมชนทุกแห่ง
แต่ไม่ตัดสิทธิสมาชิกสามัญดังกล่าวในการสมัครเป็นสมาชิกสามัญของป่าชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งใหม่ได้ 

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการของป่าชุมชนตามมาตรา  ๙๙  และมาตรา  ๑๐๐  ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๗  เป็นคณะกรรมการของป่าชุมชนนั้นต่อไปตามจ านวน 
และองค์ประกอบกรรมการเท่าที่มีอยู่  จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อ  ๑๘ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง   ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
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ข้อ ๒๖ นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการตามข้อ  ๒๕
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  หรือพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามข้อ  ๒๑  ให้ด าเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  หรือด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการซึ่ งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  โดยให้ เลือกตั้ งจากผู้ซึ่ ง เป็นสมาชิกสามัญ 
และให้น าความในข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐ 
และข้อ  ๒๒  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 
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