
  



       

      คำนำ 

  

 พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 71 ก  
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ และมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ 
มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓ ให้ใช้บังคับเมื ่อพ้นกำหนด 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายให้บุคคลและชุมชนได้ประโยชน์จากป่าชุมชน เกิดเจตคติ 
ในการดูแลรักษาและจัดการป่าชุมชนร่วมกับรัฐ เพื่อป้องกันการตัดไม้โดยผิดกฎหมายและการบุกรุกทำลาย 
พื้นที่ป่า เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่า 
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และคงอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศและของมนุษยชาติสืบไป และมุ่งหมาย
เพื่อของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติรับรอง ซึ่งการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
จำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จึงจะทำให้ชุมชนสามารถร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู จัดการ บำรุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ในรูปแบบของป่าชุมชน 

 กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป  
ในการเสริมสร้างความรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และสามารถนำไปใช้  
เป็นแนวทางในการจัดการป่าชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์  
ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ต่อไป 
 

 

        กรมป่าไม้ 

                 มิถุนายน  2564 
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ว่าดว้ยการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวทางการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน  และกรอบแนวทางการออก
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน  ซึ่งประกอบด้วยการอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  การพัฒนา  การควบคุมดูแล
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  เพ่ือให้การจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในป่าชุมชนมีความสมดุลและยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๔)  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ครั้งที่   1/2563  เมื่อวันที ่
23  กรกฎาคม  2563  คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ว่าด้วยการจัดท า 
แผนจัดการป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ไม้ทรงคุณค่า”  หมายความว่า  ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  และให้หมายความ

รวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“ป่าเสื่อมโทรม”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อยและป่านั้น

ยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีได้ตามธรรมชาติ  โดยมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบ
เซนติเมตรจากพ้ืนดิน  ตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละแปดต้น 
หรือมีขนาดความโตเกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไป  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น 

“เจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่หรือเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ
หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
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หมวด  ๑ 
แผนจดัการป่าชมุชน 

ข้อ ๖ แผนจัดการป่าชุมชน  ประกอบด้วย  การอนุรักษ์   การ ฟ้ืนฟู   การพัฒนา 
การควบคุมดูแล  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

ข้อ ๗ ให้กรมป่าไม้จัดหาเจ้าหน้าที่หรือประสานความร่วมมือไปยังองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หรือผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงาน  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหรือภาคประชาสังคม  เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 
หรือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 

ข้อ ๘ แผนจัดการป่าชุมชนที่จัดท าขึ้น เ พ่ือประกอบการยื่นค าขอจัดตั้ งป่ าชุมชน 
หรือที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา  ๙๙  และมาตรา  ๑๐๐  จัดท าขึ้นตามมาตรา  ๑๐๒
หรือเพื่อประกอบการยื่นค าขอขยายเขตป่าชุมชน  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อแผนจัดการป่าชุมชนที่แสดงให้เห็นว่าเป็นของชุมชนใดที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 
หรือเป็นของปา่ชมุชนใด  ข้อมูลสภาพพ้ืนที่  พร้อมแนบแผนที่มาตราส่วน  ๑  :  ๕๐,๐๐๐  หรือแผนที่ภาพถา่ย
ดาวเทียมที่แสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  หรือขยายเขตป่าชุมชน  หรือป่าชุมชน 
ตามมาตรา  ๙๙  และมาตรา  ๑๐๐  โดยให้แสดงเครื่องหมายแปลงพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นบริเวณ 
เพ่ือการอนุรักษ์  หรือบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์  (ถ้ามี)  โดยแต่ละบริเวณอาจมีแปลงพ้ืนที่หลายแปลงก็ได้
การก าหนดให้เป็นบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์หรือบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ต้องสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  วรรคสองด้วย  โดยจัดท าตามแบบ 
คนช.  ๕-๑  ท้ายระเบียบนี้ 

(๒) แผนปฏิบัติการป่าชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการป่าชุมชนในแปลงพ้ืนที่ที่ก าหนด
ตาม  (๑)  โดยสังเขป  โดยจัดท าตามแบบ  คนช.  ๕-๒  ท้ายระเบียบนี้ซึ่งต้องประกอบด้วยกิจกรรม 
ด้านหนึ่งด้านใดหรือทั้ง  ๕  ด้าน  ดังนี้ 

 (ก) ด้านการอนุรักษ์  เป็นการรักษาไว้ซึ่งสภาพตามธรรมชาติของพ้ืนที่   โดยการงดเว้น 
ซึ่งการกระท าการใด ๆ   ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  และความอุดมสมบูรณ์
ของพ้ืนที่ในระยะยาว  และการป้องกันซึ่งภัยอันอาจเกิดจากธรรมชาติและภัยจากการกระท าของมนุษย์
เช่น  การลาดตระเวน  การท าแนวกันไฟป่า  การจัดชุดลาดตระเวน  การใช้ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี
ภูมิปัญญา  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 (ข) ด้านการฟ้ืนฟู  เป็นการกระท าหรืองดเว้นกระท าใด ๆ  เพ่ือให้ พ้ืนที่กลับคืน 
สู่สภาพอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตามแนวทางการด าเนินการต่อไปนี้ 

  ๑) บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์  ให้ระบุแผนการปลูกฟ้ืนฟูหรือปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ป่าชุมชน
หรือพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ขึ้น  และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ๒) บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์  ให้ระบุแผนการปลูกฟ้ืนฟูหรือปรับปรุงสภาพพ้ืนที่
ป่าชุมชนหรือพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพ่ือให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ขึ้น  กรณีการปลูกฟ้ืนฟูมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการใช้ประโยชน์จากไม้  เมื่อด าเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนการปลูกแล้ว  ให้จัดท าบัญชีค่าพิกัดแปลงปลูก
หรือต้นไม้ที่ปลูกขึ้น  ชนิดและจ านวนต้นไม้ที่ปลูก  และรายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลประกอบการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสอง 

 (ค) ด้านการพัฒนา  เป็นการกระท าใด ๆ  เพ่ือปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ป่าชุมชนให้เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
เพ่ือการศึกษาธรรมชาติและศูนย์ข้อมูลป่าชุมชน  และการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในป่าชุมชน  เป็นต้น
ทั้งนี้  ต้องไม่ท าให้เกิดความเสียหายและไม่เป็นการท าลายสภาพธรรมชาติเดิมของป่า ชุมชน  เช่น 
การจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  การสร้างศาลาที่พักขนาดเล็ก  หรือที่พักจุดลาดตระเวน  การพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก  กรณีมีการก่อสร้างหรือใช้เครื่องจักรในการด าเนินกิจการดังกล่าว  ต้องเสนอรายละเอียด
เฉพาะโครงการพัฒนานั้นเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  และต้องด าเนินการ
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมอบหมาย  ทั้งนี้  ต้องสอดคล้องกับระเบยีบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  และมาตรา  51  วรรคสอง  (๒)  ด้วย 

 (ง) ด้านการควบคุมดูแล  เป็นการก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและบรรเทาความเสียหาย 
ที่จะเกิดแก่ป่าชุมชนตามข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน  การก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชน  แผนปฏิบัติการลาดตระเวนป่าประจ าปี  การวางระบบรับแจ้งเหตุ
กรณีพบเห็นการกระท าผิดกฎหมายภายในป่าชุมชน 

 (จ) ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
  ๑) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  เช่น  การเก็บหาของป่า

การศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน  พักผ่อนหย่อนใจในป่าชุมชน  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ต้องเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน  และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  และมาตรา  51  วรรคสอง  (2)  ด้วย 

  ๒) ในกรณีที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกป่าชุมชนเพ่ือด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติที่ได้มาจากป่าชุมชนต้องมีแผนการด าเนินการที่ชัดเจน 
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  ๓) การจั ด กิ จก ร รมส่ ง เ ส ริ มก า ร เ รี ยน รู้ เ กี่ ย ว กั บก ารอนุ รั กษ์ และ ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน  รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน  สามารถจัดได้
ทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 

  ๔) การใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพ่ือจัดท าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  เพาะช ากล้าไม้
หรือปลูกพืชสมุนไพร  ให้กระท าโดยการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม  โดยจะท าให้เสียสภาพป่ามิได้ 

  ๕) กรณีที่มีการใช้ประโยชน์จากไม้  ให้ท าได้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์  โดยต้อง
ไม่ใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและให้ท าได้ตามความจ าเป็นเพียงเฉพาะเพ่ือใช้สอย
ในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน  หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนเท่านั้น  และในกรณีที่มีการน าไม้
มาใช้ประโยชน์  ให้ระบุหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะอนุญาตให้สมาชิกป่าชุมชนน าไม้ 
มาใช้ประโยชน์ได้  แผนการใช้ประโยชน์จากไม้  และแผนปลูกต้นไม้ทดแทน  ที่สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  ทั้งนี้  หากยังไม่สามารถก าหนดได้ 
ในแผนจัดการป่าชุมชน  คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตอ้งน าไปก าหนดไวใ้นข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 

ทั้งนี้  ชุมชนที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะจัดท าแผนปฏิบัติการ
ในรูปแบบอื่นให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน  พ้ืนที่ป่าชุมชน  หรือพ้ืนที่ที่ยื่นขอขยายเขตป่าชุมชน
ที่มีลักษณะเฉพาะก็ได้ 

(3) รายการไม้ทรงคุณค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปที่ส ารวจพบในป่าชุมชน  (ถ้ามี)
โดยจัดท าตามแบบ  คนช.  ๕-๓  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชนแล้วเห็นว่า
ต้องแก้ไขขนาดของพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ให้ได้สัดส่วนตามขนาดของพ้ืนที่ป่าชุมชน
ที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา   ๓๑  วรรคสอง 
ให้เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
ร่วมกับผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนที่ 
หรือจัดท าแผนที่ขึ้นใหม่  ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจ าจังหวัด 

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนแล้ว 
ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่  หรือหน่วยงานซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจัดเก็บข้อมูลแผนจัดการป่าชุมชนนั้นเข้าฐานข้อมลู
และส่งคืนแผนจัดการป่าชุมชนนั้นให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนด าเนินการให้เป็นไปตามแผนจัดการ
ป่าชุมชนดังกล่าว 

แผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติแล้วให้ใช้บังคับได้เป็นเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ป่าชุมชนนั้นได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๑๓
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ข้อ ๑1 ในกรณีที่ป่าชุมชนตามมาตรา  99  และมาตรา  100  ต้องเสนอแผนจัดการป่าชุมชน
ตามมาตรา  ๑๐๒  ต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และให้เสนอข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน  พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  ต่อคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดเพ่ือขอรับความเห็นชอบตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  หรือเพ่ือทราบ  แล้วแต่กรณีไปในคราวเดียวกนั
หากต้องการเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนชุดใหม่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวด้วย 

แผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติแล้วให้ใช้บังคับได้เป็นเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

การเสนอแผนจัดการป่าชุมชน  ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน  และรายชื่อ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ
ศูนย์ป่าไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ  หรือสถานที่อื่นหรือโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศก าหนด 

ข้อ 12 ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนฉบับใหม่ทดแทน
แผนจัดการป่าชุมชนฉบับเดิมที่หมดอายุ  หรือประสงค์จะปรบัปรุงแผนจัดการป่าชุมชนในระหวา่งที่แผนจดัการ
ป่าชุมชนยังไม่หมดอาย ุ แผนจัดการป่าชุมชนฉบับใหม่ที่จัดท าขึ้นหรือแผนจัดการป่าชุมชนที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นั้น
ให้ประกอบด้วยรายการตามข้อ  ๘  ที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ป่าชุมชนที่เป็นปัจจุบัน
พร้อมรายงานผลการประเมินการจัดการป่าชุมชนที่จัดท าขึน้ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชมุชน
ที่ออกตามความในมาตรา  ๒๖  (๘)  (ถ้ามี)  โดยระยะเวลาของแผนจัดการป่าชุมชนให้มีอายุห้าปี 
หรือเท่าที่เหลืออยู ่ แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
ข้อบังคับเกี่ยวกบัการจัดการป่าชุมชน 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนพิจารณาออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน
ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละป่าชุมชน  ตามกรอบแนวทางการจัดการป่าชุมชน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

(๒) ต้องเป็นไปเพ่ือรักษาสภาพป่า  โดยมุ่งหมายดูแลพ้ืนที่ให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์  และด ารงไว้
ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ป่า 

(๓) การฟ้ืนฟูป่าโดยการปลูกต้นไม้เพิ่ม  ต้องก าหนดให้มีการปลูกพืชหรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีอยู่
ในป่าประเภทนั้น ๆ  แต่เดิมเป็นหลัก 

(๔) การควบคุมมิให้ใช้สารเคมีใด ๆ   ภายในพ้ืนที่ป่าชุมชน  ในกรณีที่จ าเป็นต้องท าความสะอาด
สิ่งอ านวยความสะดวกในป่าชุมชน  เช่น  ศาลาเรียนรู้  ศาลาที่พัก  ห้องสุขา  หรือในกรณีที่ต้องก าจัด
วัชพืชหรือแมลง  ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

้หนา   ๑๔
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(๕) การควบคุมการปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปหากินในป่าชุมชนเพ่ือป้องกันความเสียหาย 

หรือลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ระบบนิเวศในป่าชุมชน 

(๖) การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บหาของป่าในป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากไม้

เพ่ือให้เป็นไปโดยสมดุลและยั่งยืน  และเพ่ือจัดสรรปริมาณการเก็บหาของป่าและการใช้ประโยชน์จากไม้

ให้เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกป่าชุมชน  เว้นแต่เมื่อพิจารณาจากหน้าที่ในการอนรุักษ์  ฟ้ืนฟ ู และพัฒนา

ป่ าชุมชนของสมาชิกป่าชุมชนแต่ละประเภทหรือแต่ละราย   การปฏิบัติตามระเบียบของ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  และแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัด  รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นในแต่ละกรณีประกอบกันแล้ว  คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

อาจมีมติให้จัดสรรการใช้ประโยชน์จากไม้และการเก็บหาของป่าแก่สมาชิกป่าชุมชนประเภทต่าง  ๆ 

หรือสมาชิกรายหนึง่รายใดไมเ่ท่าเทยีมกันก็ได ้ ทั้งนี้  ข้อก าหนดการเกบ็หาของป่าในปา่ชุมชนและการใช้ประโยชน์

จากไม้ต้องสอดคล้องกับระเบยีบคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสองด้วย 

(๗) การก าหนดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นในป่าชุมชนที่มิใช่การเก็บหาของป่า

และการใช้ประโยชน์จากไม้  เช่น  การใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ต้องเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน 

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติกรณีใดมีกฎหมายอื่นใดก ากับดูแลต้องปฏิบัติให้เป็นไป 

ตามกฎหมายนั้น ๆ  ด้วย  ทั้งนี้  ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นในป่าชุมชน

ต้องสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสอง 

(8) การก าหนดข้อบังคับห้ามบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกป่าชุมชนเข้าไปในพ้ืนที่ป่าชุมชนหรือเก็บหาของป่า

โดยสิ้นเชิงจะกระท ามิได้ 

(9) การจ ากัดช่วงเวลา  จ านวนคน  หรือวิธีการเข้าไปในพ้ืนที่ป่าชุมชน  หรือการจ ากัดช่วงเวลา

วิธีการ  หรือเงื่อนไขการเก็บหาของป่า  โดยมุ่งหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติฟ้ืนตัวหรือเพ่ือป้องกันการเกิดอันตราย

หรือความเสียหายต่อป่าหรือต่อบุคคล  ให้กระท าได้ตามสมควรแก่เหตุ 

(๑0) การจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนต้องมาจากกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของสมาชิกป่าชุมชน  และควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้ข้อบังคับการจัดการป่าชุมชน  รวมทั้ง 

มีการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์  ในกรณีที่มีการปรับปรุง

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

ก่อนที่จะน ามาใช้บังคับ 

้หนา   ๑๕
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หมวด  ๓ 
ข้อห้ามในการจัดท าแผนจัดการปา่ชุมชน 

ข้อ ๑๔ ห้ามท านา  ท าไร่  ท าสวน  ท าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ถาวร  หรือกิจการเกษตรกรรมอื่น 
ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด  เว้นแต่การท าวนเกษตรร่วมกันของสมาชิกป่าชุมชน  ให้กระท าได้
เฉพาะกรณีที่ได้ระบุพ้ืนที่  รูปแบบการด าเนินการ  และมาตรการระมัดระวังผลกระทบต่อระบบนิเวศไว้ 
ในแผนจัดการป่าชุมชน  และแผนจัดการป่าชุมชนนั้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแล้ว 

ข้อ ๑๕ กรณีพ้ืนที่ป่าชุมชนมีสภาพเป็นป่าพรุ   ห้ามขุดคลองระบายน้ าออกจากป่าพรุ 
หรือก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ าท าให้เส้นทางน้ าตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

้หนา   ๑๖
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แผนจัดการป่าชุมชน 

1. ชื่อแผนจัดการป่าชุมชน ............................................................................................................................. .... 
ตั้งอยู่หมู่ที่ .............................................................................ต ำบล ........................... .......................................... 
อ ำเภอ ................................................................................ ....จังหวัด .................................................................. 

ประกอบ 
 กำรขอจัดตั้งป่ำชุมชน  
 ป่ำชุมชน ตำมมำตรำ 99 และ มำตรำ 100 
 กำรปรับปรุงแผนจัดกำรป่ำชุมชนในระหว่ำงที่แผนจัดกำรป่ำชุมชนยังไม่หมดอำยุ 
 ทดแทนแผนจัดกำรป่ำชุมชนเดิมที่หมดอำยุ 
 กำรขอขยำยเขตป่ำชุมชน 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนจัดการป่าชุมชน
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  

3. ระยะเวลา
............................................................................................................................. ................................................. 

4. ลักษณะพื้นที่
๔.๑ สภาพพื้นที่ป่าชุมชน

๑) จ ำนวนเนื้อที่ของป่ำชุมชน ........................ไร่ ..........................งำน .......................ตำรำงวำ  
๒) กรณีขอขยำยเขตป่ำชุมชน เนื้อที่ ........................ไร่ ........................งำน ......................ตำรำงวำ 
เนื้อท่ีรวมกับพ้ืนที่ป่ำชุมชนเดิม รวมเนื้อที่ ......................ไร่ ......................งำน .....................ตำรำงวำ 

๔.2 อาณาเขตป่าชุมชน 
ทิศเหนือ จด   .......................................................................................................... 
ทิศใต้ จด   .......................................................................................................... 
ทิศตะวันออก จด  ............................................................................................ 
ทิศตะวันตก จด   ............................................................................................ 

๔.๓ การก าหนดบริเวณในพื้นที่ป่าชุมชน 
1) แปลงพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นบริเวณเพื่อการอนุรักษ์
จ ำนวน ................แปลง เนื้อท่ีรวม .................. ไร่ .....................งำน ..................ตำรำงวำ 
คิดเป็นร้อยละ .........................ของพ้ืนที่ป่ำชุมชน 
2) แปลงพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์  
จ ำนวน ................แปลง เนื้อท่ีรวม .................. ไร่ .....................งำน ..................ตำรำงวำ 
คิดเป็นร้อยละ .........................ของพ้ืนที่ป่ำชุมชน 

หมายเหตุ : (แนบแผนที่มำตรำส่วน 1 : 50,000 หรือแผนที่ภำพถ่ำยดำวเทียม เพ่ือแสดงแนวเขตป่ำชุมชน 
 และก ำหนดบริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์) 

คนช. 5-1 
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๔.๔ แหล่งน้ าที่พบเห็นได้ในป่าชุมชน (ถ้ามี) 

 ล ำธำร ห้วย หนอง คลอง บึง 
ตั้งอยู่บริเวณพิกัด ............................................................................................................................. ....... 
อยู่ในแปลงที่ ............................  บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ หรือ  บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์
สภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำบริเวณแหล่งน้ ำอยู่ในเกณฑ์ .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม .......................................................................................................... .......................... 

 อ่ำงเก็บน้ ำ ฝำย 
ตั้งอยู่บริเวณพิกัด ............................................................................................................................. ...... 
อยู่ในแปลงที่ ............................  บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ หรือ  บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 
สภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำบริเวณแหล่งน้ ำอยู่ในเกณฑ์ .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม .......................................................................................................... .......................... 

 อ่ืน ๆ ได้แก่ ............................................................................................................................. ............. 
ตั้งอยู่บริเวณพิกัด ............................................................................................... .................................... 
อยู่ในแปลงที่ ............................  บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ หรือ  บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 
สภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำบริเวณแหล่งน้ ำอยู่ในเกณฑ์ ............................................................... ... 
............................................................................................................................. .................................... 
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม ..................................................................... ............................................................... 

๔.๕ ความสูงจากระดับน้ าทะเลโดยประมาณ................................................................................................  

๔.๖ สภาพป่า 

 ป่ำสมบูรณ์ จ ำนวนเนื้อที่ประมำณ .....................ไร่ 
 ป่ำก ำลังฟ้ืนตัว จ ำนวนเนื้อที่ประมำณ .....................ไร่ 
 ป่ำเสื่อมโทรม จ ำนวนเนื้อที่ประมำณ .....................ไร่ 

๔.๗ พันธุ์ไม้หลักท่ีพบเห็นได้ในป่าชุมชน ได้แก่ 
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 

๔.๘ สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ในป่าชุมชน ได้แก่ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

๔.๙ ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีพบเห็นได้ในป่าชุมชน ได้แก่  
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... ......................... 

๔.๑๐ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
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๕. แผนปฏิบัติการป่าชุมชนโดยสังเขป 
1. กิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ ได้แก่

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

............................................................................................................................. ................................................. 
2. กิจกรรมด้ำนกำรฟ้ืนฟู ได้แก่

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

............................................................................................................................................................................. . 
3. กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำ ได้แก่

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

..............................................................................................................................................................................  
4. กิจกรรมด้ำนกำรควบคุมดูแล ได้แก่

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

..............................................................................................................................................................................  
5. กิจกรรมด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำชุมชน ได้แก่

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

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

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 

ลงชื่อ ............................................................... 
       (..............................................................) 

      ประธำนกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

หมายเหตุ 
๑. กำรส ำรวจสภำพพ้ืนที่ หำกไม่สำมำรถเดินตรวจสอบพ้ืนที่ได้เองทั้งหมด ให้ประเมินสภำพพ้ืนที่จำกภำพถ่ำย

ดำวเทียมประกอบได้  
2. รำยละเอียดตำมแผนปฏิบัติกำรป่ำชุมชนตำมแบบ คนช. 5-2
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ตัวอย่าง 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 

ข้อบังคับ พื้นที่ใช้บังคับ หมายเหตุ 
๑. ห้ำมท ำควำมเสียหำยแก่หลักเขตหรือเคลื่อนย้ำยหลักเขต 

๒. ห้ำมมิให้ล้มต้นไม้ หรือกระท ำกำรใดที่ท ำให้ต้นไม้ไม่สำมำรถ
เจริญเติบโตได้ต่อไป 

๓. ห้ำมจุดไฟในพ้ืนที่ป่ำหรือกระท ำกำรใดที่อำจก่อให้เกิดไฟป่ำ 

๔. ห้ำมมิให้รถยนต์ตั้งแต่หกล้อข้ึนไปเข้ำไปในพ้ืนที่ป่ำชุมชน 

๕. ห้ำมน ำพืชหรือพันธุ์ไม้ต่ำงถิ่นเข้ำมำปลูกในป่ำชุมชน เว้นแต่
เป็นพืชหรือพันธุ์ไม้ต่ำงถ่ินตำมที่ระบุไว้ในแผนจัดกำรป่ำชุมชน  

๖. ห้ำมมิให้ก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงใดในพ้ืนที่ป่ำชุมชน เว้นแต่เป็น
กำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนในกำรดูแลรักษำป่ำ
ชุมชน บ ำรุงและฟ้ืนฟูป่ำชุมชน ส่งเสริมกำรศึกษำเรียนรู้และ
สร้ำงจิตส ำนึกเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชุมชน และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ป่ำชุมชน เช่น กำรสร้ำงหอดูไฟป่ำ ฝำย
ชะลอน้ ำ ที่พักลำดตระเวน หรือศำลำเรียนรู้ โดยสิ่งปลูกสร้ำง
ดังกล่ำวต้องมีลักษณะกลมกลืนกับสภำพแวดล้อม ไม่เป็นกำร
ท ำลำยสภำพธรรมชำติเดิม และได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำก
คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัดแล้ว 

๗. กำรเข้ำป่ำเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือศึกษำธรรมชำติ ให้
กระท ำได้ในระหว่ำงเวลำ .................ถึงเวลำ ...................นำฬิกำ 

๘. เมื่อพบเห็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน ให้แจ้ง
กรรมกำรป่ำชุมชนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

๙. กำรเก็บของป่ำ ให้เก็บได้ในระหว่ำงช่วงเวลำและไม่เกินปริมำณ
ที่ก ำหนดในตำรำง ก.  

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

กรณีไม่ประสงค์ให้มี
กำรล้มไม้ 

ระบุชื่อพืชหรือ 
พันธุ์ไม้ต่ำงถิ่นที ่
ปลูกได้ และพ้ืนที่ปลูก
พันธุ์ไม้ต่ำงถิ่น  
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ตาราง ก.  
การเก็บของป่าให้เก็บได้ในระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้ และไม่เกินปริมาณดังต่อไปนี้ 

ของป่า ช่วงเดือนที่เก็บได้ ปริมาณที่อนุญาต 
(ต่อคน) 

เงื่อนไขอ่ืน 

๑. หน่อไม้ 
๒. น้ ำผึ้ง 
๓. ไม้ไผ่ 
๔. เห็ดโคน 
๕. ไข่มดแดง 
6. อื่น ๆ .......................................... 

๑๐. ห้ำมน ำเครื่องมือส ำหรับใช้ในกำรล่ำสัตว์หรือจับสัตว์ หรือน ำ
อำวุธใด ๆ เข้ำไปในพ้ืนที่ป่ำชุมชน 

๑๑. ห้ำมน ำอำกำศยำนไร้คนขับเข้ำมำในพ้ืนที่ป่ำชุมชน เว้นแต่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

๑๒. ห้ำมเข้ำไปหรือออกจำกพ้ืนที่ป่ำชุมชนนอกเวลำที่
คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนก ำหนดไว้ 

๑๓. ห้ำมน ำยำนพำหนะที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดังหรือควันด ำ
ผิดปกติวิสัยเข้ำไปในป่ำชุมชน 

๑๔. ห้ำมขับขี่ยำนพำหนะและจอดยำนพำหนะ โดยฝ่ำฝืนข้อบังคับ 
หรือเครื่องหมำยจรำจรที่คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนก ำหนดไว้ 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด
หรือพ้ืนที่ป่ำชุมชน
บำงพ้ืนที่ 
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คกก.จัดการป่าชุมชนพิจารณาออกข้อบังคับ

หมวด 1
แผนจัดการป่าชุมชน

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

แผนผังระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน พ.ศ. 2563
(ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562)

จนท.ปม./อปท./ผู้มีความรู้ 
ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ

ในการจัดท าแผนฯ (ข้อ 7)

อนุมัติ

แผนฯ ใช้บังคับ 5 ปี หลังจากประกาศในราชกิจจาฯ

สจป. / หน่วยธุรการ
จัดเก็บข้อมูลแผนเข้าฐานข้อมูล และส่งคืนแผน

ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

รายการต้นไม้ทรงคุณค่า
ตามแบบ คนช. 5-3 (ข้อ 8 (3))

แก้ไขภายใน 45 วัน นับจากวันรับแจ้ง (ข้อ 9)

จนท. สจป. / ปม.
ร่วมกับผู้ย่ืนค าขอฯ หรือ คณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชน ด าเนินการแก้ไข

แก้ไข
กรณีต้องแก้ไขขนาดพื้นที่

บริเวณใช้ประโยชน์ 
ตามมาตรา 31 วรรคสอง

กรอบแนวทางการออกข้อบังคับ (ข้อ 13)
1. จัดการตามวัตถุประสงค์และแผนจัดการปา่ชุมชน
2. ต้องเป็นไปเพื่อรักษาสภาพปา่
3. ต้องก าหนดให้มีการปลูกพืชหรือไม้พันธุ์ท้องถิ่น
4. ควบคุมมิให้ใช้สารเคมีใดๆ ภายในพื้นที่ป่าชุมชน
5. ควบคุมการปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในปา่ชุมชน
6. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเก็บหาของปา่
และการใช้ประโยชน์จากไม้
7. ข้อก าหนดการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างอื่นในปา่ชุมชนที่มิใช่การใช้ประโยชนจ์ากไม้และของปา่
8. ห้ามก าหนดข้อบงัคับมิให้บคุคลใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกปา่ชมุชน
เข้าไปในพื้นที่ปา่ชุมชน/เก็บหาของปา่
9. จ ากัดช่วงเวลา จ านวนคน วิธีการเข้าไปในพื้นที่ปา่ชุมชน
10. จัดท าข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชนต้องมาจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกปา่ชุมชน

แผนใช้ประกอบการยื่นค าขอจัดตั้งตาม
มาตรา32/ขยายเขตป่าชุมชน/ป่าชุมชน
ตามมาตรา 99 และมาตรา 100
จัดท าแผนฯ ตามมาตรา 102 (ข้อ 8)

1. ชื่อแผนจัดการป่าชุมชน (เป็นของชุมชนใด)
2. ข้อมูลสภาพพื้นที่ พร้อมแนบแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
แสดงบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์
3. แผนปฏิบัติการป่าชุมชน 5 ด้าน ตามแบบ คนช. 5-2

1) ด้านการอนุรักษ์ 2) ด้านการฟื้นฟู
3) ด้านการพัฒนา 4) ด้านการควบคุมดูแล
5) ด้านการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด พิจารณา
(ข้อ 10)

หมวด 2
ข้อบังคับการจัดการป่าชุมชน หมวด 3

ข้อห้ามในการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน

ห้าม ท านา ท าไร่ ท าสวน ท าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ถาวร หรือกิจกรรมเกษตรกรรมอ่ืนที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด (ข้อ 14)

กรณีป่าชุมชนมีสภาพเป็นป่าพรุ 
ห้ามขุดคลองระบายน้ าออกจากป่าพรุหรือ
ก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ า (ข้อ 15)

แผนจัดการป่าชุมชนตามแบบ คนช. 5-1 (ข้อ 8)

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ 
ตอนพิเศษ ๒99 ง ๒2 ธันวาคม ๒๕๖๓
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ว่าดว้ยเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  คา่เช่าที่พัก  และคา่ใช้จ่ายอย่างอืน่ 

ของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  คณะกรรมการปา่ชุมชนประจ าจังหวดั  และคณะอนกุรรมการ 
พ.ศ.  2563 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น
ของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  และคณะอนุกรรมการ 
ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนแต่งตั้ง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16  มาตรา  ๒๐  ประกอบมาตรา  ๒๑  วรรคสอง 
และมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน   ครั้ งที่   1/2563  เมื่ อวันที่   23  กรกฎาคม  2563 
ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
และกระทรวงการคลังออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ว่าด้วยเบี้ยประชุม 
ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  และคณะอนุกรรมการ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

แต่งตั้งให้พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนมอบหมาย  
ตามมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

“กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย”  หมายความรวมถึง  รองประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง  ตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานกรรมการ  ครั้งละไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท 
(๒) กรรมการ  ครั้งละไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดได้รับเบี้ยประชุม

เป็นรายครั้ง  ตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธานกรรมการ  ครั้งละไม่เกิน  2,00๐  บาท 
(๒) กรรมการ  ครั้งละไม่เกิน  ๑,600  บาท 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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ข้อ ๖ ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม 
เป็นรายครั้ง  ตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานอนุกรรมการ  ครั้งละไม่เกิน  ๑,๒๕๐  บาท 
(๒) อนุกรรมการ  ครั้งละไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไม่สามารถร่วมประชุมได้ 

ให้ผู้ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
ตามที่ก าหนดในข้อ  ๔  (๑)  ข้อ  ๕  (๑)  หรือข้อ  ๖  (๑)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ ประธานกรรมการและกรรมการหรือประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ  ให้ได้รับ
เบี้ยประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการนั้น  แล้วแต่กรณี  เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง 

ข้อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
หรือคณะอนุกรรมการ  ต้องมีกรรมการหรืออนุกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
หรืออนุกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยต าแหน่งไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้  แต่ได้มอบหมายให้ผู้อืน่เข้าร่วมประชุมแทนโดยท าเป็นหนังสือหรอืมีหลักฐานการมอบหมาย
ให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้น  ๆ 
และให้นับเป็นองค์ประชุม  ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการ 

ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย  ประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  และประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ 
ในคณะอนุกรรมการ  ได้รับค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการเดินทางมาประชุม
ดังต่อไปนี้ 

(1) บุคคลที่เป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ  ให้ได้รับค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งนี้  โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวจากต้นสังกัด 

(2) บุคคลที่มิใช่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ  ให้ได้รับค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.  ๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ในอัตราเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้น  ทั้งนี้  โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวจากกรมป่าไม้ 

ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

้หนา   ๑๘
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ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้

แผนผังระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน ว่ำด้วยเบี้ยประชุม ค่ำพำหนะ 
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอ่ืน ของคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน 

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด และคณะอนุกรรมกำร พ.ศ. 2563
(ตำมมำตรำ 20 พ.ร.บ.ป่ำชุมชน พ.ศ. 2562)

อัตรำเบี้ยประชุม

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน

ประธานกรรมการ : ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท
กรรมการ : ครั้งละไม่เกิน 1,600 บาท

ประธานกรรมการ : ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท
กรรมการ : ครั้งละไม่เกิน 1,600 บาท

คณะอนุกรรมกำร
ประธานอนุกรรมการ : ครั้งละไม่เกิน 1,250 บาท
อนุกรรมการ : ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท

1.ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานของรัฐ 
ให้เบิกจำกต้นสังกัด

2. กรณีไม่ใช่ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐ 

ให้ได้รับค่ำใช้จ่ำยตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  พ.ศ. 2526 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้เบิกจำกกรมป่ำไม้

กรรมการและอนุกรรมการ รับเบี้ยประชุมส าหรับการประชุมเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวัน

องค์ประชุม มีสิทธ์รับเบี้ยประชุม

ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการหรือ

อนุกรรมการทั้งหมด

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจ่ำยเบี้ยประชุม ค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอ่ืน

ค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอ่ืน

ในกำรเดินทำงมำประชุม

(ข้อ 4)

(ข้อ 5)

(ข้อ 6)

(ข้อ 11)

(ข้อ 8)

(ข้อ 9)

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด

กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
โดยท าเป็นหนังสือหรือมีหลักฐาน

การมอบหมาย ให้นับเป็นองค์ประชุม
และมีสิทธิรับเบี้ยประชุม (ข้อ10)
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการได้มา  และการแต่งตั้งผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

และเจา้หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวดั 

พ.ศ.  2563 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนเพ่ือเป็นกรรมการ  
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๔)  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ครั้งที่   1/2563  เมื่อวันที ่
23  กรกฎาคม  2563  คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการได้มา  และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นค าขอจัดตั้ง 
ป่าชุมชน  แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา 

“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กรมป่าไม้หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมีพื้นที่ในความดูแล
รับผิดชอบจัดตั้งเป็นป่าชุมชน  หรือมีพื้นที่ที่ชุมชนได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนในความดูแลรับผิดชอบ 

“เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนซึง่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวดัที่มกีารจัดตัง้ป่าชุมชนหรอืไดม้ีการยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 

“คณะท างานสรรหา”  หมายความว่า  คณะท างานซึ่งท าหน้าที่สรรหาผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

“หน่วยธุรการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการภายในกรมป่าไม้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดและคณะท างานสรรหา 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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ข้อ ๔ การสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ในจังหวัดที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว  หรือในจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งป่าชุมชน  และมีชุมชนยื่นค าขอจัดตั้ง
ป่าชุมชน  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) การสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายประกาศรับการเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่
หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ  โดยปิดประกาศรับการเสนอชื่อ 
ณ  ศาลากลางจังหวัดและประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันติดต่อกัน 

ในการประกาศรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  และรายละเอียด
เกี่ยวกับการเสนอชื่อ  พร้อมด้วยใบเสนอชื่อบุคคลตามแบบ  คนช.  4-1  รายชื่อป่าชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ
และป่าชุมชนที่ได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามแบบ  คนช.  4-2  และใบแสดงประวัติและประสบการณ์
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  4-3  ท้ายระเบียบนี้ 

(๒) การสรรหาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  ในจังหวัดที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้วหรือ 
ในจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งป่าชุมชนและมีชุมชนยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้เสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการภายในสิบห้าวันหลังจากได้รับแจ้ง 

(๓) การเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการต้องยื่นใบเสนอชื่อบุคคลตามแบบ  คนช.  4-๑
รายชื่อป่าชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบและป่าชุมชนที่ได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามแบบ   คนช.  4-2 
และใบแสดงประวัติและประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  4-3  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ ให้หน่วยธุรการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
พร้อมทั้งประวัติและประสบการณ์  แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อแยกตามกลุ่มของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  เสนอให้คณะท างานสรรหาตามข้อ  6  พิจารณาคัดเลือก 

ข้อ 6 ให้มีคณะท างานสรรหาในจังหวัดคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  
(1) ปลัดจังหวัด  เป็นประธานคณะท างาน
(2) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  เป็นคณะท างาน
(3) ท้องถิ่นจังหวัด  เป็นคณะท างาน
(4) ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  เป็นคณะท างาน
(5) ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่หรือผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่มอบหมายซึ่งรับผิดชอบในท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นค าขอจัดตั้ง
ป่าชุมชน  เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  ให้คณะท างานสรรหา
ประกอบด้วยคณะท างานสรรหาเท่าที่มีอยู่ 
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ข้อ ๗ ให้คณะท างานสรรหาด าเนินการสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐ

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดการเสนอชื่อ 

ข้อ ๘ การประชุมของคณะท างานสรรหา  ต้องมีคณะท างานสรรหาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนคณะท างานสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  โดยคณะท างานสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานคณะท างานซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๙ ให้คณะท างานสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  ตามรายชื่อที่หน่วยธุรการเสนอ  โดยพิจารณาจากประวัติและประสบการณ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม  สนับสนุน  หรือติดตามดูแลป่าชุมชน  แล้วเสนอรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จ านวนไม่เกินสามรายชื่อ  และรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจ านวนไม่เกินหกรายชื่อ

โดยจัดเรียงล าดับตามตัวอักษร  เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีทั้งพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่อื่นของรัฐที่จัดตั้งเป็นป่าชุมชนหรือเป็นพ้ืนที่ที่น ามา 

ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  การพิจารณาคัดเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  ให้มีสัดส่วนเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่อื่นของรัฐที่จัดตัง้เป็นป่าชุมชนหรือเป็นพ้ืนที่ที่น ามายื่นค าขอจดัตัง้

ป่าชุมชนด้วยตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๐ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายชื่อที่คณะท างานสรรหาเสนอแล้ว  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

พิจารณาเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  จากรายชื่อดังกล่าว 

แล้วด าเนินการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวนหนึ่งคน  และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ  ส าหรับรายชื่อที่เหลือ  ให้หน่วยธุรการจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อส ารอง

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีรายชื่อส ารองเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ  10  เป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพร้อมทั้งมีหนังสือ

แจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทราบ 
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ข้อ 1๒ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับการเสนอชื่อตามที่ก าหนดไว้ในประกาศตามข้อ   ๔  แล้ว 
หากปรากฏกรณีดังต่อไปนี้  ให้คณะท างานสรรหาด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีจังหวัดใดมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว  และไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดเสนอรายชื่อ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ  ให้คณะท างานสรรหาเสนอรายชื่อ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยพิจารณาจากท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นค าขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนจ านวนไม่เกินสามรายชื่อ  เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๒) กรณีที่จังหวัดใดมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว  หรือจังหวัดใดยังไม่มีการจัดตั้งป่าชุมชน 
และมีการยื่นค าขอจัดตัง้ป่าชุมชน  หากพื้นที่ที่จัดตั้งปา่ชุมชนหรือพื้นที่ที่ย่ืนค าขอจัดตัง้ปา่ชุมชนเปน็พืน้ที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากกรมป่าไม้   และหน่วยงานของรัฐนั้น 
ไม่ได้เสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ  ให้คณะท างานสรรหา
เสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานของรัฐจ านวนไม่เกินหกรายชื่อ  เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวดัพิจารณาแตง่ตัง้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 

ส าหรับรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เหลือ 
ให้จัดท าบัญชีรายชื่อส ารอง  โดยให้น าความในข้อ  10  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 1๓ ในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวที่มีพ้ืนที่ป่าชุมชน 
อยู่ในท้องที่ความรับผิดชอบและยังไม่มีชุมชนยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนที่อยู่ในท้องที่ ความรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น  หรือในกรณีที่จังหวัดใดยังไม่มีป่าชุมชนและมีชุมชนยื่นค าขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนในจังหวัดนั้นเป็นค าขอแรก  โดยท้องที่ที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนอยู่ในความรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเป็นกรรมการพร้อมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  
มีหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทราบ 

ข้อ 1๔ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ข้อ 1๕ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ได้รบัแต่งตั้งเป็นกรรมการมวีาระการด ารงต าแหนง่
จนกว่าจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  หรือจนกว่าจะโอนหรือย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ในจังหวัดอื่นที่อยู่นอกท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 

ข้อ 1๖ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(3) คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนหรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแล้วแต่กรณี
มีค าวินิจฉัยหรือมีมติไม่อนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนเป็นค าขอแรก
ในจังหวัดที่ยังไม่มีป่าชุมชน  เฉพาะกรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ไดร้ับการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการตามข้อ  ๑๓ 

ข้อ 1๗ ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจากบัญชีรายชื่อส ารอง
ตามข้อ  10  หรือข้อ  12  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
และให้น าความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับแก่การท าค าสั่งแต่งตั้งและการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งด้วยโดยอนุโลม 

หากรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ในบัญชีรายชื่อส ารองตามข้อ  10  ไม่สามารถน ามาใช้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการได้  หรือไม่มีรายชื่อ 
ในบัญชีรายชื่อส ารองเหลืออยู่  ให้คณะท างานสรรหาตามข้อ  7  ด าเนินการสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ให้น าความในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒ 
และข้อ  ๑๓  มาใช้บังคับแกก่ารสรรหาและการพิจารณาแตง่ตัง้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือเจ้าหนา้ที่
ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ 1๘ ให้ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้   และให้มีอ านาจ 
ออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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ใบเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

เขียน .......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

วันที่ .............................................................  
(หน่วยงานผู้เสนอ) …………………………………………………………………………………………….. 

ตั้งอยู่หมู่ที่ ................................................................ต าบล ........................................................................ 
อ าเภอ ......................................................................จังหวดั ................................................................ ...... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……….………………………… 

ขอเสนอให้ (ชื่อ - นามสกุล) ............................................................................................ 
ต าแหน่ง ..................................................................................................................... ................................. 
สังกดั (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชื่อหน่วยงานของรัฐ) .................................................................... .. 
............................................................................................................................. ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ...... หมู่บ้าน .......................................... ถนน ................ ..................... 
แขวง/ต าบล .......................................................... เขต/อ าเภอ ................................................................. 
จังหวัด ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. ......................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......................................................... E-mail Address: ............................................... 
เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

ลงชื่อ ........................................................................ 
(.....................................................................) 

ต าแหน่ง ....................................................................... 

คนช. 4-1 
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ใบแสดงประวัติและประสบการณ์ 
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

๑. ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................นามสกุล ..................................................  
สัญชาติ ............................... เกิดวันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ........... .... อายุ .......... ปี 
ศาสนา ................................ เลขประจ าตัวประชาชน ................................................................... ....... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน .................................. ต าบล/แขวง .............................. 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ................... ......... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................. E-mail Address: .................................................................. 
ต าแหน่ง ..................................................................................................................... ........................... 
หน่วยงาน ................................................................................... โทรศัพท์ ...........................................  

๒. ประวัติการศึกษา (โดยสังเขป) 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา 

๓. ประวัติการท างาน (โดยสังเขป) 

ชื่อสถานที่ท างาน/องค์กร ต าแหน่ง/ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ช่วงเวลา 

ที่ด ารงต าแหน่ง/
ปฏิบัติหน้าที ่

คนช. 4-3 

รูปถ่าย 
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๒ 

๔. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน หรือติดตามดูแลป่าชุมชน 
 

ประสบการณ ์ ต าแหน่ง/ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ช่วงเวลา 

ที่ด ารงต าแหน่ง/
ปฏิบัติหน้าที ่

  
 

  
 

  
 

 
๕. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตลอดจนข้อความที่แสดงในใบแสดงประวัติและประสบการณ์  
เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามใบแสดงประวัติและประสบการณ์  
หากข้อความที่ชี้แจงแม้เพียงบางส่วนไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะท างานสรรหา 
ถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พิจารณาต่อไปหรือยกเลิกที่พิจารณาไว้แล้วทั้งหมด  

 
 

ลงชื่อ ......................................................................... 
(.....................................................................) 

วันที่ ........ /........................... /............. 

 
เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับใบแสดงประวัติและประสบการณ์ 
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  

(นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน ๒ รูป) 
๒. เอกสารอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก 
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พิจารณา

แผนผังระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด พ.ศ. 2563
(ตามมาตรา 24 พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562)

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหาร อปท. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศรับการเสนอชื่อผู้บริหาร อปท.
ต้องก าหนดวัน เวลา สถานที่

มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานรัฐ

อปท. เสนอรายชื่อ 
พร้อมยื่นแบบ คนช. 4-1,2,3
ภายในก าหนดตามประกาศ

หน่วยงานรัฐเสนอรายชื่อ 
พร้อมยื่นแบบ คนช. 4-1,2,3

ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้ง

อธิบดีกรมป่าไม้
มอบหมาย

ให้ปฏิบัติหน้าที่

ด าเนินการสรรหา
จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ

กรณีมีรายชื่อไม่ครบจ านวนภายใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นสุด
การเสนอชื่อ

คณะท างานสรรหาเป็นผู้เสนอรายชื่อให้ครบ

แต่งตั้งเป็นกรรมการฯ
- ผู้บริหาร อปท. 1 คน
- เจ้าหน้าที่รัฐ 2 คน

คณะท างานเสนอรายชื่อ

ข้อ 4 (1)

ข้อ 4 (3)

ข้อ 9

ข้อ 12
ข้อ 6

ข้อ 5

ข้อ 4 (2)

ข้อ 17

ข้อ 10

ข้อ 7

มีหนังสือแจ้ง
หน่วยงาน

ข้อ 11

- ผู้บริหาร อปท. ไม่เกิน 3 คน
- เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกิน 6 คน

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ผู้ว่าราชการจังหวัด

รวบรวมรายชื่อ และจัดท าบัญชีรายชื่อแยกตามกลุ่ม
- ผู้บริหาร อปท.
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยธุรการ

- ปลัดจังหวัด (ประธาน) - ผอ.ทสจ.
- ท้องถิ่นจังหวัด - ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด
- ผอ.สจป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (คณะท างานและเลขานุการ)

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

เรียงบัญชีรายชื่อ
ที่เหลือตามล าดับ
เป็นบัญชีส ารอง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒99 ง ๒2 ธันวาคม ๒๕๖๓
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ว่าดว้ยการก าหนดคุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชมุชน 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  ซึ่งแต่งตั้ง
จากสมาชิกป่าชุมชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๔)  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ครั้งที่   1/2563  เมื่อวันที ่
23  กรกฎาคม  2563  คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกป่าชุมชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) เป็นสมาชิกป่าชุมชนแห่งป่าชุมชนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ 
 (๒) ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกป่าชุมชน 
 (๓) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
 (๔) มีความรู้  หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกัน  รักษา

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นอุปสรรคต่อการ  

ปฏิบัติหน้าที่ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  โรคติดต่อเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 (๕) ค้าหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 
 (๖) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  ให้ออก  หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน 

ของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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 (๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย 
ว่าด้วยป่าไม้  กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้   และให้มีอ านาจ 
ออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

้หนา   ๒๕
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1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือ

มีลักษณะต้องห้าม

พิจารณาแต่งตั้ง

ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้

แผนผังระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน
ว่ำด้วยกำรก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน พ.ศ. 2563

(ตำมมำตรำ 28 พ.ร.บ. ป่ำชุมชน พ.ศ. 2562)

เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน

สมำชิกป่ำชุมชน

คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน

เสนอชื่อ

(ข้อ 3)

1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิัติหน้าที่

2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริต

3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
4. เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคติดต่อเรื้อรัง

ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

5. ค้าหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
6. เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้าง

จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

7. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ (ข้อ 3)

ตำมมำตรำ 27
คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด

1. เป็นสมาชิกป่าชุมชนแห่ง
ป่าชุมชนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่

2. ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกป่าชุมชน

3. อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี
4. มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ที่เก่ียวข้องกับงานด้านการป้องกัน รักษา และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือด้านอ่ืน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม

ตำมมำตรำ 30
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดมีอ านาจในการถอดถอน
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
ตามหลักเกณฑ์ 

ตำมมำตรำ 29
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนพ้นจาก
การเป็นสมาชิกป่าชุมชน

1. เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 64

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ 
ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒99 ง ๒2 ธันวำคม ๒๕๖๓

เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน
คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ หรือ 
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(มาตรา 4)
1

2
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ว่าดว้ยการก าหนดขนาดของพื้นที่ป่าชมุชนและสดัสว่นการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของพ้ืนที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์
ภายในพ้ืนที่ป่าชุมชน  โดยค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ  ขนาดของชุมชน  และศักยภาพของชุมชน 
ที่มีความสามารถในการจัดการป่าชุมชน  เพ่ือให้การจัดตั้งป่าชุมชนสอดคล้องกับการอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู
จัดการ  บ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด  ๕  การจัดการป่าชุมชน 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๑๖  (๔)  และมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ครั้งที่   1/2563  เมื่อวันที ่
23  กรกฎาคม  2563  คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ว่าด้วยการก าหนด
ขนาดของพ้ืนที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่ป่าชุมชน  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์”  หมายความว่า  พ้ืนที่ส่วนหนึ่งในป่าชุมชนที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการ

ป่าชุมชนให้เป็นบริเวณที่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการภายในป่าชุมชนตามมาตรา   ๕๐
รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสรมิการศึกษาเรียนรู้และสรา้งจิตส านึกเกี่ยวกบัการอนรุักษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนตามมาตรา  ๕๑  ในบริเวณนี้ได้ 

“บริเวณเพื่อการอนุรักษ์”  หมายความว่า  พ้ืนที่ส่วนหนึ่งในป่าชุมชนที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการ
ป่าชุมชนให้เป็นบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามมาตรา  ๕๐
รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนตามมาตรา  ๕๑
ในบริเวณนี้ได้  แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไม้ในบริเวณนี้ได้  เว้นแต่ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  ๕๒  จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๕ ให้ก าหนดขนาดของพ้ืนที่ป่าชุมชนเป็นสามขนาด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ป่าชุมชนขนาดเล็ก  ได้แก่  ป่าชุมชนที่มีเนื้อที่ไม่เกินห้าร้อยไร่ 
(๒) ป่าชุมชนขนาดกลาง  ได้แก่  ป่าชุมชนที่มีเนื้อที่มากกว่าห้าร้อยไร่แต่ไม่เกินสามพันไร่ 
(๓) ป่าชุมชนขนาดใหญ่  ได้แก่  ป่าชุมชนที่มีเนื้อที่มากกว่าสามพันไร่ขึ้นไป 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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ข้อ 6 เพ่ือให้การจัดตั้งป่าชุมชนสอดคล้องกับการอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู  จัดการ  บ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ตามที่บัญญัติไว ้
ในหมวด  ๕  การจัดการป่าชุมชน  การก าหนดขนาดของพ้ืนที่ป่าชุมชนให้พิจารณาความเหมาะสม 
กับสภาพภูมิประเทศ  ขนาดของชุมชน  และศักยภาพของชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการป่าชุมชนนั้นด้วย 

การพิจารณาศักยภาพของชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการป่าชุมชน  ให้พิจารณาจาก
บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่ามาอย่างต่อเนื่อง  และการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐ  องค์กรภาคประชาสังคม  หรือสถาบันการศึกษา  ในการจัดตั้งป่าชุมชนประกอบด้วย 

การพิจารณาอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนขนาดใหญ่จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 
หรือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนสามารถแสดงให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเห็นได้ว่ามีศักยภาพ
และความสามารถในการดูแลรักษาป่าชุมชนได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ประจักษ์ 

ข้อ 7 ในกรณีที่มีการก าหนดบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชุมชนในแผนจัดการ 
ป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ป่าชุมชนขนาดเล็ก  ให้มีบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่เกินร้อยละสี่สิบของพื้นที่ป่าชุมชน 
(๒) ป่าชุมชนขนาดกลาง  ให้มีบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ไม่เกินร้อยละสี่สิบของพ้ืนที่ป่าชุมชน

แต่ต้องไม่เกินหนึ่งพันไร่ 
(๓) ป่าชุมชนขนาดใหญ่  ให้มีบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่เกินร้อยละสี่สิบของพื้นที่ป่าชุมชน

แต่ต้องไม่เกินสองพันไร่ 
ข้อ 8 พ้ืนที่ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ก าหนดใหเ้ป็นบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์  จะน ามาก าหนด

เป็นบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์มิได้ 
(1) พ้ืนที่ที่อยู่ในระยะหกเมตรจากริมตลิ่งแม่น้ า  คลอง  ห้วย  บึง  หรือล าธาร 
(2) พ้ืนที่ที่ เป็นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ป่ าสงวน   สัตว์ป่ าคุ้มครอง 

หรือสัตว์ป่าหายากอื่น ๆ 
(3) พ้ืนที่ที่เป็นสวนป่าดั้งเดิมหรือพ้ืนที่ปลูกป่าหรือโครงการฟ้ืนฟูป่าของรัฐที่พ้นอายุการบ ารุงรักษา

และไม่เป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพ้ืนที่วิจัยหรือจัดการใด ๆ 
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ

หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 
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1. เก็บหาของป่า (ม.50(1))
2. แหล่งศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเก่ียวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ม.51)
3. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน (ม.51)
4. การใช้ประโยชนจ์ากไม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย
อันเนื่องมาจากประสบภัยพิบตัิสาธารณะ (ม.52)
5. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอื่น (ม.50(3))

แผนผังระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ว่าด้วยการก าหนดขนาดของพ้ืนที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. 2563

(ตามมาตรา 31 วรรคสอง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562)

หลักเกณฑ์การก าหนด

พิจารณาความเหมาะสมกับ
•สภาพภูมิประเทศ
•ขนาดของชุมชน
•ศักยภาพของชุมชน

ในการจัดการป่าชุมชน

ขนาดพื้นที่ป่าชุมชน

ขนาดใหญ่ 

ไม่เกิน

ร้อยละ 40

ไม่เกินร้อยละ 40 
และไม่เกิน 
1,000 ไร่

ไม่เกินร้อยละ 40
และไม่เกิน 
2,000 ไร่

พื้นที่ที่ต้องก าหนดเป็น
บริเวณเพื่อการอนุรักษ์เท่านั้น

๑. พ้ืนที่ที่อยู่ในระยะ 6 เมตรจากริมตลิ่งแม่น้ า 
คลอง ห้วย บึง หรือล าธาร
๒. ที่อยู่อาศัยหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ป่า
สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าหายากอ่ืนๆ
๓. สวนป่าหรือพ้ืนที่ปลูกป่าหรือโครงการฟื้นฟู
ป่าของรัฐที่พ้นอายุการบ ารุงรักษา และไม่มีภาระ
ผูกพันกับกรมป่าไม้

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

(ข้อ 6)

(ข้อ 7)

(ข้อ ๘)

ใช้ประโยชน์จากไม้เพ่ือใช้สอยในครัวเรือน 
หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายใน

ชุมชนนั้น (ม.50(๒))

บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ บริเวณเพื่อการอนุรักษ์

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน

(ข้อ 5)

เนื้อที่มากกว่า 3,000 ไร่

เนื้อท่ีไม่เกิน 500 ไร่

เนื้อท่ี 500 - 3,000 ไร่

ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒99 ง ๒2 ธันวาคม ๒๕๖๓
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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
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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
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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 
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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 

้หนา   ๓๑
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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 

้หนา   ๓๒
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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 

้หนา   ๓๓
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ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้

สมำชิกสำมัญ (ข้อ 6) สมำชิกสมทบ (ข้อ 7) 

บุคคลซึ่งเป็น
ผู้ขอจัดตั้ง

ป่าชุมชนตาม
มาตรา 32

บุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่
นอกท้องที่ของสมาชิก

สามัญตามข้อ 6 

บุคคล ซึ่งมิใช่ผู้
ขอจัดตั้งป่าชุมชน
แต่อยู่ในท้องที่

เดียวกันกับชุมชน
ที่ร่วมขอจัดตั้ง

ป่าชุมชน

1. ก าหนดจ านวนกรรมการท่ีจะไดร้ับเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 10 คน

2. ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง
3. เสนอช่ือบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้ง

ให้เป็นกรรมการ
4. เลือกตัวแทนบุคคลซึ่งมิได้ถูกเสนอช่ือ

ไม่น้อยกว่า 5 คน ให้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง

- วัน เวลา และสถานท่ีเลือกตั้ง
- ปิดประกาศ ณ ท่ีท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ

อบต. หรือเทศบาลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วันก่อนการเลือกตั้ง

- ด าเนินการออกเสียง (ข้อ 14)
- นับคะแนนเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย
หากคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก (ข้อ15)

ให้ คกก. เลือกกันเองว่าจะให้กรรมการคนใด ใน คกก. 
เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ 

เลขานุการ และต าแหน่งอ่ืน (ข้อ 16)

หมำยเหตุ : คกก. คือ คณะกรรมการ

เลือกตั้งคณะกรรมกำร
จัดกำรป่ำชุมชน

1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี

1. คนไร้ความสามารถ/เสมือนไร้
ความสามารถ

2. คณะกรรมการจ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ให้พ้นจากการเป็นสมาชิก
(เว้นแต่พ้นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1ปี)

3. เคยเป็นกรรมการของป่าชุมชน
ที่ถูกเพิกถอน ที่ยังตรวจสอบ
ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน
ไม่เสร็จสิ้น ภายใน 1 ปี

1. เป็นสมาชิกสามัญ
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี
3. มีความรู้ มีผลงาน หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

1. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคย
เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

2. เป็นคนไร้ความสามารถ/
เสมือนไร้ความสามารถ

3. ติดยาเสพติดให้โทษ
4. เคยได้รับโทษจ าคุก กฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้ ป่าสงวน อุทยาน
หรือการสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า และพ้นโทษมายังไม่ถึง 1 ปี 

5. เคยถูกไล่ออก ปลดออก
ให้ออก หรือเลิกจ้างจาก
หน่วยงานรัฐหรือเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี

6. เคยเป็นกรรมการของป่าชุมชน
ท่ีถูกเพิกถอนเพราะเหตุ
ตามมาตรา 78 (2) หรือ (3)

สมำชิกป่ำชุมชน (ข้อ 5)
สมำชิกป่ำชุมชน ตำมมำตรำ 99 มำตรำ 100 (ข้อ 24)

- เป็นคณะกรรมการของป่าชุมชนนั้น
ต่อไป ตามอ านาจองค์ประกอบ
กรรมการเท่าที่มีอยู่
- วาระให้เริ่มนับตั้งแตว่ันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ (ข้อ25)

คกก. ป่ำชุมชนตำม 
มำตรำ 99 และ มำตรำ 100

กำรพ้นจำก
ต ำแหน่ง

ด าเนินการจัดให้มี
การเลือกตั้งคกก. ชุดใหม่
ภายใน 90 วัน ก่อนวัน

ครบวาระ (ข้อ 20)

การเลือกตั้ง คกก. 
ชุดใหม่แทนคณะเดิม

ที่พ้นจากวาระให้เลือกตั้ง
จากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ

(ข้อ 23)

กรณีพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ 

ให้เลือกตั้งกรรมการแทน
ภายใน 30 วัน เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผู้นั้นเหลืออยู่

ไม่ถึง 90 วัน (ข้อ 22)

1.ตาย
2.ลาออก
3.ขาดคุณสมบัติหรือ

มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 17 (ข้อ 21)

จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน

วาระ 5 ปี ได้รับเลือกตั้งอีกได้ (ข้อ 18)
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง

ประกำศกำรเลือกตั้ง (ข้อ12)

ก่อนกำรลงคะแนนเสียง (ข้อ13)

คุณสมบัติ (ข้อ 17) ลักษณะต้องห้ำม (ข้อ 17)

1.ตาย
2.ลาออก
3.ขาดคุณสมบัติหรือ

มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 8  (ข้อ 9)

กำรพ้นจำกกำร
เป็นสมำชิกฯ

คุณสมบัติ (ข้อ 8)

ลักษณะต้องห้ำม

ครบวำระ 5 ปี

ก่อนครบวำระ

แผนผังระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน ว่ำด้วยสมำชิกป่ำชุมชนและกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
(ตำมมำตรำ 42 วรรคสอง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน พ.ศ. 2562)

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒99 ง ๒2 ธันวำคม ๒๕๖๓
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการจดัตัง้และขยายเขตป่าชุมชน 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจัดตั้งและขยายเขตป่าชุมชน
การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบค าขอจัดตัง้และขยายเขตปา่ชุมชน  เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาจัดตั้งป่าชมุชน
และการขยายเขตป่าชุมชนมีความชัดเจน  ครบถ้วน  และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๔)  มาตรา  ๓๒  วรรคห้า  มาตรา  ๓๗  วรรคสอง
มาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๘  วรรคสอง  และมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัตปิ่าชมุชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒
และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2563
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไขการจัดตั้งและขยายเขตป่าชุมชน  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว  ในระเบยีบนี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เขตป่าอนุรักษ์”  หมายความว่า  เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  หรือเขตพ้ืนที่อื่นใด
ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ  หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

“ค าขอ”  หมายความว่า  ค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 
“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่หรือเจ้าหน้าที่

กรมป่าไม้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ

หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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หมวด  ๑ 
การยื่นค าขอจดัตั้งปา่ชุมชน 

 
 

ข้อ ๖ ชุมชนที่ประสงค์จะน าพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่ป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้วซึ่งอยู่นอก 
เขตป่าอนุรักษ์มาขอจัดตั้งป่าชุมชน  ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นชุมชนที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ป่าที่จะน ามาจัดตั้งป่าชุมชนหรือร่วมกับชุมชน
ในท้องที่อื่นที่มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ป่าที่จะน ามาจัดตั้งป่าชุมชน  
ซึ่งมีความสามารถร่วมดูแลรักษาป่าชุมชนนั้นได้ที่อยู่ในอ าเภอเดียวกันรวมตัวกันขอจัดตั้งป่าชุมชน 

(๒) เป็นการรวมตัวกันของบุคคลในชุมชนตาม  (๑)  ซึ่งมีอายุตั้ งแต่สิบแปดปีขึ้นไป 
และมีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภออันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ป่าที่ขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ
โดยมีจ านวนรวมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ชุมชนตามข้อ  ๖  ประสงค์จะน าพ้ืนที่ป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนทั้งหมด 
มาขอจัดตั้งป่าชุมชน  จะต้องล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศการเพิกถอนป่าชุมชนนั้น 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๘ ให้บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนของชุมชนตามข้อ  ๖
เป็นตัวแทนยื่นค าขอตามแบบ  คนช.  ๖-๑  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายชื่อและประวัติของผู้ร่วมขอจัดตั้งป่าชุมชนโดยสังเขป  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามการเป็นสมาชิกป่าชุมชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๔๒  วรรคสอง
ตามแบบ  คนช.  ๖-๑  (๑)  ท้ายระเบียบนี้ 

(๒) รายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนตาม  (1) 
โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการจัดการป่ าชุมชนตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  ตามแบบ  คนช.  ๖-๑  (๒)  ท้ายระเบียบนี้ 

(๓) แผนที่แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อของพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนโดยสังเขป 
(4) แผนจัดการป่าชุมชนที่จัดท าขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความ  

ในมาตรา  ๑๗  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน  มีการก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ 
และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์  หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว  ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ
และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน  และแสดงให้เห็นถึงแผนปฏิบัติการป่าชุมชน 
และวิธีด าเนินการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  พัฒนา  หรือควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยต้องไม่ท าให้เกิดการสูญเสียสภาพ
ความเป็นป่าทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 

(5) หนังสือยินยอมให้จัดตั้งป่าชุมชนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   กรณีที่เป็น 
การน าพ้ืนที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลนมาขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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(6) เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  กรณีการยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนขนาดใหญ่  ผู้ยื่นค าขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบเพ่ือให้เห็นว่ามีศักยภาพและมีความสามารถในการดูแลรักษา
ป่าชุมชนได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ประจักษ์ 

ข้อ ๙ การยื่นค าขอตามข้อ  ๘  กรณีที่จังหวัดใดยังไม่เคยมีการจัดตั้งป่าชุมชนมาก่อน  ให้ยื่นค าขอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่  และกรณีที่จังหวัดใดมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว  ให้ยื่นค าขอ
ต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแห่งท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจ าจังหวัดมอบหมาย  โดยให้ยื่นค าขอ  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 

(1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ 
(2) ศูนย์ป่าไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ 
(๓) สถานที่อื่นหรือโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศก าหนด 

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบค าขอ  การตรวจสอบพืน้ที่  การรังวัดพ้ืนที่  และการจัดท ารายงาน 

 
 

ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับค าขอแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงวันที่รบัค าขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถว้น
ของค าขอ  และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ  ให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

กรณีค าขอหรือเอกสารหรอืหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าค าขอนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ค าขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอ
ให้แก่ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน  และให้แจ้งวันและเวลาเป็นหนังสือแก่ผู้ยื่นค าขอเพ่ือท าการตรวจสอบ
และรังวัดพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน  พร้อมทั้งจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ค าขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่น าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ในวันและเวลาตามวรรคหนึ่ง  
โดยไม่ได้แจ้งเหตุจ าเป็นและไม่ได้ขอเลื่อนการตรวจสอบและรังวัดดังกล่าว  ให้ถือว่าค าขอนั้นเป็นอันยกเลิก 
นับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถน าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ในวัน
และเวลาตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้ยื่นค าขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพ่ือก าหนดวันและเวลาในการตรวจสอบ
และรังวัดพ้ืนที่ใหม่  หากผู้ยื่นค าขอไม่น าเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวันและเวลาที่ขอเลื่อนอีกไม่ว่าด้วยเหตุใด
เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัย  ให้ถือว่าค าขอนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าที่
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓

47



ข้อ 1๒ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ตามค าขอ  เพื่อให้ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน 
(๒) ประเภทป่าและสภาพป่าที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน 
(๓) การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน 
(4) ข้อมูลการจัดตั้งป่าชุมชน  และเหตุแห่งการเพิกถอนป่าชุมชนหรือเหตุที่ไม่ได้รับอนุมัติ

จัดตั้งป่าชุมชน  กรณีที่เป็นการขอจัดตั้งป่าชุมชนในพ้ืนที่ป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้ว  หรือในพ้ืนที่ที่เคยมี
การขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วพบว่า   พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้ง 
ป่าชุมชนบางส่วนเป็นพ้ืนที่ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคลใดได้รับอนุญาต 
เข้าท าประโยชน์  พ้ืนที่ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพ้ืนที่วิจัยหรือจัดการใด ๆ  หรือที่ดิน 
ที่บุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ให้เจ้าหน้าที่กันบริเวณดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ที่จะขอจัดตั้งป่าชุมชน 

ข้อ 1๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน  พร้อมทั้งจัดท า
แผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศค าขอพร้อมทั้งแผนที่แสดงแนวเขต
ของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  และที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แห่งท้องที่ที่พ้ืนที่ป่าที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนตั้งอยู่  หรือ  ณ  สถานที่อื่นหรือเผยแพร่โดยวิธีการอื่น
ตามที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเห็นสมควรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 1๔ ให้ เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งนายอ าเภอแห่งท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ป่าที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน  เพื่อสอบถามความเห็นในการจัดตั้งป่าชุมชน  โดยก าหนดให้
นายอ าเภอแห่งท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งความเห็นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
หากไม่แจ้งความเห็นภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าไม่คัดค้านให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน 

ข้อ 1๕ ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบค าขอ  แผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน
และความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดตั้งป่าชุมชนนั้นเสนอคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
พิจารณาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศหรือเผยแพร่ค าขอจัดตั้งป่าชุมชน
ตามข้อ  1๓ 

ในกรณีที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์
หรืออยู่ระหว่างยื่นค าขอท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน  หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิในที่ดิน 
ตามประมวลกฎหมายที่ดนิในพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน  มีหนังสือคัดค้านการจัดตัง้ป่าชุมชน  ให้เจ้าหน้าที่
น าข้อคัดคา้นดงักล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดท าความเห็นเสนอคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดด้วย 

ข้อ ๑๖ รายงานผลการตรวจสอบค าขอ  การตรวจสอบพ้ืนที่  การรังวัดพ้ืนที่  อย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานที่แนบพร้อมค าขอ 
(๒) ผลการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน 

้หนา   ๓๗
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(๓) ผลการตรวจสอบเอกสารรับรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกป่าชุมชน  
และกรรมการจัดการป่าชุมชน 

(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน 
(๕) ผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน 
(๖) ผลการตรวจสอบแผนหรือโครงการของรัฐในการพัฒนาพ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

หรือสังคม  หรือการคุ้มครองพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนและบริเวณโดยรอบ 
(๗) ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนจัดการป่าชุมชนกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ป่าชุมชน 
(๘) ผลการปิดประกาศค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 
(๙) ข้อคัดค้านการขอจัดตั้งป่าชุมชนของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐใด

หรือบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างยื่นค าขอท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน  หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต
เข้าท าประโยชน์  หรือบุคคลซึ่งได้ที่ดินมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่
ที่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นป่าชุมชนนั้นหรือไม่ 

(๑๐) รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบค าขอ  ตรวจสอบพ้ืนที่  รังวัดพ้ืนที ่
และจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน 

รายงานผลการตรวจสอบค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบ  คนช.  ๖-2  ท้ายระเบียบนี้
และตารางเปรียบเทียบข้อมูลการขอจัดตั้งป่าชุมชน  ให้เป็นไปตามแบบ  คนช.  ๖-3  ท้ายระเบียบนี้ 

หมวด  ๓ 
การด าเนนิการกบัค าขอที่มพ้ืีนที่ซ้อนกัน 

 
 

ข้อ ๑๗ ค าขอแต่ละค าขอจะระบุแนวเขตพ้ืนที่ที่จะจัดตั้งป่าชุมชนซ้อนกันทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ 
ในกรณีที่มีการยื่นค าขอซ้อนพื้นที่กันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างระยะเวลาปิดประกาศ 

หรือเผยแพร่ค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามข้อ  ๑๓  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ระงับการพิจารณาค าขอที่มีพื้นที่ซ้อนกันทุกค าขอ 
(๒) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอที่มพ้ืีนที่ซ้อนกันท าความตกลงรว่มกนัเกีย่วกับพ้ืนที่ที่ขอจดัตัง้

ป่าชุมชน  องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  และแผนจัดการป่าชุมชน  ให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอตามวรรคสองไม่อาจท าความตกลงร่วมกันได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ตามวรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จ าหน่ายค าขอที่ระงับการพิจารณาไว้ออกจากสารบบ 

้หนา   ๓๘
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ข้อ ๑๘ เมื่อผู้ยื่นค าขอตามข้อ  ๑๗  ท าความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ที่จะจัดตั้ง
ป่าชุมชนซึ่งซ้อนกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว  ให้แจ้งผลความตกลงร่วมกันต่อเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอตกลงร่วมกันให้มีค าขอที่ได้ยื่นไว้เพียงค าขอเดียว  โดยขอถอนค าขอ
ฉบับอื่น ๆ  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอที่คงเหลือไว้ต่อจากขั้นตอนที่ระงับการพิจารณา  และจ าหน่ายค าขอ
ที่ผู้ยื่นค าขอประสงค์จะขอถอนออกจากสารบบ 

(๒) ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอตกลงร่วมกันให้จัดท าค าขอฉบับใหม่   และขอถอนค าขอที่ได้ยื่นไว้
ทั้งหมดทุกฉบับ  ให้เจ้าหน้าที่จ าหน่ายค าขอที่ระงับการพิจารณาไว้ทั้งหมดออกจากสารบบ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีการยื่นค าขอซึ่งมีพื้นที่ซ้อนกันทั้งหมดหรือบางส่วนกับพ้ืนที่ที่ได้มีการยื่นค าขอ
ไว้ก่อนแล้วภายหลังจากที่ล่วงพ้นระยะเวลาปิดประกาศหรือเผยแพร่ค าขอตามข้อ   ๑3  ให้เจ้าหน้าที่
จ าหน่ายค าขอนั้นออกจากสารบบ  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

หมวด  ๔ 
การพิจารณาอนมุัติจดัตัง้ป่าชุมชน 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาค าขอ  แผนจัดการป่าชุมชน 
รายงานผลการตรวจสอบค าขอ  และแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน  ตามข้อ  15  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบค าขอ 

ข้อ ๒๑ ในการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน  คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
อาจพิจารณาอนุมัติให้น าพื้นที่ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในค าขอหรือพ้ืนที่บางส่วนจากที่ระบุในค าขอมาจัดตั้ง
ป่าชุมชนก็ได้  ทั้งนี้  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖ 
(๒) ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 

ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๔๒  วรรคสอง 
(๓) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการ

จัดการป่าชุมชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๔๒  วรรคสอง 
(๔) พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนอยู่ในท้องที่อ าเภอเดียวกันกับชุมชนที่ยื่นค าขอ 
(๕) พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนต้องไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 
(๖) พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนต้องไม่เป็นหรือไม่มีพื้นที่ที่บุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
(๗) พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนต้องไม่เป็นหรือไม่มีพ้ืนที่ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ

หรือบุคคลใดได้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์ 
(๘) พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนต้องไม่เป็นพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพ้ืนที่วิจัย

หรือจัดการใด ๆ 
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(๙) ขนาดของพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ  ขนาดของชุมชน  และศักยภาพของชุมชนในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
จัดการ  บ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในป่าชุมชน 

(๑๐) แผนจัดการป่าชุมชนแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู  พัฒนา  หรือควบคุมดูแล 
สภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่า
ชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยจัดท าให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๑๗
รวมทั้งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน  สภาพภูมิประเทศ  และสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชน 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า  พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนทับซ้อนทั้งหมดหรือบางส่วนกับพ้ืนที่หนึ่ง
พ้ืนที่ใดดังต่อไปนี้  คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอาจพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชน
หรืออนุมัติโดยมีเงื่อนไขก็ได้  หากมีการกันพ้ืนที่นั้นออกจากพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว  หรือมีหนังสือยินยอม
ของบุคคลที่ยื่นค าขอท าประโยชน ์ หรือส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรฐั  ที่มีหน้าที่และอ านาจ
ในการดูแลพ้ืนที่ดังกล่าว  ให้น าพ้ืนที่นั้นมาจัดตั้งป่าชุมชนได้ 

(1) พ้ืนที่ที่บุคคลอยู่ระหว่างยื่นค าขอท าประโยชน์ 
(2) พ้ืนที่ที่รัฐมีแผนหรือโครงการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจ   อุตสาหกรรม  สังคม 

หรือด้านอื่น  ๆ  หรือการคุ้มครองพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนและบริเวณโดยรอบ 
(3) พ้ืนที่ป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนเพราะเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคง

ของประเทศ 
ข้อ ๒๓ ในการพิจารณาค าขอ  ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาข้อเท็จจริง

เหตุผลความจ าเป็น  และผลกระทบต่อประโยชน์ที่บุคคลและชุมชนจะได้รับ   รวมทั้งความชัดเจน 
และแน่นอนของแผนงานและการขอใช้งบประมาณของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ
ในการเข้าด าเนินการในพ้ืนที่  ตลอดจนการพิจารณาปรับลดขนาดของพ้ืนที่  หรือการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
ของพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้พ้ืนที่ทับซ้อนกัน  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดน าหลักดังต่อไปนี้ 
มาประกอบการใช้ดุลพินิจด้วย 

(๑) หลักความพอสมควรแก่เหตุ  และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ
กับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป 

(๒) หลักความเสมอภาคและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 
(๓) หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชนแล้วเห็นว่า

แผนจัดการป่าชุมชนไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอแก้ไขแผนจัดการป่าชุมชนได้  โดยต้องแก้ไข

ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอมิได้แก้ไขแผนจัดการป่าชุมชนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง

ให้ถือเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจะไม่พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ 

ข้อ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติให้จัดตั้งป่าชุมชนตามค าขอทั้งหมด

หรือเพียงบางส่วน  หรือโดยก าหนดเงื่อนไข  หรือมีมติไม่ให้จัดตั้งป่าชุมชนแล้ว  ให้คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดมีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวพร้อมแสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ  ผู้มีหนังสื อคัดค้าน 

และอธิบดีกรมป่าไม้  ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติ 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ย่ืนค าขอหรือผู้มีหนังสือคัดค้านตามข้อ  15  วรรคสอง  ได้รับหนังสือแจ้งมติ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามข้อ  ๒๕  แล้ว  ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว  ให้ผู้ยื่นค าขอ 

หรือผู้มีหนังสือคัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์มติดังกล่าวพร้อมแสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งต่อคณะกรรมการนโยบาย

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ 

ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ

อุทธรณ ์

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายตามวรรคสอง  ต้องแสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งและให้เป็นที่สุด

และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดปฏิบัติให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยดังกล่าว 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่อธิบดีกรมป่าไม้  ได้รับหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

ตามข้อ  ๒๕  แล้ว  ไม่เห็นดว้ยกับมตดิังกล่าว  ให้อธิบดีกรมปา่ไม้เสนอความเห็นพร้อมแสดงเหตผุลโดยชดัแจง้

ต่อคณะกรรมการนโยบายภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ 

ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาความเห็นของอธิบดีกรมป่าไม้ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน

นับแต่วันที่ได้รับความเห็นของอธิบดีกรมป่าไม้ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายตามวรรคสอง  ต้องแสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งและให้เป็นที่สุด

และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดปฏิบัติให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยดังกล่าว 
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ข้อ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนและให้จัดตั้ง
ป่าชุมชนได้  โดยอธิบดีกรมป่าไม้เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามข้อ   ๒๕
และปรากฏว่าไม่มกีารอุทธรณ์จนพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามขอ้  ๒๖  หรือในกรณีที่คณะกรรมการนโยบาย
พิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ  ๒๖  หรือพิจารณาความเห็นที่ได้รับจากอธิบดีกรมป่าไม้ตามข้อ  ๒๗  แล้วมีค าวินิจฉัย
ให้จัดตั้งป่าชุมชนได้  ให้อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา  เว้นแต่
ในกรณีที่จ านวนเนื้อที่ของพื้นที่ที่อนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนหรือแนวเขตของป่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากที่ก าหนดในแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนต่อท้ายรายงานผลการตรวจสอบค าขอตามข้อ   ๒๐ 
ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนให้สอดคล้องกับจ านวนเนื้อที่และแนวเขตของป่าชุมชน 
ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่พ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามข้อ   ๒๖ 
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการนโยบายมีค าวินิจฉัยให้จัดตั้งป่าชุมชนได้  แล้วแต่กรณี  และให้อธิบดีกรมป่าไม้
ประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อป่าชุมชน 
(๒) รายชื่อชุมชนที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน 
(๓) สถานะของป่าที่น ามาจัดตั้งป่าชุมชน 
(๔) ที่ตั้งของป่าชุมชน 
(๕) จ านวนเนื้อที่ของพื้นที่ที่จัดตั้งป่าชุมชน 
(6) เงื่อนไขในการจัดตั้งป่าชุมชน  (ถ้ามี) 
(7) ต าแหน่งและผู้ด ารงต าแหน่งประกาศอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน 
(8) แผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนซึ่งจัดท าตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนดตามมาตรา  ๓๕

วรรคสาม  แนบท้ายประกาศ 
ประกาศอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง  ให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

หมวด  ๕ 
การขยายเขตป่าชมุชน 

 
 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนอาจขอขยายเขตป่าชุมชนได้  โดยพ้ืนที่ที่ขอขยายเขต
ป่าชุมชนต้องอยู่ในอ าเภอเดียวกันกับป่าชุมชนเดิมที่ขอขยายเขต   และเป็นป่าชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๒) เป็นป่าชุมชนที่อยู่ในกลุ่มป่าชุมชนพัฒนาดีมากในปีก่อนที่จะมีการยื่นค าขอขยายเขตป่าชุมชน

ตามการประเมินผลการจัดการป่าชุมชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๒๖  (๘) 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓

53



ข้อ ๓๐ ในกรณีที่เป็นการขอขยายเขตป่าชุมชนเข้าไปในพ้ืนที่ป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้ว
จะต้องล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศการเพิกถอนป่าชุมชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓๑ ให้ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนที่ประสงค์จะขยายเขตป่าชุมชน
เป็นผู้ยื่นค าขอขยายเขตป่าชุมชนต่อเจ้าหน้าที่   โดยต้องแสดงเหตุผลและรายละเอียดโดยชัดแจ้ง 
ตามแบบ  คนช.  ๖-4  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนจัดการป่าชุมชนฉบับใหม่  ที่ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกบัสภาพพ้ืนที่ป่าชุมชนที่เปน็
ปัจจุบัน  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ปา่ชุมชนเดมิทั้งหมดและพื้นที่ทีข่อขยายเขตป่าชุมชน  โดยจัดท าตามระเบยีบ
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๑๗  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนที่มีอยู่เดิม
มีการก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์  หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว
ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน  และแสดงให้เห็นถึงแผน
และวิธีด าเนินการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  พัฒนา  หรือควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยต้องไม่ท าให้เกิดการสูญเสีย
สภาพความเป็นป่าทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 

(๒) แผนที่แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อของพ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชนโดยสังเขป 
(๓) หนังสือยินยอมให้จัดตั้งป่าชุมชนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   กรณีที่เป็น 

การน าพ้ืนที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลนมาขอขยายเขตเป็นป่าชุมชน 
ข้อ ๓๒ ให้น าความในข้อ  ๙  มาใช้บังคับแก่การยื่นค าขอขยายเขตป่าชุมชน  และเมื่อเจ้าหน้าที่

ได้รับค าขอแล้ว  ให้น าความในข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗
ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบค าขอขยายเขตป่าชุมชน  การตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขอขยาย
เขตป่าชุมชนการรังวัดพ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชน  และการด าเนินการกับค าขอขยายเขตป่าชุมชน 
ที่มีพื้นที่ซ้อนกันโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๓ ให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้   เ พ่ือประกอบการจัดท ารายงานผล 
การตรวจสอบค าขอขยายเขตป่าชุมชนด้วย 

(๑) สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชน 
(๒) ประเภทป่าและสภาพป่าที่ขอขยายเขตป่าชุมชน 
(๓) การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชน 
(4) ข้อมูลการจัดตั้งป่าชุมชนเดิมที่ขอขยายเขต 
(5) ประวัติการขอใช้พ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชน  กรณีที่เป็นการขอขยายเขตป่าชุมชน 

ในพ้ืนที่ป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้ว  หรือในพ้ืนที่ที่เคยมีการขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติจัดตั้ง
ป่าชุมชน  หรือในพ้ืนที่ที่เคยมีการขอขยายเขตป่าชุมชนแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติขยายเขตป่าชุมชน 
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ข้อ ๓๔ รายงานผลการตรวจสอบค าขอขยายเขตป่าชุมชน  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานที่แนบพร้อมค าขอ 
ขยายเขตป่าชุมชน 

(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชน 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการจัดตั้งป่าชุมชนเดิมที่ขอขยายเขต 
(๔) ผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชนและบริเวณโดยรอบ 
(5) พ้ืนที่ที่รัฐมีแผนหรือโครงการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจ   อุตสาหกรรม  สังคม 

หรือด้านอื่น ๆ  หรือการคุ้มครองพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนและบริเวณโดยรอบ 
(6) ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนจัดการปา่ชุมชนกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน

ที่ขอขยายเขต 
(7) ผลการปิดประกาศค าขอขยายเขตป่าชุมชน 
(8) ข้อคัดค้านการขอขยายเขตป่าชุมชนของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐใด

หรือบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างยื่นค าขอท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าที่ขอขยายเขตป่าชุมชน  หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต
เข้าท าประโยชน์  หรือบุคคลซึ่งได้ที่ดินมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ของพ้ืนที่ที่ประสงค์จะขอขยายเขตป่าชุมชนนั้นหรือไม่ 

(9) รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบค าขอขยายเขตป่าชุมชน  ตรวจสอบพ้ืนที่
รังวัดพ้ืนที่  และจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ขอขยายเขต 

รายงานผลการตรวจสอบค าขอขยายเขตป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบ  คนช.  ๖-5
ท้ายระเบียบนี้   และตารางเปรียบเทียบข้อมูลการขอใช้พ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชน   ให้เป็นไป 
ตามแบบ  คนช.  ๖-6  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๕ ในการพิจารณาอนุมัติขยายเขตป่าชุมชน  คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
อาจพิจารณาอนุมัติขยายเขตป่าชุมชน  โดยอนุมัติพ้ืนที่ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในค าขอขยายเขตป่าชุมชน
หรือพ้ืนที่บางส่วนจากที่ระบุในค าขอขยายเขตป่าชุมชนก็ได้  ทั้งนี้  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) พ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  ๒๙ 
(๒) ขนาดพ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชนสอดคล้องกับขนาดของพ้ืนที่ป่าชุมชนตามระเบียบ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑ 
(3) พ้ืนที่ที่ก าหนดตาม  ข้อ  21  (5)  หรือ  (6)  หรือ  (7)  หรือ  (8) 
(4) ขนาดของพ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่ป่าชุมชน 

มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ  ขนาดของชุมชน  และศักยภาพของชุมชนในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
จัดการ  บ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในป่าชุมชน 
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(5) แผนจัดการป่าชุมชนแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  พัฒนา  หรือควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยจัดท าตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๑๗  รวมทั้งมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนเดมิที่ขอขยายเขต  สภาพภูมิประเทศ  และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชมุชน 

ข้อ ๓๖ ให้น าความในข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  ข้อ  ๒๕  ข้อ  ๒๖  ข้อ  ๒๗
ข้อ  ๒๘  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอขยายเขตป่าชุมชนของคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดและการอนุมัติขยายเขตป่าชุมชนโดยอนุโลม 

ขอ้ ๓๗ ประกาศอนุมัติขยายเขตป่าชุมชน  ต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อป่าชุมชน 
(๒) รายชื่อชุมชนเดิม  และชุมชนอันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ป่าที่ขอขยายเขตป่าชุมชน 
(๓) สถานะของป่าที่น ามาขยายเขตป่าชุมชน 
(๔) ที่ตั้งของป่าชุมชนที่ขยายเขต 
(๕) จ านวนเนื้อที่ของพื้นที่ที่ขยายเขตป่าชุมชน 
(๖) เงื่อนไขในการขยายเขตป่าชุมชน  (ถ้ามี) 
(๗) ต าแหน่งและผู้ด ารงต าแหน่งประกาศอนุมัติขยายเขตป่าชุมชน 
(๘) แผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ขยายเขตซึ่งจัดท าตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด

ตามมาตรา  ๓๕  วรรคสาม  แนบท้ายประกาศ 
ประกาศอนุมัติขยายเขตป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง  ให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 
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ค ำขอจัดตั้งป่ำชุมชน 
 
เขียนที่....................................................................... 
วันที่............. เดือน.................................. พ.ศ. ........ 
 

เรียน  คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ.................................................... นามสกุล...............................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................................................... ............ 
อายุ........................... ป ีสญัชาติ........................................... อาชีพ............................................................ 
มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่............. ตรอก/ซอย.............................ถนน.......... .......................... 
ต าบล.............................. อ าเภอ..................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์. ............... 
โทรศัพท์....................................โทรสาร....................................E-mail address : .................................... 

 
ขอยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ข้ำพเจ้ำเป็นตัวแทนชุมชนที่ร่วมขอจัดตั้งป่ำชุมชน ดังนี้ 
 ๑.๑ หมู่บ้าน........................................... หมู่ที่............ ต าบล..................................... 
 ๑.๒ หมู่บ้าน........................................... หมู่ที่............ ต าบล........................... .......... 
 ๑.๓ หมู่บ้าน........................................... หมู่ที่............ ต าบล.............. ....................... 
 ๑.๔ หมู่บ้าน........................................... หมู่ที่............ ต าบล........................... .......... 
 ๑.๕ หมู่บ้าน........................................... หมู่ที่............ ต าบล......................... ............ 
รวมจ านวน .................. หมู่บา้น ในท้องที่อ าเภอ..............................................................

จังหวัด..............................................................และมีผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนจ านวนทั้งหมด ....... .............. คน 
 
๒. ข้ำพเจ้ำขอจัดตั้งป่ำชุมชน ซึ่งต่อไปนี้  
ให้มีชื่อเรียกว่า ป่าชุมชน………………………........................................................................ 

ที่ตั้งป่าชุมชนตั้งอยู่หมู่ที่................................................ ต าบล.....................................................................
อ าเภอ.......................................................................... จังหวัด...................................... .............................. 
มีอาณาเขต โดยสังเขปดังนี้ 
   แปลงที่ ๑    แปลงที่ ๒ 
ทิศเหนือ                   จด.........................................................          ...................................................
ทิศตะวันออก             จด.........................................................          ...................................................
ทิศใต ้                      จด.........................................................          ...................................................
ทิศตะวันตก               จด.........................................................          ................................................... 
.......................................         เนื้อท่ี..........................................         เนื้อท่ี........................................... 
รวมจ านวน........................ แปลง  รวมเนื้อที่................... ไร่ ..................... งาน ....................... . ตารางวา 
  

คนช. 6-1  เลขทีร่ับ .......................... 

วันที่รับ ........................... 
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๒ 

๓. วัตถุประสงค์ของป่ำชุมชน ควำมเป็นมำของชุมชนโดยสังเขป  
3.1 วัตถุประสงค์ของป่ำชุมชน 

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

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

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

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

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

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

  ๓.๒. ควำมเป็นมำของชุมชนโดยสังเขป 
(๑) ควำมเป็นมำของหมู่บ้ำนแต่ละหมู่บ้ำนที่รวมตัวกันจัดตั้งป่ำชุมชน 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................... ........................................... 
(๒) ประเพณี พิธีกรรม ข้อห้ำม กฎระเบียบ ของหมู่บ้ำน ในกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำ 

(ถ้ำมี)  
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 

(๓) ผู้รู้หรือปรำชญ์ท้องถิ่นในด้ำนต่ำง ๆ (ถ้ำมี) 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
 

๔. สภำพพื้นที่ท่ีขอจัดตั้งป่ำชุมชนโดยสังเขป 
(๑) ประเภทป่ำ (เช่น ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าดิบแล้ง ป่าพรุ ป่าชายเลน  

ป่าเต็งรังหรือป่าแดง ป่าเบญจพรรณ เป็นต้น) 
.......................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.............................................................................................................................................. ....................... 
.....................................................................................................................................................................  
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๓ 

(๒) สภำพป่ำ (เช่น มีความสมบูรณ์ หรือเป็นป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วน 
เนื้อที่โดยประมาณของพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ หรือพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และอยู่บริเวณทิศใดของพ้ืนที่ป่า
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

(๓) พันธุ์ไม้หลักท่ีพบเห็นได้ในป่ำ 
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................................ .........................
.......................................................................................................... ........................................................... 

(๔) สัตว์ป่ำที่พบเห็นได้ในป่ำ 
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... .......................... 

(๕) แหล่งน้ ำที่พบเห็นได้ในป่ำ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำหนึ่งแหล่งน้ ำ)  
 น้ าตก.......................................................  บ่อน้ าพุร้อน...................................... 
 แม่น้ า.......................................................   ล าธาร............................................... 
 คลอง.................................................... ....  บึง..................................................... 

 อ่ืน ๆ..........................................................  
(๖) ทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน ๆ ที่พบเห็นได้ในป่ำ  

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................  
 
๕. อ่ืน ๆ 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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๔ 

๖. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะเป็นผู้น ำเจ้ำหน้ำที่ออกไปตรวจสอบและรังวัดแนวเขต
พื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่ำชุมชนในวันและเวลำที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย 

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
 รายชื่อและประวัติของผู้ร่วมขอจัดตั้งป่าชุมชนโดยสังเขป (คนช. ๖-๑ (๑)) 
 รายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน (คนช. ๖-๑ (๒)) 
 แผนที่แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อของพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนโดยสังเขป 
 แผนจัดการป่าชุมชนที่จัดท าข้ึนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความ

ในมาตรา ๑๗  
 หนังสือยินยอมให้จัดตั้งป่าชุมชนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณทีี่เป็น

การน าพ้ืนที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลนมาขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 
 กรณี การยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนขนาดใหญ่ เนื้อที่มากกว่าสามพันไร่ขึ้นไป ผู้ยื่นค าขอ

จัดตั้งป่าชุมชนต้องแสดงเอกสารประกอบให้เห็นว่ามีศักยภาพและมีความสามารถในการดูแลรักษา 
ป่าชุมชนได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ประจักษ์  

 เอกสารและหลักฐานอื่น (ถ้ามี)  
 
 
 

 (ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
          (....................................................) 
 ……………………………………………… 
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รำยงำนผลกำรตรวจสอบค ำขอจัดตั้งป่ำชุมชน 
 

                                                                เลขท่ีรับค าขอ ..........................................................  
ชื่อป่าชุมชน ......................................................... 

 
  ๑. ผู้ยื่นค ำขอ 

 ชื่อ................................................................. นามสกุล..........................................................
ต าแหน่ง ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชน  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ………...................................  
อายุ........................... ปี สัญชาติ........................................... อาชีพ................................................... ............... 
มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่............. ตรอก/ซอย.............................ถนน............... ........................... 
ต าบล................................. อ าเภอ....................................จังหวัด................................รหัสไปร ษณีย์................ 
โทรศัพท์....................................โทรสาร............................... .....E-mail address : .......................................... 
 

๒. ชุมชนที่ร่วมขอจัดตั้งป่ำชุมชน (ระบุชื่อหมู่บ้าน และที่ตั้งตามท้องที่การปกครอง) 
 2.๑ หมู่บ้าน........................................... หมู่ที่....... ...... ต าบล........................................ 
 2.๒ หมู่บ้าน........................................... หมู่ที่............. ต าบล........................................ 
 2.๓ หมู่บ้าน........................................... หมู่ที่........ ..... ต าบล........................................ 
 2.๔ หมู่บ้าน........................................... หมู่ที่......... .... ต าบล......................................... 
 2.๕ หมู่บ้าน........................................... หมู่ที่......... .... ต าบล......................................... 

รวมจ านวน ............... หมู่บ้าน ในท้องที่ อ าเภอ................................................................
จังหวัด..............................................................และมีผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนจ านวนทั้งหมด ........ .................. คน 
 

๓. ที่ตั้งของพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่ำชุมชน (ระบุที่ตั้งตามท้องที่การปกครอง) 
ตั้งอยู่หมู่ที่.....................................................ต าบล.................................................................  

อ าเภอ...................................................................จังหวัด.................................................................. .................  
เนื้อท่ี.....................................................ไร่................................................งาน.....................................ตารางวา 

 
๔. ผลกำรตรวจสอบ 

4.1 ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่แนบพร้อมค ำขอ 
 ถูกต้องครบถ้วน 
 ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

๔.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของสมำชิกป่ำชุมชน 
 เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
 ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
 

  

คนช. 6-๒ 
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๒ 

๔.3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
 เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
 ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง 

๔.4 วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งป่ำชุมชน ควำมเป็นมำของชุมชนโดยสังเขป 
๔.4.๑ วัตถุประสงค์ที่ระบุในค ำขอจัดตั้งป่ำชุมชน 

 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ 
 ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖  

๔.4.๒ เอกสำรควำมเป็นมำของชุมชนโดยสังเขป 
 มี 
 ไม่มี 

๔.5 สภำพพื้นที่ท่ีขอจัดตั้งป่ำชุมชนโดยสังเขป 
(๑) ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่ำชุมชน (ระบุว่าเป็นที่ราบ เนินเขา 

ภูเขา ที่ลุ่ม หรืออยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าชั้นใด) 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... .......................... 
.....................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... ....... 

(๒) ประเภทป่ำและสภำพป่ำที่ขอจัดตั้งป่ำชุมชน (ระบุว่าเป็นป่าชนิดใด ป่าดิบ
ชื้น ป่าดงดิบ ป่าสนเขา ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าหญ้า และมีสภาพป่า  
เป็นอย่างไร ป่าสมบูรณ์ หรือป่าเสื่อมโทรม เนื้อที่ประมาณเท่าใด กรณีเป็นป่าเสื่อมโทรมให้ระบุด้วยว่าเนื้อท่ี
คิดเป็นร้อยละเท่าไรของพ้ืนที่ป่า และอยู่บริเวณทิศใดของพ้ืนที่ป่า) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... .......................... 
.................................................................................................................................................... ....................... 

(๓) พันธุ์ไม้และสัตว์ป่ำที่พบในป่ำชุมชน  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................. .......... 
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๓ 

๔.6 กำรตรวจสอบแผนที่แสดงอำณำเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่ำชุมชน  
๔.6.๑ ประเภทท่ีดินที่ขอจัดตั้งป่ำชุมชน 

 ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ป่าสงวนแห่งชาติ 
 อ่ืน ๆ  

๔.6.๒ กำรทับซ้อนของพ้ืนที่ 
 ไม่มีการทับซ้อนกับพ้ืนที่ใด ๆ  
 มีการทับซ้อน  
 เขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา ๔   
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด 
ได้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์ 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่ที่มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนทีท่ี่กรมป่าไมใ้ช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพ้ืนที่วิจัยหรือจัดการใด ๆ  
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่ที่มีบุคคลอยู่ระหว่างยื่นค าขอท าประโยชน์ 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
เพ่ือก าหนดเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละยี่สิบห้าของเนื้อที่ประเทศไทย  
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่เตรียมการก าหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่ที่รัฐมีแผนหรือโครงการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม สังคม หรือด้านอ่ืน ๆ หรือการคุ้มครองพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้ง 
ป่าชุมชนและบริเวณโดยรอบ 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 
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๔ 

(ระบุรายละเอียดของพ้ืนที่ที่ทับซ้อน และแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ได้มีการกันพ้ืนที่ออก
จากพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว หรือมีหนังสือยินยอมจากบุคคลที่ยื่นค าขอท าประโยชน์ หรือส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ดูแลพ้ืนที่นั้น ให้น าพ้ืนที่มาขยายเขตป่าชุมชนได้ หรือไม่สมควรอนุมัติขยาย
เขตป่าชุมชน) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... ...... 
........................................................................................................................................................................... 

๔.7 พื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่ำชุมชน  
(ก) กรณีเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 
 เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 เคยเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือ

กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และสิ้นสุดอายุโครงการไปแล้วก่อน
วันที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ 

 ไม่เคยเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือ 
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาก่อน 

 เป็นพื้นที่ท่ีเคยมีการขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน แต่ไม่ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็น 
ป่าชุมชนเนื่องจาก........................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………. 

 เป็นพื้นที่ท่ีเคยมีการขอขยายเขตป่าชุมชน แต่ไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเขต 
ป่าชุมชนเนื่องจาก.......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

(ข) กรณีเป็นป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนมาแล้ว 
 เนื่องจากคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนตามมาตรา ๔๘ 
 เนื่องจากคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิ้งไม่จัดการฟื้นฟูป่าชุมชนนั้น 

 ต่อไป 
 เนื่องจากคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหายหรือมีเหตุไม่ควร
ไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนต่อไป 

 เนื่องจากมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพ่ือความมั่นคงของประเทศ
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
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๕ 

๔.8 กรณีที่เป็นกำรขอจัดตั้งป่ำชุมชนในพื้นที่ป่ำชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้วหรือใน
พื้นที่ที่เคยมีกำรขอจัดตั้งป่ำชุมชนแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติจัดตั้งป่ำชุมชน หรือในพื้นที่ที่เคยมีกำรขอขยำยเขต 
ป่ำชุมชนแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติขยำยเขตป่ำชุมชน  

รายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบข้อมูลการขอขยายเขตป่าชุมชน ตามแบบ คนช. ๖-3 
ท้ายรายงานนี้  

๔.9 แผนจัดกำรป่ำชุมชน 
(ก) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน 
 ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน 

(ข) ขนาดของพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน 
 ป่าชุมชนขนาดเล็ก มีเนื้อที่ไม่เกินห้าร้อยไร่ ให้มีบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

ไม่เกินร้อยละสี่สิบของพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 ป่าชุมชนขนาดกลาง มีเนื้อที่มากกว่าห้าร้อยไร่แต่ไม่เกินสามพันไร่   

ให้มีบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ไม่เกินร้อยละสี่สิบของพ้ืนที่ป่าชุมชน 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งพันไร่ 

 ป่าชุมชนขนาดใหญ่ มีเนื้อที่มากกว่าสามพันไร่ขึ้นไป ให้มีบริเวณเพ่ือการใช้
ประโยชน์ไม่เกินร้อยละสี่สิบของพ้ืนที่ป่าชุมชน แต่ต้องไม่เกินสองพันไร่ 

(ค) การก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
 บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์  เนื้อท่ี.............ไร่ คิดเป็นร้อยละ..............ของพ้ืนที่ 
 บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ เนื้อท่ี...........ไร่ คิดเป็นร้อยละ...........ของพ้ืนที่ 

๔.10 ควำมเห็นของนำยอ ำเภอแห่งท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพื้นที่ป่ำที่ขอจัดตั้งป่ำชุมชน 
 ควรจัดตั้งป่าชุมชน 
 ไม่ควรจัดตั้งป่าชุมชน 

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

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

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

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

๔.๑1 ควำมเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของพื้นที่ป่ำที่ขอจัดตั้ง
ป่ำชุมชน 

 ควรจัดตั้งป่าชุมชน 
 ไม่ควรจัดตั้งป่าชุมชน 

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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๖ 

๔.๑2 หนังสือยินยอมให้จัดตั้งป่ำชุมชนจำกกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  
กรณีที่เป็นกำรน ำพื้นที่ป่ำหรือป่ำสงวนแห่งชำติที่เป็นป่ำชำยเลนมำขอจัดตั้งป่ำชุมชน 

 ควรจัดตั้งป่าชุมชน 
 ไม่ควรจัดตั้งป่าชุมชน  

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

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

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

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

๔.๑3 ข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนอ่ืน 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... ................................ 
 

๕. ผลกำรปิดประกำศค ำขอจัดตั้งป่ำชุมชน 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... ................................ 

 
๖. ข้อคัดค้ำนกำรขอจัดตั้งป่ำชุมชน 

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

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

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

.....................................................................................................................................................................  
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๗ 

๗. เจ้ำหน้ำที่ผู้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบค ำขอ 
๗.๑ เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบค ำขอ ตรวจสอบพื้นที่ รังวัดพื้นที่  

และจัดท ำแผนที่แสดงแนวเขตป่ำชุมชน พร้อมทั้งระบุวันเดือนปีท่ีท ำกำรตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ 
 
(ลงชื่อ)  .............................................................   (ลงชื่อ) ............................................................. 
          (............................................................)          (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................  ต าแหน่ง............................................................ 
วันที่...................................................................  วันที่................................................................... 

๗.๒ ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้น ำตรวจ 

 
(ลงชื่อ)  .............................................................  

  (............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 
วันที่................................................................... 

๗.๓ ผู้ตรวจสอบรำยงำน 

 
(ลงชื่อ)  .............................................................  

  (............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 
วันที่................................................................... 
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ค ำขอขยำยเขตป่ำชุมชน 
 
เขียนที่....................................................................... 
วันที่............. เดือน.................................. พ.ศ. ........ 

เรียน  คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ.................................................... นามสกุล...............................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................................... ......................................... 
อายุ........................... ปี สัญชาติ........................................... อาชีพ.................................. .......................... 
มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่............. ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................  
ต าบล.............................. อ าเภอ..................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์. ............... 
โทรศัพท์....................................โทรสาร....................................E-mail address : .................................... 

ขอยื่นค าขอขยายเขตป่าชุมชน................................................................................ .........  
ซ่ึงต้ังอยู่หมู่ท่ี......................................................... ต าบล............................................ ................................ 
อ าเภอ.................................................................. จังหวัด................... ........................................................ 
เนื้อท่ีป่าชุมชนเดิม...................................... ไร่ ............................... งาน .................................... ตารางวา  
โดยเป็นป่าชุมชนที่มีแผนจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี และเป็นป่าชุมชนที่อยู่ในกลุ่มป่าชุมชนพัฒนาดีมากในปีก่อนที่จะมีการยื่นค าขอขยายเขตป่าชุมชน 
ซึ่งเป็นไปตามการประเมินผลการจัดการป่าชุมชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความใน
มาตรา ๒๖ (๘)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. พื้นที่ทีข่อขยำยเขตป่ำชุมชน 
ตั้งอยู่หมู่ที่..............................ต าบล...................................................................................... ....................... 
อ าเภอ....................................................................จังหวัด...........................................................................  
เนื้อท่ีป่าที่ขอขยายเขตป่าชุมชน..............................ไร่..............................งาน....... ........................ตารางวา  

 พ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชนติดกับป่าชุมชนเดิม 
 พ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชนไม่ติดต่อกับป่าชุมชนเดิม. 

มีอาณาเขต โดยสังเขปดังนี้   
 ทิศเหนือ  จด............................................................................... ................... 
 ทิศตะวันออก  จด..................................................................................................  
 ด้านใต้  จด..................................................................................................  
 ด้านตะวันตก  จด..................................................................................................  
 

2. ชุมชนอันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ป่ำที่ขอขยำยเขตป่ำชุมชน  

ตั้งอยู่หมู่ที่.........................................................ต าบล.......................................................
อ าเภอ............................................................จังหวัด.................................................................................... 
เนื้อท่ีป่าที่ขอขยายเขตป่าชุมชน..............................ไร.่.............................งาน...............................ตารางวา 
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เลขทีร่ับ ......................  

วันที่รับ ........................... 
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๒ 

3. เหตุผลที่ขอขยำยเขตป่ำชุมชน (เช่น ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการป่าชุมชนเพ่ิมขึ้น 
ชุมชนประสงค์จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น) 
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ..................
..................................................................................................................................................................... 

 

4. สภำพพื้นที่ท่ีขอขยำยเขตป่ำชุมชนโดยสังเขป 
(๑) ประเภทป่ำ (เช่น ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าดิบแล้ง ป่าพรุ ป่าชายเลน 

ป่าเต็งรังหรือป่าแดง ป่าเบญจพรรณ เป็นต้น)  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. ........................ 
.....................................................................................................................................................................  

(๒) สภำพป่ำ (เช่น มีความสมบูรณ์ หรือเป็นป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วน  
เนื้อท่ีโดยประมาณของพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ หรือพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และอยู่บริเวณทิศใดของพ้ืนที่ป่า) 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... .......................... 

(๓) พันธุ์ไม้หลักท่ีพบเห็นได้ในป่ำ 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 

(๔) สัตว์ป่ำที่พบเห็นได้ในป่ำ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 

(๕) แหล่งน้ ำที่พบเห็นได้ในป่ำ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำหนึ่งแหล่งน้ ำ)  
 น้ าตก.......................................................   บ่อน้ าพุร้อน...................................... 
 แม่น้ า.......................................................   ล าธาร...............................................  
 คลอง........................................................   บึง.....................................................  

 อ่ืนๆ..........................................................  
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๓ 

  (๖) ทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน ๆ ที่พบเห็นได้ในป่ำ  
................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. ........................ 

(๗) อ่ืน ๆ  
.............................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. ........................................
................................................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... ...................................................... 

 
5. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะเป็นผู้น ำเจ้ำหน้ำที่ออกไปตรวจสอบและรังวัดแนวเขต

พื้นที่ที่ขอขยำยเขตป่ำชุมชนในวันและเวลำที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย 
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
 แผนที่แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อพ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชนโดยสังเขป 
 แผนจัดการป่าชุมชนฉบับใหม่ 
 เอกสารเพิ่มเติม  
 หนังสือยินยอมให้ขอขยายเขตป่าชุมชนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

กรณี ที่เป็นการน าพ้ืนที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลนมาขอขยายเขตป่าชุมชน 
 กรณี การยื่นค าขอขอขยายเขตป่าชุมชน เนื้อที่รวมกันแล้วเป็นป่าชุมชนขนาดใหญ่

เนื้อที่มากกว่าสามพันไร่ขึ้นไป ผู้ยื่นค าขอขยายเขตป่าชุมชนต้องแสดงเอกสารประกอบให้เห็นว่ามี
ศักยภาพและมีความสามารถในการดูแลรักษาป่าชุมชนได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ประจักษ์  

 เอกสารและหลักฐานอื่น (ถ้ามี)  
 

 
 

 (ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
          (....................................................) 
          ..................................................... 
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รำยงำนผลกำรตรวจสอบค ำขอขยำยเขตป่ำชุมชน 
 

เลขที่รับค าขอ ..........................................................  
ชื่อป่าชุมชน ......................................................... ..... 

 
๑. ผู้ยื่นค ำขอ  
ชื่อ........................................................... นามสกุล................................................................

ต าแหน่ง ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชน หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................................... 
อายุ........................... ปี สัญชาติ........................................... อาชีพ.................................. ................................ 
มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่............. ตรอก/ซอย................ .............ถนน..........................................  
ต าบล................................. อ าเภอ....................................จังหวัด................................รหัสไปร ษณีย์................ 
โทรศัพท์....................................โทรสาร....................................E-mail address : .......................................... 
 

 ๒. ข้อมูลป่ำชุมชนเดิมท่ีขอขยำยเขต 
ชื่อป่าชุมชน ................................................................................... ........................................ 

ที่ตั้งป่าชุมชนตั้งอยู่หมู่ที่................. ................... ต าบล............................................................................  
อ าเภอ..................................................... ............... จังหวัด................................................................................  
เนื้อท่ีป่าชุมชนเดิม.......................................ไร่ .......................................งาน ................... ..................ตารางวา  
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน.......................................................................... ................................................ 

๒.๑ ด าเนินการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
 ใช่     ไม่ใช่

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

............................................................................. ............................................................................ .................. 
๒.๒ เป็นป่าชุมชนที่อยู่ในกลุ่มป่าชุมชนพัฒนาดีมากในปีก่อนที่จะมีการยื่นค าขอ 

ขยายเขตป่าชุมชน ซึ่งเป็นไปตามการประเมินผลการจัดการป่าชุมชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่
ออกตามความในมาตรา ๒๖ (๘)  

 ใช่     ไม่ใช่ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.................................................................................................................. ......................................................... 
 

๓. ทีต่ั้งของพ้ืนที่ที่ขอขยำยเขตป่ำชุมชน (ระบุที่ตั้งตามท้องที่การปกครอง) 
พ้ืนที่ตั้งอยู่หมู่ที่.............................................ต าบล.................................................................  

อ าเภอ...................................................................จังหวัด.................................................. ................................  
เนื้อท่ีป่าชุมชนที่ขอขยายเขต........................................................ไร่......................งาน............. .........ตารางวา 
เนื้อท่ีป่าชุมชนเดิมและท่ีขอขยายเขตป่าชุมชน รวม.......................ไร่......................งาน......................ตารางวา 
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๒ 

๔. ผลกำรตรวจสอบ 
๔.๑ เหตุผลในกำรขอขยำยเขตป่ำชุมชน 
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

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

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

๔.๒ พื้นที่ท่ีขอขยำยเขตป่ำชุมชนอยู่ในท้องที่หมู่บ้ำนหรือต ำบลเดียวกันกับป่ำชุมชนเดิม
ที่ขอขยำยเขต 

 ทั้งหมด 
 บางส่วน 

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

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

๔.๓ ประเภทท่ีดินที่ขอขยำยเขตป่ำชุมชน 
 ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ป่าสงวนแห่งชาติ 
 อ่ืน ....................................................................................... ............................... 

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

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

๔.๔ พื้นที่ที่ขอขยำยเขตป่ำชุมชน  
(ก) กรณีเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 
 เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 เคยเป็นพื้นท่ีป่าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมาย

ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และสิ้นสุดอายุโครงการไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ 

 ไม่เคยเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือ
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาก่อน 

 เป็นพื้นที่ท่ีเคยมีการขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน แต่ไม่ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็น 
ป่าชุมชนเนื่องจาก…………………………………………………….…….………………… 
...................................................................................................................... 

 เป็นพ้ืนที่ที่ เคยมีการขอขยายเขตป่าชุมชน แต่ไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเขต 
ป่าชุมชนเนื่องจาก………………………………………………………….….………………… 
......................................................................................................................
......................................................................................................................  

 

 

 

 

75



๓ 

(ข) กรณีเป็นป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนมาแล้ว 
๑) ระบุชื่อป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอน

.......................................................................... ............................................. 
๒) เหตุผลการเพิกถอน 
 เนื่องจากคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนตามมาตรา ๔๘ 
 เนื่องจากคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิ้งไม่จัดการฟ้ืนฟูป่าชุมชน 

นั้นต่อไป 
 เนื่องจากคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหายหรือมี
เหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนต่อไป 

 เนื่องจากมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพ่ือความมั่นคงของประเทศ  
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

๓) รูปแบบการน ามาขอขยายเขตป่าชุมชน 
 เป็นการน าพ้ืนที่ทั้งหมดของป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้วมาขอขยายเขต

ป่าชุมชนแต่เพียงกรณีเดียว 
 เป็นการน าพ้ืนที่บางส่วนของป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้วมาขอขยายเขต

ป่าชุมชน 
 เป็นการน าพ้ืนที่ทั้งหมดของป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้วมาขอขยายเขต

ป่าชุมชนและผนวกพ้ืนที่ที่ยังไม่เคยจัดตั้งป่าชุมชนรวมมาในค าขอด้วย 
 เป็นการน าพ้ืนที่บางส่วนของป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้วมาขอขยายเขต

ป่าชุมชนและผนวกพ้ืนที่ที่ยังไม่เคยจัดตั้งป่าชุมชนรวมมาในค าขอด้วย 
4) ระยะเวลาการยื่นค าขอขยายเขตป่าชุมชน 
 การยื่นค าขอขยายเขตป่าชุมชนได้ล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่

ประกาศการเพิกถอนป่าชุมชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา  
 การยื่นค าขอขยายเขตป่าชุมชนยังไม่ล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่

ประกาศการเพิกถอนป่าชุมชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

๔.๕ กรณีที่เป็นกำรขอขยำยเขตป่ำชุมชนในพื้นที่ป่ำชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้ว 
หรือในพื้นที่ที่เคยมีกำรขอจัดตั้งป่ำชุมชนแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติจัดตั้งป่ำชุมชน หรือในพื้นที่ที่เคยมีกำร 
ขอขยำยเขตป่ำชุมชนแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติขยำยเขตป่ำชุมชน 

รายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบข้อมูลการขอขยายเขตป่าชุมชนตามแบบ คนช. 6-6 
ท้ายรายงานนี้ 
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๔ 

๔.๖ กำรทับซ้อนของพ้ืนที่ 
 ไม่มีการทับซ้อนกับพ้ืนที่ใด ๆ  
 มีการทับซ้อน  
 เขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา ๔   
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดได้รับ  
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่ที่มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนทีท่ี่กรมป่าไมใ้ช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพ้ืนที่วิจัยหรือจัดการใด ๆ 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่ที่มีบุคคลอยู่ระหว่างยื่นค าขอท าประโยชน์ 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
เพ่ือก าหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละยี่สิบห้าของเนื้อที่ประเทศไทย  
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่เตรียมการก าหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนที่ที่รัฐมีแผนหรือโครงการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
สังคม หรือด้านอ่ืน ๆ หรือการคุ้มครองพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนและบริเวณ
โดยรอบ 
 ทับซ้อนทั้งหมด   ทับซ้อนบางส่วน 

 พ้ืนทีอ่ื่น ๆ 
 ทับซ้อนทั้งหมด  ทับซ้อนบางส่วน 

(ระบุรายละเอียดของพ้ืนที่ที่ทับซ้อน และแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ได้มีการกันพ้ืนที่
ออกจากพ้ืนที่ที่ขอขยายเขตป่าชุมชนแล้ว หรือหรือมีหนังสือยินยอมจากบุคคลที่ยื่นค าขอท าประโยชน์  
หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ดูแลพ้ืนที่นั้น ให้น าพ้ืนที่มาขยายเขตป่าชุมชนได้ 
หรือไม่สมควรอนุมัติขยายเขตป่าชุมชน) 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................................................................... ................................. 
  

77



๕ 

๔.๗ แผนจัดกำรป่ำชุมชนฉบับใหม่  
(ก) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน 
 ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน 

(ข) ขนาดของพ้ืนที่เมื่อรวมพ้ืนที่ป่าชุมชนเดิมและที่ขอขยายเขตป่าชุมชน 
 ป่าชุมชนขนาดเล็ก มีเนื้อที่ไม่เกินห้าร้อยไร่ ให้มีบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

ไม่เกินร้อยละสี่สิบของพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 ป่าชุมชนขนาดกลาง มีเนื้อที่มากกว่าห้าร้อยไร่แต่ไม่เกินสามพันไร่ ให้มีบริเวณ 

เพ่ือการใช้ประโยชน์ไม่เกินร้อยละสี่สิบของพ้ืนที่ป่าชุมชน แต่ต้องไม่เกิน 
หนึ่งพันไร่ 

 ป่าชุมชนขนาดใหญ่ มีเนื้อที่มากกว่าสามพันไร่ขึ้นไป ให้มีบริเวณเพ่ือการใช้ 
ประโยชน์ไม่เกินร้อยละสี่สิบของพ้ืนที่ป่าชุมชน แต่ต้องไม่เกินสองพันไร่ 

(ค) การก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
 บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์      เนื้อท่ี .........ไร ่คิดเปน็ร้อยละ...........ของพ้ืนท่ี 
 บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ เนื้อท่ี..........ไร ่คิดเปน็ร้อยละ..........ของพ้ืนท่ี 

๔.๘ ควำมเห็นของนำยอ ำเภอแห่งท้องท่ีอันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ป่ำที่ขอจัดตั้งป่ำชุมชน 
 ควรจัดตั้งป่าชุมชน 
 ไม่ควรจัดตั้งป่าชุมชน 

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

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

๔.๙ ควำมเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของพื้นที่ป่ำที่ขอจัดตั้ง 
ป่ำชมุชน 

 ควรจัดตั้งป่าชุมชน 
 ไม่ควรจัดตั้งป่าชุมชน 

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

......................................... ............................................................................................................................  
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๖ 

๕. ผลกำรปิดประกำศค ำขอขยำยเขตป่ำชุมชน 
........................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ ......................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

 
๖. ข้อคัดค้ำนกำรขอขยำยเขตป่ำชุมชน 

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

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

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

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

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

๗. เจำ้หน้ำที่ผู้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบค ำขอ  
๗.1 เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบค ำขอขยำยเขตป่ำชุมชน ตรวจสอบ

พื้นที่ รังวัดพื้นที่ และจัดท ำแผนที่แสดงแนวเขตป่ำชุมชนที่ขอขยำยเขต พร้อมทั้งระบุวันเดือนปี  
ที่ท ำกำรตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ 

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

๗.2 ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้น ำตรวจ 
 

(ลงชื่อ)  ...........................................................  
  (..........................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
วันที่................................................................ 

๗.๓ ผู้ตรวจสอบรำยงำน 

 
(ลงชื่อ)  .............................................................  

(............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 
วันที่.................................................................... 
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แผนผังระเบียบคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจัดตั้งป่าชุมชน และขยายเขตป่าชุมชน พ.ศ. 2563

(ตามความมาตรา 32 วรรคห้า, มาตรา 37 วรรคสอง, มาตรา 40 วรรคหนึ่ง, มาตรา 48 วรรคสอง 
และมาตรา 81 พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562)

หากพื้นท่ีที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน
บางส่วนเป็นพ้ืนท่ีที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ 
หรือบุคคลใดได้รับอนุญาต 
เข้าท าประโยชน์ พื้นท่ีภาระ

ผูกพันของกรมป่าไม้ หรือท่ีดิน
ที่บุคคลได้มาตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่

กันบริเวณดังกล่าวออก

หมวด 1
การยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน

ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดที่ยังไม่เคยมีป่าชุมชน

ยื่นต่อคกก.ป่าชุมชนประจ า
จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัดที่มีป่าชุมชน

จนท. ลงวันที่รับค าขอและตรวจสอบความถูกต้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันนับแต่ได้รับค าขอ (ข้อ 10)

กรณีค าขอ เอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน 

ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอแก้ไข 
ภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 30 วัน
(ข้อ 10 วรรคสอง)

ยื่นค าขอตามแบบ คนช. 6-1 พร้อมทั้งรายชื่อ คกก.จัดการป่าชุมชน แผนจัดการป่าชุมชน 
และแผนที่แสดงแนวเขตปา่ชุมชน

จนท. ท าหนังสือสอบถามความเห็น
จากนายอ าเภอและอปท. โดยแจ้ง
ความเห็น ภายในเวลา 15 วัน 

(ข้อ 14)

จนท. ออกใบรับค าขอและแจ้งวันเวลา
ในการตรวจสอบ รังวัดพื้นที่ 

และจัดท าแผนที่ภายใน 45 วัน (ข้อ 11)

จนท.จัดรายงานผลการตรวจสอบค าขอ ตามแบบ คนช. ๖-2,
๖-3 แผนที่แสดงแนวเขต ความเห็นฯ และข้อคัดค้าน 

เสนอ คกก. ป่าชุมชน ประจ าจังหวัด พิจารณาภายใน 45 วัน 
นับแต่ครบก าหนดระยะเวลาปิดประกาศ (ข้อ 15,16)

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบและรังวัดพื้นที ่ดังนี้

จนท. จัดท าแผนที่ปิดประกาศค าขอพร้อมทั้ง
แผนที่แสดงแนวเขต ณ ศาลากลางจังหวัด 
อ าเภอ อปท. และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร

ไม่น้อยกว่า 30 วัน (ข้อ 13)

พ้ืนที่ป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน 
ต้องพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่มีการ

ประกาศเพิกถอนในราชกิจจาฯ (ข้อ 7)

ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนหรือร่วมกับชุมชนที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
บุคคลต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีภูมิล าเนาในอ าเภอที่จัดตั้งปา่ชมุชน ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นับแต่วันที่ยื่นค าขอ 

รวมตัวกันตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (ข้อ 6)

(ข้อ 8)

(ข้อ 9) (ข้อ 9)

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

(ข้อ 12)

กรณีครบถ้วน

ให้จนท. น าข้อคัดค้านดังกล่าว มาพิจารณาประกอบ
การจัดท าความเห็นฯ (ข้อ 15 วรรคสอง)

กรณีมีหนังสือคัดค้าน

ณ สจป. ศูนย์ป่าไม้จังหวัด หรือสถานที่อ่ืน ตามท่ี อธิบดีประกาศก าหนด
สถานที่ย่ืนค าขอ

หมวด 2
การตรวจสอบค าขอ การตรวจสอบพื้นที่ การรังวัดพื้นที่ และการจัดท ารายงาน

ชุมชมผู้ยื่นขอ

ประธานกรรมการจัดการปา่ชุมชน

๑. สภาพภูมิประเทศ ๓. การใช้ประโยชน์
๒. ประเภทป่าและสภาพป่า 4. ข้อมูลการจัดตั้งป่าชุมชน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ 299 ง ๒2 ธันวาคม ๒๕๖๓
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ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ให้ จนท. ด าเนินการดังต่อไปนี้
๑. ระงับการพิจารณาค าขอที่มีพ้ืนที่ซ้อนกันทุกค าขอ
๒. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอที่มีพ้ืนที่ซ้อนกัน
ท าความตกลงร่วมกัน ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่

ในกรณีที่มีการยื่นค าขอซ้อนพื้นที่กันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (ข้อ 17 วรรคสอง)

แจ้งผลความตกลงร่วมกันต่อเจ้าหน้าที่ (ข้อ 18)

ให้จนท. พิจารณาค าขอที่คงเหลือไว้
ต่อจากข้ันตอนที่ระงับการพิจารณา 

และจ าหน่ายค าขอที่ประสงค์จะขอถอน
ออกจากสารบบ

ผู้ย่ืนค าขอตกลงร่วมกันให้มีค าขอ
เพียงค าขอเดียว

ให้จนท. จ าหน่ายค าขอที่ระงับ
การพิจารณาไว้ทั้งหมดออกจากสารบบ

ผู้ย่ืนค าขอตกลงร่วมกันให้จัดท า
ค าขอฉบับใหม่

หมวด 3
การด าเนินการกับค าขอที่มีพื้นที่ซ้อนกัน 

(ข้อ 17 วรรคสาม)

ยื่นค าขอภายหลังปิดประกาศ
(ข้อ 19)

ยื่นค าขอภายในระยะเวลา
ปิดประกาศ (ข้อ 13)

ให้เจ้าหน้าที่จ าหน่ายค าขอ
ที่ระงับการพิจารณาไว้

ออกจากสารบบ

กรณีท าความตกลงร่วมกันไม่ได้ กรณีท าความตกลงร่วมกันได้

(ข้อ 17 วรรคสอง)

จนท. จ าหน่ายค าขอออกจากสารบบ
และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
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กรณีผู้ยื่นค าขอ/ผู้มีหนังสือ
คัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติ

มีสิทธ์ิอุทธรณ์มติ
ภายใน ๔๕ วัน 

(ข้อ ๒๖)

กรณีอธิบดีกรมป่าไม้
ไม่เห็นด้วยกับมติ

ให้เสนอความเห็นและ
เหตุผล ภายใน ๔๕ วัน 

(ข้อ ๒๗)

พิจารณาภายใน  ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบค าขอ 

คกก. ป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณา อนุมัต/ิไม่อนุมัต/ิอนุมัติโดยมีเง่ือนไข

มีหนังสือแจ้งมติพร้อมแสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งภายใน ๑๕ วัน    (ข้อ ๒5)

คนช.มีค าวินิจฉัย
ให้จัดตั้งได้ 
(ข้อ ๒๘)

หมวด ๔
การพิจารณาอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน

หลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุมัติจัดต้ังป่าชุมชน (ข้อ ๒๑)

กรณีพ้ืนที่ทับซ้อนทั้งหมด
หรือบางส่วนกับ (ข้อ ๒๒)

๑. พื้นที่ท่ีบุคคลอยู่ระหว่างยื่นค าขอท าประโยชน์ 
๒. พื้นที่ท่ีรัฐมีแผนหรือโครงการที่จะพัฒนาพ้ืนท่ี 
๓. พื้นที่ป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอน 

กรณีแผนจัดการ  
ป่าชุมชนไม่ถูกต้อง
เหมาะสม (ข้อ ๒๔) 

ผู้ยื่นค าขอแก้ไขแผนฯ
ภายใน ๔๕ วัน

หากมิได้แก้ไข
ในเวลาที่ก าหนด
ไม่พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ า
จังหวัดปฏิบัติ
ให้เป็นไปตาม

ค าวินิจฉัย

อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศอนุมัติ
จัดต้ังป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา

สาระส าคัญในประกาศฯ (ข้อ ๒๘)
๑. ชื่อป่าชุมชน
๒. รายชื่อชุมชนท่ีขอจัดต้ังป่าชุมชน
๓. สถานะของป่าท่ีน ามาจัดตั้งป่าชุมชน 
๔. ท่ีตั้งของป่าชุมชน
๕. จ านวนเนื้อท่ีของพื้นท่ีท่ีจัดตั้งป่าชุมชน
๖. เงื่อนไขในการจัดต้ังป่าชุมชน (ถ้าม)ี
๗. ต าแหน่งและผู้ด ารงต าแหน่งประกาศอนุมัติ

จัดตั้งป่าชุมชน
๘. แผนท่ีแสดงแนวเขตป่าชุมชน 

กรณีค าวินิจฉัยมีจ านวนพื้นที่
มีการเปลี่ยนแปลงให้แก้ไข
ภายใน ๓๐ วัน (ข้อ ๒๘)

๑. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๖ 

๒. ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม

๓. คกก.จัดการป่าชุมชนมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความใน
มาตรา ๔๒ วรรคสอง 

๔. พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ในท้องที่อ าเภอเดียวกัน
กับชุมชนที่ยื่นค าขอ

๕. ป่าชุมชนต้องไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์
๖. พื้นที่ต้องไม่เป็น/ไม่มีพื้นที่ท่ีบุคคลใดไดม้า

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๗. พื้นที่ต้องไม่เป็น/ไม่มีพื้นที่ท่ีส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด
ได้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์

๘.พื้นที่ต้องไม่เป็นพื้นที่ภาระผูกพันของกรมป่าไม้ 
๙. ขนาดของพื้นที่และสัดส่วน

การใช้ประโยชน์มีความสอดคล้องกับ
ภูมิประเทศ ขนาดของชุมชน และศักยภาพ
ของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ 

๑๐. แผนจัดการป่าชุมชนแสดงให้เห็นถึงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ควบคุม ดูแล และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

พิจารณาจากขอ้เท็จจรงิ เหตุผลความจ าเป็น ผลกระทบ
ต่อบุคคลและชุมชน แผนงานการปรับลดพื้นท่ี
๑. หลักความพอสมควรแก่เหตุ
๒. หลักความเสมอภาค  
๓. หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

หลักเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่ทับซ้อน (ข้อ ๒๓)

กรณีมีมติอนุมัติแผนฯ
ให้จัดตั้งป่าชุมชน
- อธิบดีกรมป่าไม้
เห็นด้วยกับมติ
- ไม่มีอุทธรณ์

(ข้อ ๒๘)

คนช. พิจารณาอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
ค าวินิจฉัยถือเป็นท่ีสิ้นสุด

๑. หากมีการกันพื้นที่ทับซ้อนออกหารอื
๒. มีหนังสือยินยอมของบุคคล/หน่วยงานรัฐ 
ยินยอมให้น าพ้ืนท่ีมาจัดตั้งป่าชุมชนได้

การพิจารณามี 2 กรณี

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด (ข้อ ๒๐)
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1. ด าเนินการป่าชุมชนมาแล้ว ≥ 1 ปี
2. เป็นป่าชุมชนที่อยู่ในกลุ่มพัฒนา
ดีมาก ก่อนการยื่นค าขอขยายเขต
ป่าชุมชน (ข้อ 29)

พ้ืนที่ท่ีขอขยายเขตป่าชมุชน
ต้องอยู่ในอ าเภอเดียวกันกับป่าชุมชนเดิม

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
พิจารณา

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติขยายเขตป่าชุมชน

1) มีการด าเนินการป่าชุมชนมาแล้ว ≥ 1 ปี
2) ขนาดพื้นท่ีที่ขอขยายสอดคล้องกับขนาดของพื้นที่ป่าชุมชน

ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนออก
3) พื้นที่ท่ีขอขยายต้องไม่อยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์
4) พื้นที่ท่ีขอขยายต้องไม่เป็นหรือไมม่ีพื้นท่ีที่ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดได้รับอนุญาต
เข้าท าประโยชน์

5) พื้นที่ท่ีขอขยายต้องไม่เป็นพ้ืนท่ีภาระผูกพันของกรมป่าไม้
6) ขนาดของพื้นที่ท่ีขอขยายและสัดส่วนการใช้ประโยชน์

มีความสอดคล้องภายในพื้นที่ป่าชุมชน
7) แผนจัดการป่าชุมชนแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

(ข้อ 35)

อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศอนุมัติขยายเขตป่าชมุชนในราชกิจจานเุบกษา

สาระส าคัญในประกาศ
1) ช่ือป่าชุมชน
2) รายช่ือชุมเดิม และชุมชนที่ขอขยายเขตป่าชุมชน
3) สถานะของป่าที่น ามาขยายเขตป่าชุมชน
4) ที่ตั้งป่าชุมชนที่ขยายเขตป่าชุมชน
5) จ านวนพื้นที่ของพื้นที่ท่ีขยายเขตป่าชุมชน
6) เง่ือนไขในการขยายเขตป่าชุมชน (ถ้ามี)
7) ต าแหน่งและผู้ด ารงต าแหน่งประกาศอนุมัติขยายเขตป่าชุมชน
8) แผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ขยายเขต (ข้อ 37)

หมวด 5 
การขยายเขตป่าชุมชน

ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชน
ยื่นค าขอตามแบบ คนช. 6-4 3. หนังสือยินยอมให้จัดตั้งป่าชุมชน
1.แผนจัดการป่าชุมชนฉบับใหม่ จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. แผนที่แสดงอาณาเขตโดยสังเขป (ข้อ 31)

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ค าขอขยายเขตป่าชุมชน (ข้อ 34)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล (ข้อ 33)

1) สภาพภูมิประเทศ
2) ประเภทป่าและสภาพป่า
3) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่
4) ข้อมูลการจัดตั้งปา่ชุมชนเดิม
5) ประวัติการขอใช้พื้นที่ที่ขอขยาย

เขตป่าชุมชน

การพิจารณาอนุมัติ ให้น าความในข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ 
ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับแก่
การพิจารณาค าขอขยายเขตป่าชุมชน (ข้อ 36)

กรณีเป็นป่าชุมชนที่เคยถูกเพิกถอน
ต้องพ้น 1 ปี นับแต่วันท่ีประกาศ
การเพิกถอนป่าชุมชน (ข้อ 30)

ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดที่ยังไม่เคย
มีป่าชุมชน (ข้อ ๙) ยื่นต่อคกก.ป่าชุมชนประจ า

จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัดที่มีป่าชุมชน (ข้อ ๙)

ณ สจป. ศูนย์ป่าไม้จังหวัด หรือสถานที่อ่ืนหรือวิธีการอ่ืน 
ตามท่ี คกก.ป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด

สถานที่ย่ืนค าขอ

การตรวจสอบค าขอ การตรวจสอบพื้นที่ การรังวัดพื้นที่ (ข้อ 32)
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปา่ชุมชน   

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ.  2562  เพ่ือให้มีหน้าที่และอ านาจปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  2562  ก าหนด   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  2562  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน  

พ.ศ.  2562 
  3.1 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   (1) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด   
   (2) ข้าราชการในสังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

ในต าแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้  เจ้าพนักงานป่าไม้  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ  หรือปฏิบัติงาน   
  3.2 กรมป่าไม้   
   (1) อธิบดี 
   (2) รองอธิบดี 
   (3) ผู้ตรวจราชการกรม 
   (4) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   
   (5) ผู้อ านวยการส านัก 
   (6) ผู้อ านวยการกอง 
   (7) ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
   (8) ข้าราชการในต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักจัดการงานทั่วไป   

เจ้าพนักงานธุรการ  นิติกร  นักวิชาการป่าไม้  เจ้าพนักงานป่าไม้  นายช่างส ารวจ  ตั้งแต่ระดับปฏิบตักิาร  
หรือปฏิบัติงาน 

   (9) ลูกจ้างประจ า  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ในต าแหน่ง  พนักงานทั่วไป  
พนักงานเกษตรพื้นฐาน  พนักงานธุรการ  พนักงานสวนป่า  พนักงานพิทักษ์ป่า   

   (10) พนักงานราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ในต าแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นิติกร  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  นักวิชาการเผยแพร่   
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   (11) พนักงานราชการ  กลุ่มงานเทคนิค  ในต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตร  
นายช่างส ารวจ  พนักงานพิทักษ์ป่า  ช่างเขียนแผนที่  ช่างส ารวจ   

   (12) พนักงานราชการ  กลุ่มงานบริการ  ในต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่เผยแพร่  
เจ้าหน้าที่การเกษตร  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า  ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร   

  3.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
   (1) อธิบดี   
   (2) รองอธิบดี 
   (3) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   (4) ผู้อ านวยการส านัก 
   (5) ผู้อ านวยการสถาบัน   
   (6) ผู้อ านวยการกอง 
   (7) เลขานุการกรม 
   (8) ข้าราชการในต าแหน่ง  นักวิชาการประมง  เจ้าพนักงานประมง  นักวิชาการป่าไม ้ 

เจ้าพนักงานป่าไม้  นิติกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักประชาสัมพันธ์  นักวิเทศสัมพันธ์  
นายสัตวแพทย์  นายช่างกลเรือ  นายช่างเครื่องกล  นักเดินเรือ  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ  หรือปฏิบัติงาน   

  3.4 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
   (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด   
   (2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
  3.5 กรมการปกครอง   
   (1) ปลัดจังหวัด 
   (2) นายอ าเภอ 
   (3) ปลัดอ าเภอ   
   (4) ก านัน 
   (5) ผู้ใหญ่บ้าน 
  3.6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
   3.6.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     (3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในต าแหน่ง  นิติกร  ตั้งแต่

ระดับปฏิบัติการ   
   3.6.2 เทศบาล 
     (1) ปลัดเทศบาล 

้หนา   ๕
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     (2) รองปลัดเทศบาล 
     (3) พนักงานเทศบาลในต าแหน่ง  นิติกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ   
   3.6.3 องค์การบริหารส่วนต าบล 
     (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     (3) พนักงานส่วนต าบลในต าแหน่ง  นิติกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ   
  3.7 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   (1) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรชั้นยศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป   
ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ตามข้อ  3.1 - 3.7  มีหน้าที่และอ านาจปฏิบัติการตามพระราชบญัญตัิ

ป่าชุมชน  พ.ศ.  2562  ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๖
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ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้

แผนผังประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. 2562

(ตำมมำตรำ 5 พ.ร.บ. ป่ำชุมชน พ.ศ. 2562)

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กรมป่ำไม้

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งดังต่อไปน้ีเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. 2562

(1) ผอ.ทสจ.
(2) ข้าราชการในสังกัด ทสจ. ในต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้

เจ้าพนักงานป่าไม้ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงาน

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด

(1) อธิบดี (2) รองอธิบดี
(3) ผู้ตรวจราชการกรม (4) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(5) ผู้อ านวยการส านัก (6) ผู้อ านวยการกอง
(7) ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
(8) ข้าราชการในต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักจัดการงานท่ัวไป เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร 
นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ นายช่างส ารวจ 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือปฏิบัตงิาน

(9) ลูกจ้างประจ า กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในต าแหน่ง
พนักงานทั่วไปพนักงานเกษตรพื้นฐาน พนักงานธุรการ
พนักงานสวนป่า พนักงานพิทักษ์ป่า

(10) พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในต าแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นิติกร
เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม นักวิชาการเผยแพร่

(11) พนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ในต าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเกษตรนายช่างส ารวจ พนักงาน
พิทักษ์ป่า ช่างเขียนแผนที่ ช่างส ารวจ

(12) พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ในต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ เจ้าหน้าท่ีการเกษตร เจ้าหน้าท่ี
ตรวจป่า ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเกษตร

(1) อธิบดี (2) รองอธิบดี
(3) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (4) ผู้อ านวยการส านัก
(5) ผู้อ านวยการสถาบัน (6) ผู้อ านวยการกอง
(7) เลขานุการกรม
(8) ข้าราชการในต าแหน่ง นักวิชาการประมง เจ้าพนักงาน

ประมง นักวิชาการป่าไม้เจ้าพนักงานป่าไม ้นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ นายสัตวแพทย์ นายช่างกลเรือ นายช่าง
เครื่องกล นักเดินเรือ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงาน

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

กรมกำรปกครอง

(1) ปลัดจังหวัด (2) นายอ าเภอ  (3) ปลัดอ าเภอ
(4) ก านัน (5) ผู้ใหญ่บ้าน

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

1. อบจ.
(1) ปลัด อบจ. (2) รองปลัด อบจ.
(3) ข้าราชการอบจ. ในต าแหน่งนิติกร

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

2. เทศบาล
(1) ปลัดเทศบาล (2) รองปลัดเทศบาล
(3) พนักงานเทศบาลในต าแหน่งนิติกร

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

3. อบต.
(1) ปลัด อบต. (2) รองปลัด อบต.
(3) พนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งนิติกร

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

(1) ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร
ช้ันยศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่และอ านาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  การก าหนดแบบบัตรประจ าตวั 

กรรมการจดัการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชมุชน  และพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าดว้ยป่าชมุชน 
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ บัตรประจ าตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  และพนักงานเจ้าหน้าที่  
ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ให้ประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวกรรมการ
จัดการป่าชุมชนส าหรับกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น   และออกบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ปา่ชุมชนส าหรบัเจ้าหน้าที่ปา่ชุมชนที่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวดั
ของแต่ละจังหวัดนั้น 

ข้อ ๓ ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป
หรือเทียบเท่า  และผู้ว่าราชการจังหวัด   

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้และพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่  ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด  ๒.๕ x ๓.๐  
เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  ซึ่งถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตร
แต่งเครื่องแบบปกติขาว  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ  หรือชุดสุภาพ  จ านวน  ๒  รูป  ต่อประธาน
กรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรืออธิบดีกรมป่าไม้
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๖ บัตรประจ าตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งออกตามประกาศนี้  ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในบัตร  แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันออกบัตร  
เว้นแต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องโอน
หรือย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอื่น  หรือกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวันบัตรหมดอายุ  ให้ถือว่าบัตรนั้นหมดอายุก่อนวันหมดอายุที่ก าหนดในบัตรนั้น  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓
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และให้คืนบัตรดังกล่าวแก่ประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  หรืออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๗ ในกรณีที่บัตรประจ าตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่  หมดอายุ  สูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ยื่นค าขอมีบัตรใหมห่รือขอเปลีย่น
บัตรแทนบัตรเดิมต่อประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  หรืออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  แล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่บัตรนั้นหมดอายุ  สูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  ให้ยื่นค าขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร
แทนบัตรเดิมต่อประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  หรืออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  แล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  22  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

วราวุธ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓
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ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
 

 
วันที่ .............................................................  

 
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................... 

เกิดวันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ............. อายุ .......... ปี หมูโ่ลหิต .................................... 
สัญชาติ ........................ ศาสนา ........................ เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................... ............... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ......................... .......... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................. E-mail Address : ....................................................................... 
อาชีพ ................................................................ ต าแหน่ง .......................................................................... 
ปฏิบัติงาน แผนก/งาน ...................................... ฝ่าย/ส่วน .......... .............................................................. 
สังกัด (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชื่อหน่วยงานของรัฐ/ชื่อหน่วยงาน) ................................................ 
........................................................................... กระทรวง ......................................... ................................ 
ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนตามค าสั่ง/ประกาศ ................................ 
............................................................................................................................. ........................................  
มีความประสงค์ยื่นค าขอต่อ …………………………………….....................…เพ่ือขอมีบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน ในกรณี  
  ขอมีบัตรครั้งแรก 
  บัตรเดิมหมดอายุ 
  บัตรสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุด หมายเลขบัตรเดิม ............................................ (ถ้าทราบ) 
  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
  เปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานต่อไปนี้มาพร้อมกับค าขอด้วยแล้ว 
  บัตรเดิมหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
   ใบแจ้งความ 
  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 
   รูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ รูป 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ .......................................................................... 
(.......................................................................) 

ผู้ยื่นค าขอ 
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๕.๔ ซม. 

แบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  กำรก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัว

กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
   

 
   (ด้ำนหน้ำ) 

 
 

 

 

 

 

  

      

    (ด้ำนหลัง) 

   

 

(๑) 

    

    

       

 

       
หมำยเหตุ (๑) ต าแหน่งและสังกัด (ถ้ามี) เช่น ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐ  
ที่เก่ียวข้องที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  

 

บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่ 
ตำมพระรำชบัญญัตปิ่ำชมุชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
เลขที่ .../.... 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

วันออกบัตร ......../......../........  วันบัตรหมดอำย ุ......../......../........ 
 

 

     

      

        

๘.๔ ซม. 

 

  

 

 

 

 

     

    

 

 

   

รูปถ่าย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓.๐ ซม. 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
................................................................. 
ชื่อ ........................................................... 
ต าแหน่ง .................................................. 
สังกัด ....................................................... 
เป็นพนักงานเจ้าหนา้ที ่
ตามพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

    ต าแหน่ง ........................................ 
ผู้ออกบัตร 

๘.๔ ซม. 

  
  .......................... 
ลายมือชื่อผู้ถอืบัตร 
  หมู่โลหิต .......... 

 

๕.๔ ซม. 
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ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
 

 
วันที่ .............................................................  

 
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................... 

เกิดวันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ............. อายุ .......... ปี หมูโ่ลหิต .................................... 
สัญชาติ ........................ ศาสนา ........................ เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................... ............... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ................... ................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................. E-mail Address : ....................................................................... 
อาชีพ ................................................................ ต าแหน่ง .......................................................................... 
ปฏิบัติงาน แผนก/งาน ...................................... ฝ่าย/ส่วน ........................................................................  
สังกัด (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชื่อหน่วยงานของรัฐ/ชื่อหน่วยงาน) ................................................ 
........................................................................... กระทรวง .................................................................. ....... 
เป็นหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชน ......................................... (ชื่อป่าชุมชน) 
ในท้องที่อ าเภอ ...................................... จังหวัด ............................................  
เริ่มด ารงต าแหน่งการเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนเมื่อวันที่....................................................................... 
และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่................................................. ................................................. . 
มีความประสงค์ยื่นค าขอต่อประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด........................................................ 
เพ่ือขอมีบตัรประจ าตัวกรรมการจัดการป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน ในกรณี 
  ขอมีบัตรครั้งแรก 
  บัตรเดิมหมดอายุ 
  บัตรสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุด หมายเลขบัตรเดิม ............................................ (ถ้าทราบ) 
  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
  เปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
 
ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานต่อไปนี้มาพร้อมกับค าขอด้วยแล้ว 
   บัญชีรายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชน................................................................... 
  บัตรเดิม 
   ใบแจ้งความ 
  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 
   รูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ รูป 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ .......................................................................... 
(.......................................................................) 

ผู้ยื่นค าขอ 
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๕.๔ ซม. 

แบบบัตรประจ ำตัวกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน  
ท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  กำรก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัว

กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
   

 
   (ด้ำนหน้ำ) 

 
 

 

 

 

 

  

      

    (ด้ำนหลัง) 

   

 

 

 

    

       

 

      

บัตรประจ ำตัวกรรมกำรจดักำรป่ำชุมชน 
ตำมพระรำชบัญญัตปิ่ำชมุชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
เลขที่ .../.... 

ประจ ำปำ่ชมุชน ............................................. 
จังหวัด............................................................ 

วันออกบัตร ......../......../........  วันบัตรหมดอำย ุ......../......../........ 
 

 

     

      

        

๘.๔ ซม. 

  

    

 

 

   

รูปถ่าย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓.๐ 
ซม. 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
................................................................. 
ชื่อ ........................................................... 
 
เป็นกรรมการจัดการปา่ชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

ต าแหน่ง    ประธานกรรมการป่าชุมชน 
  ประจ าจังหวัด ........................... 

ผู้ออกบัตร 

๘.๔ ซม. 

  
  .......................... 
ลายมือชื่อผู้ถอืบัตร 
  หมู่โลหิต .......... 

 

๕.๔ ซม. 
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ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
 

 
วันที่ .............................................................  

 
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................... 

เกิดวันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ............. อายุ .......... ปี หมูโ่ลหิต .................................... 
สัญชาติ ........................ ศาสนา ........................ เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................... ............... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ................... ................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................. E-mail Address : ....................................................................... 
อาชีพ ................................................................ ต าแหน่ง .......................................................................... 
ปฏิบัติงาน แผนก/งาน ...................................... ฝ่าย/ส่วน ........................................................................  
สังกัด (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชื่อหน่วยงานของรัฐ/ชื่อหน่วยงาน) ................................................ 
........................................................................... กระทรวง .................................................................. ....... 
ได้รับแต่งตั้งเป็น  เจ้าหน้าทีป่่าชุมชนประจ าจังหวัด .................................................(กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
  เจ้าหน้าทีป่่าชุมชนประจ าป่าชุมชน ....................................... (ชื่อป่าชุมชน) 
ในท้องที่อ าเภอ ...................................... จังหวัด ............................................  
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนตามค าสั่ง/ประกาศ ....................................................................................... 
มีความประสงค์ยื่นค าขอต่อประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ....................................................... 
เพ่ือขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน ในกรณี 
  ขอมีบัตรครั้งแรก 
  บัตรเดิมหมดอายุ 
  บัตรสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุด หมายเลขบัตรเดิม ............................................ (ถ้าทราบ) 
  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
  เปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานต่อไปนี้มาพร้อมกับค าขอด้วยแล้ว 
  บัตรเดิมหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
   ใบแจ้งความ 
  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 
   รูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ รูป 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ .......................................................................... 
(.......................................................................) 

ผู้ยื่นค าขอ
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๕.๔ ซม. 

แบบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน (กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ) 
ท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  กำรก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัว

กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
   

 
   (ด้ำนหน้ำ) 

 
 

 

 

 

 

  

      

    (ด้ำนหลัง) 

   

 

(๑) 

 

    

       

 

         
หมำยเหตุ (๑) ต าแหน่งและสังกัด (ถ้ามี) เช่น ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนที่แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 
 

 

บัตรประจ ำตัวเจ้ำหนำ้ที่ปำ่ชุมชน 
ตำมพระรำชบัญญัตปิ่ำชมุชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
เลขที่ .../.... 

จังหวัด............................................ 
วันออกบัตร ......../......../........ วันบัตรหมดอำย ุ......../......../........ 

 

 

     

      

        

๘.๔ ซม. 

 

  

 

 

 

 

     

    

 

 

   

รูปถ่าย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓.๐ ซม. 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
................................................................. 
ชื่อ ........................................................... 
ต าแหน่ง .................................................. 
สังกัด ....................................................... 
เป็นเจ้าหน้าที่ปา่ชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

........................................ 
 ต าแหน่ง  ประธานกรรมการป่าชุมชน 
            ประจ าจังหวัด ........................... 

ผู้ออกบัตร 

๘.๔ ซม. 

  
  .......................... 
ลายมือชื่อผู้ถอืบัตร 
  หมู่โลหิต .......... 

 

๕.๔ ซม. 
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๕.๔ ซม. 

แบบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน (กรณีสมำชิกป่ำชุมชน) 
ท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  กำรก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัว

กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
   

 
   (ด้ำนหน้ำ) 

 
 

 

 

 

 

  

      

    (ด้ำนหลัง) 

   

 

 

 

    

       

 

         
  

 

บัตรประจ ำตัวเจ้ำหนำ้ที่ปำ่ชุมชน 
ตำมพระรำชบัญญัตปิ่ำชมุชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
เลขที่ .../.... 

ประจ ำปำ่ชมุชน ....................................... 
จังหวัด........................................... 

วันออกบัตร ......../......../........  วันบัตรหมดอำย ุ......../......../........ 
 

 

     

      

        

๘.๔ ซม. 

 

  

 

 

 

 

     

    

 

 

   

รูปถ่าย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓.๐ ซม. 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
................................................................. 
ชื่อ ........................................................... 
 
เป็นเจ้าหน้าที่ปา่ชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการป่าชุมชน 
 ประจ าจังหวัด........................... 

ผู้ออกบัตร 

๘.๔ ซม. 

  
  .......................... 
ลายมือชื่อผู้ถอืบัตร 
  หมู่โลหิต .......... 

 

  ๕.๔ ซม. 
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ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้

แผนผังประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำรก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัว
กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน เจ้ำหน้ำท่ีป่ำชุมชน และพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน พ.ศ. 2563

(ตำมมำตรำ ๗๑ พ.ร.บ.ป่ำชุมชน พ.ศ. 2562)

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

บัตรประจ ำตัว
กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ที่ออกตำมประกำศนี้

ระยะเวลาการใช้บัตร ใช้ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในบัตร 

แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่
วันออกบัตร เว้นแต่กรณีต้องโอน

หรือย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ในจังหวัดอ่ืน หรือพ้นจากต าแหน่ง

ก่อนวันบัตรหมดอายุ 
ให้ถือว่าบัตรนั้นหมดอายุก่อน

วันหมดอายุท่ีก าหนดในบัตรนั้น

ให้ยื่นค าขอมีบัตรใหม่หรือ
ขอเปลี่ยนบัตรแทนบัตรเดิม 

ภายในสามสิบวัน

กรณีท่ีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 

ให้ยื่นค าขอมีบัตรใหม่ หรือ
ขอเปลี่ยนบัตรแทนบัตรเดิม

ภายในสามสิบวัน

อธิบดีกรมป่ำไม้
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย

ประธำนกรรมกำรป่ำชุมชน
ประจ ำจังหวัด 

ออกบัตรประจ าตัว

เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข้อง

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่

ระดับกรมขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัว พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร
ครึ่งตัว หน้าตรง  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นค าขอมีบัตร 

แต่งเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือชุดสุภาพ จ านวน ๒ รูป

กรณีบัตร หมดอำยุ สูญหำย
ถูกท ำลำย หรือช ำรุด

ในสำระส ำคัญ

กรณีที่เปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อสกุล

หรือชื่อตัวและช่ือสกุล

อำยุบัตร

(ข้อ 5)

(ข้อ 6) (ข้อ 7) (ข้อ 7 วรรคสอง)

(ข้อ 3) (ข้อ 4)

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน
(ข้อ 2) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกรมป่ำไม้

กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
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ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าดว้ยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชมุชนระดับจังหวดั   

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดแจ้งการเป็นเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด  เพ่ือรองรับสถานะเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดให้มีความชัดเจนขึ้นในทางกฎหมาย  
และเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเรียนรู้  สร้างความเข้าใจ  และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ในการจัดการป่าชุมชน  รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมของป่าชุมชนระดับจังหวัด  อันน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “เครือข่ายป่าชุมชน”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัต ิ
ป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  อธิบดีกรมป่าไม้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัด  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ป่าชุมชน”  หมายความว่า  ป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
“เครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอ”  หมายความว่า  การรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการ 

ป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชนของป่าชุมชนต่าง ๆ  ที่อยู่ในอ าเภอเดียวกัน  โดยมีเป้าหมายร่วมกัน   
เพ่ือเรียนรู้  สร้างความเข้าใจ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เพ่ือน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนระดับอ าเภอ 
ร่วมกันอย่างยั่งยืน   

“เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด”  หมายความว่า  การรวมตัวกันของเครือข่ายป่าชุมชนระดับ
อ าเภอที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน  โดยมีเป้าหมายร่วมกัน  เพ่ือเรียนรู้  สร้างความเข้าใจ  และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  เพื่อน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนระดับจังหวัดร่วมกันอย่างยั่งยืน 

“คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอ”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชนของป่าชุมชนต่าง ๆ  ที่อยู่ในอ าเภอเดียวกันยอมรับให้เป็นตัวแทน
เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริม  สร้างความเข้าใจ  และประสานการท างานระหว่างป่าชุมชนภายในอ าเภอนั้น 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่อธิบดีมอบหมาย 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๓
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ข้อ ๕ คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดในจังหวัดหนึ่ง  ประกอบด้วย  ประธาน
เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  และกรรมการเครือข่าย  
ป่าชุมชนระดับจังหวัด 

ให้คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอทุกเครือข่ายในจังหวัดเลือกผู้แทนเครือข่าย 
ป่าชุมชนระดับอ าเภอของเครือข่ายตนเองในจ านวนที่เท่ากันทุกเครือข่ายแต่ต้องไม่น้อยกว่าเครือข่ายละ
หนึ่งคน  เพ่ือเป็นกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด   

ให้ผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัดตามวรรคสอง  จัดให้มีการประชุมโดยให้ผู้มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมท าหน้าที่ประธาน  
ในที่ประชุม  เพ่ือด าเนินการเลือกประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดและรองประธานเครือข่ าย 
ป่าชุมชนระดับจังหวัด  จากกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  และให้ประธานเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัดหรือกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายเป็นตัวแทน  
ในการยื่นค าขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

การประชุมกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  กรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  
คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น 
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๖ ให้ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดหรือกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัดซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้เป็นตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามข้อ  ๕   
ยื่นค าขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ  คนช.  1-1  ท้ายระเบียบนี้  ต่อเจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  ตามแบบ  คนช.  1 -2   
ท้ายระเบียบนี้ 

(2) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอครั้งที่มีการเลือก
ผู้แทนระดับอ าเภอเข้าไปเป็นกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

(๓) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่มีการเลือก
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดและรองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

การยื่นค าขอจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศก าหนด   
ข้อ ๗ เมื่อได้รับค าขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอ  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  
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ให้แจ้งผู้ขอจดแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือจัดส่งเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา  
ที่เจ้าหน้าที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอจดแจ้งไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าค าขอจดแจ้งนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่ 
พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอจดแจ้งทราบ 

ข้อ  ๘  เมื่อค าขอเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่รับจดแจ้ง 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดแจ้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับจดแจ้ง   

ข้อ  ๙  ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งการจดแจ้งเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในจังหวัดที่เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนั้นได้รับการจดแจ้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่  
ได้จดแจ้ง  รวมทั้งมีหนังสือแจ้งขอ้มูลของเครือขา่ยป่าชุมชนระดับจังหวดัที่ไดม้ีการจดแจ้งให้ส านกัจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ทราบ  เพ่ือที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่จะได้รวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวแจ้งต่อกรมป่าไม้  ให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจดแจ้งเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
ในสารบบของกรมป่าไม้ต่อไป   

ในการนี้  ให้เจ้าหน้าที่และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ปิดประกาศการจดแจ้ง
เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่  และศาลากลางจังหวัดแห่งจังหวัดที่เครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัดนั้นได้รับการจดแจ้ง  รวมทั้งให้ส านักจัดการป่าชุมชนหรือส่วนราชการภายในกรมป่าไม้  
ที่อธิบดีมอบหมาย  เผยแพร่การจดแจ้งผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมป่าไม้ด้วย 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีการแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด  รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  กรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  
หรือผู้ประสานงานหลักของคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  ให้ประธานเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัดหรือกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัดมีมติมอบหมายเป็นตัวแทนในการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครือข่ายป่าชุมชนระดับ
จังหวัดตามแบบ  คนช.  1-3  ท้ายระเบียบนี้  ต่อเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๖  พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ  คนช.  1 -2   
ท้ายระเบียบนี้ 

(๒) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกรณีที่มีการเลือก
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  หรือกรรมการ
เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  เพ่ือแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง  หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง  
ผู้ประสานงานหลักของคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
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(๓) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอครั้งที่มีการเลือก
ผู้แทนระดับอ าเภอเข้าไปเป็นกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

ให้น าความในข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอแก้ไข  เพ่ิมเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  และการแก้ไขข้อมูลในสารบบ  
ของกรมป่าไม้  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดที่ได้  
จดแจ้งต่อกรมป่าไม้  อธิบดีอาจประกาศก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้คณะกรรมการเครือข่าย  
ป่าชุมชนระดับจังหวัดปฏิบัติตามก็ได้ 

ข้อ 1๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดแต่ละจังหวัด 
ที่มีอยู่เดิมตามแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนของกรมป่าไม้  เป็นคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัดตามระเบียบนี้  และให้ด าเนินการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ   
คนช.  ๑-๑  ท้ายระเบียบนี้  ต่อเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๖  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้   

(1)  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ  คนช.  1 -2   
ท้ายระเบียบนี้   

(2)  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่มีการเลือก
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  หรือหนังสือรับรองการเป็นคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัดจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ 

ให้คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามวรรคหนึ่งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ  ๕  
และข้อ  ๑๐  ให้แล้วเสร็จภายในสองปี  นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้การจดแจ้งเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดในจังหวัดนั้นเป็นอันถูกยกเลิก 

ข้อ ๑๓ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   
ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

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

ข้าพเจ้า ชื่อ.................................................... นามสกุล...............................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................................................... ....... 
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่................... ตรอก/ซอย....................................... .................... 
ถนน...................................... ต าบล/แขวง............................................ อ าเภอ/เขต.................... .......... 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โท รศัพท์.................................. 
โทรสาร.............................................. e-mail address : .......................................................................  
เป็นตัวแทนในการยื่นขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด......................................................................................  
๒. จ านวนกรรมการ ............................ คน  
๓. ผู้ประสานงานหลักของคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

   ๓.๑ ชื่อ.................................................... นามสกุล...............................................  
ต าแหน่ง  ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด    
  กรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................... ............ อยู่บ้านเลขที่.................................. 
หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย....................................................  ถนน......................................  
ต าบล/แขวง.............................................................. อ าเภอ/เขต............................................ .... 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.................... .............. 
โทรสาร.............................................. e-mail address : ....................................................................... 
   ๓.๒ ชื่อ.................................................... นามสกุล............................................... 
ต าแหน่ง  ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด    
  กรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................. . อยู่บ้านเลขที่.................................. 
หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย....................................................  ถนน......................................  
ต าบล/แขวง.............................................................. อ าเภอ/เขต............................................ .... 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.................... .............. 
โทรสาร.............................................. e-mail address : ....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

คนช. ๑-1  
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พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอครั้งที่ 

มีการเลือกผู้แทนระดับอ าเภอเข้าไปเป็นกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่ 

มีการเลือกประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดและรองประธานเครือข่าย
ป่าชุมชนระดับจังหวัด 

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

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

ค าสั่งเจ้าหน้าที่ 

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

(ลงชื่อ) ................................................................ 
         (...................................................... ........) 
ต าแหน่ง 
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แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครือข่ำยป่ำชุมชนระดับจังหวัด 

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 : .......................................................................  
ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด.............................................................................. 
ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ............................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
.................................. ............................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 
................................................................................................................................................................ 

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
 บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  
 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกรณี 

ที่มีการเลือกประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดหรือรองประธานเครือข่าย
ป่าชุมชนระดับจังหวัด เพ่ือแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง หรือกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

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

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

คนช. 1-3 
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(ด้านหลัง) 

ค าสั่งเจ้าหน้าที่ 

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

(ลงชื่อ) ................................................................ 
         (..............................................................)  
ต าแหน่ง 
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ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้

แผนผังระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรจดแจ้งเป็นเครือข่ำยป่ำชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ. 2562
(ตำมมำตรำ 4 พ.ร.บ. ป่ำชุมชน พ.ศ. 2562)

ผู้แทนเครือข่ำยป่ำชุมชน

ยื่นค ำขอจดแจ้ง/ แก้ไข/ เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ณ ศูนย์ป่ำไม้แห่งท้องท่ีที่ตั้งเครือข่ำย

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง

รำยงำนกำรจดแจ้ง

- ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
- ผู้ขอจดแจ้ง ภายใน 15 วัน

รวบรวมข้อมูลลงใน
สารบบของกรมป่าไม้ 
และเผยแพร่ผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วนถูกต้อง/ครบถ้วน

ส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้

แจ้งส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน
กรมป่ำไม้

ศูนย์ป่ำไม้แห่งท้องที่
ที่ตั้งเครือข่ำย

ผู้ขอจดแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม
ตามเวลาก าหนด 

แก้ไข
เสร็จตำม

ก ำหนดเวลำ

เจ้าหน้าที่แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่น

ค าขอจดแจ้งทราบ

ค ำขอจดแจ้ง
เป็นอัน ยกเลิก

ไมแ่ก้ไข/ไม่จัดส่งเอกสาร
ตามก าหนดเวลา

จัดท ำประกำศและ
ปิดประกำศ ณ 

- ศาลากลางจังหวัด
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๓
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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   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๓
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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 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๓
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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 ้

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๓
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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 
       (....................................................) 
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(ด้านหลัง) 

ค าสั่งเจ้าหน้าที่ 

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

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

ค าสั่งเจ้าหน้าที่ 

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

(ลงชื่อ) ................................................................ 
         (..............................................................) 
ต าแหน่ง 
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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 
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ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้

แผนผังระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรจดแจ้งเป็นองค์กรภำคประชำสังคม พ.ศ. 2562
(ตำมมำตรำ 4 พ.ร.บ. ป่ำชุมชน พ.ศ. 2562)

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง

รวบรวมข้อมูลลงใน
สารบบของกรมป่าไม้ 
และเผยแพร่ผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วนถูกต้อง/ครบถ้วน

ส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้

แจ้งส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน
กรมป่ำไม้

ศูนย์ป่ำไม้จังหวัด 
76 จังหวัด

ผู้ขอจดแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม
ตามเวลาก าหนด 

(ไม่น้อยกว่า 30 วัน)

แก้ไข
เสร็จตำม

ก ำหนดเวลำ

เจ้าหน้าที่แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่น

ค าขอจดแจ้งทราบ

ค ำขอจดแจ้ง ยกเลิก
แจ้งเป็นหนังสือ

ให้ทรำบ

ไม่แก้ไข/ไม่จัดส่งเอกสาร
ตามก าหนดเวลา

แจ้งผู้ขอจดแจ้ง 
ภำยใน 7 วัน 

นับแต่วันที่จดแจ้ง

ยื่นค ำขอจดแจ้ง/ เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ ยกเลิก
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องท่ี 

หรือศูนย์ป่ำไม้ 76 จังหวัด

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๓
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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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ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน พ.ศ. 2563
( ตามมาตรา 35 วรรคสาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562)

อธิบดีกรมป่าไม้

มอบหมาย

ตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ตามค าขอ
และตามมาตรฐานการรังวัดบนแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศ 
ตามรูปแบบ กมร. พ.ศ. 2550

เจ้าของพ้ืนที่ท่ีดินติดกับ
ป่าชุมชน เพ่ือรับรองแนวเขต

ท าหนังสือแจ้งก่อน
ท าการรังวัด 

ไม่น้อยกว่า 15 วัน

จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน
แผนที่ 1:50,000 และ 1: 4,000

พร้อมรายละเอียดต่างๆ
เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนพื้นที่ท่ี
ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือพื้นที่ที่ขอขยายเขต

ป่าชุมชนประจ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องท่ี 
ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของแผนที่

ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่รังวัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
แห่งท้องท่ี (ตามข้อ 4) ลงนามรับรองในแผนที่แนวเขตป่าชุมชน

ที่ขอจัดตั้งหรือท่ีขอขยายเขต

ผอ.สจป. เป็นประธาน
กรรมการ

เจ้าหน้าที่ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แห่ง

ท้องที่ซึ่งมีคุณวุฒิด้าน
การรังวัดหรือ

การจัดท าแนวเขต 
อย่างน้อย 1 คน
เป็นกรรมการ

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

เจ้าหน้าที่

• เจ้าหน้าที่ของ สจป. ที่มีคุณวุฒิด้านการังวัด
• เจ้าหน้าที่ของ สจป. ที่มีประสบการณ์และ

สามารถท างานด้านรังวัดได้
• เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอ่ืนๆ

ที่มีคุณวุฒิด้านการรังวัง
• บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับในอนุญาต

เป็นช่างรังวัดเอกชน

เจ้าหน้าที่รังวัด

ผู้น าตรวจ

(ข้อ 3)

(ข้อ 3)

(ข้อ 5)

(ข้อ 4)

(ข้อ 7)

(ข้อ 9)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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ระเบียบคณะกรรมการสรรหา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการสรรหา  และการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ 

ในคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 
พ.ศ.  2563 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  และการเสนอรายชื่อบุคคล 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
คณะกรรมการสรรหาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสรรหา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา 
และการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  พ.ศ.  2563” 

ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการสรรหาบุคคล 

ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตามมาตรา  ๑๑ 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชน 
“องค์กรภาคประชาสังคม”  หมายความว่า  องค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มี

วัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือองค์กรอื่นที่ไม่ได้เป็น  
นิติบุคคลแต่มีผลงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ 
ทั้งนี้  โดยมิได้มีการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน  และได้มีการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม
ต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด   

“เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด”  หมายความว่า  เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดที่ได้จดแจ้ง
เป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกับกรมป่าไม้   

ข้อ  ๔  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ 
มีผลงาน  และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน 
ในแต่ละกลุ่ม  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  กลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงาน  และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์   

(๒)  กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม   
(๓)  กลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  

้หนา   ๑
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ข้อ  ๕  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงาน 
และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือมนุษยศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  ผลงาน  และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  หรือ
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐  เพ่ือเข้ารับ 
การสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยปิดประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อ  ณ  กรมป่าไม้  และ
ประกาศในเว็บไซตข์องกรมป่าไม้ไม่นอ้ยกวา่สามสบิวันตดิตอ่กัน  และในกรณีมีความจ าเปน็เพ่ือประโยชน์
ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการสรรหาอาจขยายระยะเวลาในการสมัครหรือรับ  
การเสนอชื่อออกไปอีกคราวละไม่เกินสิบห้าวนันบัแตว่ันพ้นก าหนด  โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยาย
ระยะเวลาการรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อให้ทราบโดยทั่วกันในช่องทางเดียวกับการประกาศรับสมัคร
หรือรับการเสนอชื่อ 

ในการประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครหรือการเสนอชื่อ  พร้อมด้วยใบสมัครตามแบบ  คนช.  3-๑  ใบเสนอ
ชื่อบุคคลตามแบบ  คนช.  3-๒  หนังสือยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๓  และใบแสดง
ประวัติ  ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๔  ท้ายระเบียบนี้   

(๒)  ให้คณะกรรมการสรรหาหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหามอบหมายมีหนังสือแจ้งประกาศ  
รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อตาม  (๑)  ไปยังหน่วยงานราชการ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรอื่น 
ที่มีวัตถุประสงค์หรือด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือ
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์  ในทุกจังหวัด  ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร  เพ่ือให้เสนอ
รายชื่อผู้แทนของแต่ละหน่วยงานเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๓)  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบสมัคร  พร้อมด้วยประวัติ 
ผลงาน  และประสบการณ์  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามแบบ  คนช.  3-๑  ท้ายระเบียบนี้   

(๔)  การเสนอชื่อผู้ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบเสนอชื่อบุคคล 
ตามแบบ  คนช.  3-๒  หนังสือยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๓  และใบแสดงประวัติ 
ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๔  ท้ายระเบียบนี้   

ข้อ ๖ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับการเสนอชื่อกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  ๑๐  เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ในการประกาศรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอชื่อ  พร้อมด้วยใบเสนอชื่อบุคคลตามแบบ  คนช.  3 -๒  หนังสือยินยอม

้หนา   ๒
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ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๓  และใบแสดงประวัติ  ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอ
ชื่อตามแบบ  คนช.  3-๔  ท้ายระเบียบนี้  และให้น าหลักเกณฑ์ในการประกาศรับการเสนอชื่อตาม 
ข้อ  ๕  (๑)  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับแก่การประกาศรับการเสนอชื่อกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม  
ด้วยโดยอนุโลม 

(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหามอบหมายมีหนังสือแจ้งประกาศ  
รับการเสนอชื่อตาม  (๑)  ไปยังองค์กรภาคประชาสังคมในทุกจังหวัด  เพ่ือให้เสนอรายชื่อผู้แทนองค์กร
ของตนเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๓)  การเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบเสนอชื่อบุคคล 
ตามแบบ  คนช.  3-๒  หนังสือยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๓  และใบแสดงประวัติ 
ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๔  ท้ายระเบียบนี้   

ข้อ  ๗  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับการเสนอชื่อประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด
ของจังหวัดต่าง ๆ  ที่อยู่ในภาคเดียวกัน  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐  และ
ได้รับการรับรองจากประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดของจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันเกินกึ่งหนึ่ง 
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนภาคละไม่เกิน  ๔  คน   

ในการประกาศรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  และรายละเอียด
เกี่ยวกับการเสนอชื่อ  พร้อมด้วยรายชื่อจังหวัดที่อยู่ในภาคต่าง ๆ  รวม  ๔  ภาค  ตามที่ส านักจัดการ 
ป่าชุมชน  กรมป่าไม้  ก าหนด  ใบแสดงประวัติ  ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  
คนช.  3-๔  และหนังสือรับรองจากประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ  คนช.  3 -๕ 
ท้ายระเบียบนี้  และให้น าหลักเกณฑ์ในการประกาศรับการเสนอชื่อตามข้อ  ๕  (๑)  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับ 
แก่การประกาศรับการเสนอชื่อกลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดด้วยโดยอนุโลม   

(๒)  ให้คณะกรรมการสรรหาหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหามอบหมายมีหนังสือแจ้งประกาศ  
รับการเสนอชื่อตาม  (๑)  ไปยังเครือข่ายป่าชุมชนประจ าจังหวัดในทุกจังหวัด  เพ่ือให้เสนอรายชื่อ 
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดบัจังหวัดของจังหวัดต่าง ๆ   ที่อยู่ในภาคเดียวกัน  จ านวนภาคละไม่เกิน  ๔  คน  
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

(๓)  การเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบแสดงประวัติ  ผลงาน 
และประสบการณ์  ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๔  และหนังสือรับรองจากประธานเครือข่าย 
ป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ  คนช.  3-๕  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ  ๘  ให้ส านักจัดการป่าชุมชนหรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายรวบรวมรายชื่อ
ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมทั้งประวัติ 
ผลงาน  ประสบการณ์  และเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  และท าการตรวจสอบคุณสมบัติและ
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ลักษณะต้องห้าม  แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยแยกบัญชีตามประเภทของแต่ละกลุ่ม  เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา  ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน 
นับแต่การรับสมัครสิ้นสุดลง 

ข้อ  ๙  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหา  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความรู้   แนวคิด  หรือแสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือป่าชุมชนก็ได้   

ข้อ  10  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อที่ส านักจัดการป่าชุมชน
หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  โดยคณะกรรมการสรรหาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่ได้รับการเสนอรายชื่อจากส านักจัดการป่าชุมชนหรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมป่าไม้
มอบหมาย  ซึ่งพิจารณาจากประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  
ผลงาน  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชนอันเป็น 
ที่ประจักษ์  และกรณีที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอรายชื่อแสดงแนวคิด
และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือป่าชุมชน  ให้คณะกรรมการ  
สรรหาน าแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ได้รับฟังมาประกอบการพิจารณาด้วย   

ข้อ  11  การประชุมของคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม   

การประชุมของคณะกรรมการสรรหา  ถ้าประธานกรรมการสรรหาไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  กรรมการสรรหาคนหนึ่งให้มี 
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ  12  เมื่อคณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาแยกตามประเภทของแต่ละกลุ่มตามข้อ  ๔ 
โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยเป็นจ านวนสองเท่าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละกลุ่ม 
เสนอประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนเพ่ือพิจารณาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ  
ผู้ได้รับการสรรหาแยกตามประเภทของแต่ละกลุ่ม   

รายชื่อของผู้ที่ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนมิได้ เลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้จัดท าบัญชีรายชื่อส ารองแยกตามประเภทของแต่ละกลุ่มตามข้อ  ๔  โดยขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองไว้
จนกว่าจะมีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่   

กรณีที่ไม่สามารถแตง่ตัง้ผู้ได้รบัการสรรหาเปน็กรรมการผู้ทรงคุณวฒุไิดเ้นื่องจากไม่มีรายชื่อของ
ผู้ได้รับการสรรหาซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหลืออยู่ในบัญชีรายชื่อบัญชีใด  ให้ด าเนินการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่มเดียวกับบัญชีรายชื่อนั้นใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบนี้   
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ข้อ  ๑3  ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ 
เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างบริสุทธิ์  ยุติธรรม  เปิดเผย  และโปร่งใสตามระบบคุณธรรม   

ข้อ  ๑๔  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้อธิบดีกรมป่าไม้ 
เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองในกลุ่มเดียวกัน  ต่อประธานกรรมการนโยบาย  
ป่าชุมชนเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  ประธาน
กรรมการจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่   

ข้อ  ๑๕  ให้ประธานกรรมการสรรหารักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ
หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิ จฉัยชี้ขาด 
ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  5  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
พงศ์บุณย์  ปองทอง 

รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ประธานกรรมการสรรหา 
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ใบสมัคร 
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

๑. ประวัติส่วนตัว 
ช่ือ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล ..................................................... 
สัญชาติ ................................ เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ปี 
ศาสนา .................................. เลขประจําตัวประชาชน ............................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................. หมู่ที ่....... ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ................................ 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... E-mail address ....................................................................... 
อาชีพ ...................................................... ตําแหน่ง ..................................................................................... 
สถานที่ประกอบอาชีพ .......................................................................... โทรศัพท์ ...................................... 

๒. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด/ประเทศ ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา

สาขาวิชา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

การศกึษาพิเศษอ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากขา้งต้น 

รูปถ่าย 

คนช. 3-๑  
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๒ 

๓. ประวัติการทํางาน 

ชื่อสถานท่ีทํางาน/องค์กร ตําแหน่ง/ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ช่วงเวลา 

ที่ดํารงตําแหนง่ 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

๔. การฝึกอบรม ดูงาน 

ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบนั/ประเทศ 
ช่วงเวลา 

ที่อบรม ดูงาน 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

๕. ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งอย่างแท้จริง 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

ระดับ ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ 

ช่วงเวลา 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

ท้องถิ่น/หน่วยงาน/
องค์กร/สถาบันเอกชน

ประเทศ 

ภูมิภาค/นานาชาติ 
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๓ 

๖. เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะทํางาน/สมาชิก 
ในสมาคม/ชมรม/มหาวิทยาลัย/องค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน/องค์กรอิสระ/อ่ืน ๆ 

สถานที/่องค์กร ตําแหน่งทีป่ฏิบัติ ช่วงเวลา
(ระบุเดือน พ.ศ.)

๗. ผลงานเด่น/งานวิจัย 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

๘. ความสามารถด้านอ่ืน ๆ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

๙. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของกรมป่าไม้  
อีกทั้งข้อความข้างต้นตลอดจนข้อความในเอกสารหลักฐานที่แนบกับใบสมัครเป็นจริงทุกประการ  
และข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามใบสมัคร หากข้อความท่ีช้ีแจงแม้เพียงบางส่วนไม่เป็นความจริง 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พิจารณาต่อไปหรือยกเลิก 
ที่พิจารณาไว้แล้วทั้งหมด  

ลายมือช่ือผู้สมคัร .......................................................................... 
(.......................................................................) 
วันที่ .........../............................/............... 
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๔ 

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับใบสมัคร 
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ × ๒ น้ิว  โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  

(นับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน ๒ รูป) 
๒. สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาโท/

ปริญญาเอก ให้แนบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วย 
๓. สําเนาหลักฐานแสดงการฝึกอบรม/ดูงาน (ถ้ามี) 
๔. เอกสารอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก 
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ใบเสนอชื่อบุคคล 
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

ในคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

 กลุ่มผูซ้ึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

 กลุ่มผูแ้ทนองค์กรภาคประชาสังคม

เขียนที่ ................................................................. 
.................................................................

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

วันที่ ............................................................. 

ข้าพเจ้า (ช่ือหน่วยงาน/ช่ือองค์กร/ช่ือสถาบัน/ช่ือคณะบุคคล/ช่ือบุคคล ผ ู้เสนอ)................ 
........................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................. หมู่ที ่....... ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ...................................... 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... E-mail address ............................................................................. 

ขอเสนอให้ (ช่ือ - นามสกุล) .................................................................................................. 
ตําแหน่ง ............................................................................................................................................................ 
เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

ลงช่ือ .......................................................................... 
(.......................................................................) 

ตําแหน่ง ........................................................................... 

คนช. 3-๒  
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หนังสือยินยอม 
กรณีเปน็ผู้ไดร้บัการเสนอช่ือให้เขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

เขียนที่ ................................................................. 
.................................................................

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

วันที่ ............................................................. 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................... 
สัญชาติ ..................................... เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ปี 
ศาสนา ....................................... เลขประจําตัวประชาชน .............................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................. หมู่ที ่....... ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ...................................... 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... E-mail address ............................................................................. 

ยินยอมเป็นผู้ถูกเสนอช่ือในการเข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ  
ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

 กลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 

 กลุม่ผูแ้ทนองค์กรภาคประชาสังคม
โดย (ช่ือหน่วยงาน/ช่ือองค์กร/ช่ือสถาบัน/ช่ือคณะบุคคล/ช่ือบุคคล ผู้เสนอ)..........................................................  
........................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................................... 
(.......................................................................) 

ตําแหน่ง ........................................................................... 

คนช. 3-๓  
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ใบแสดงประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ 
ของผู้ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 กลุ่มผูซ้ึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เก่ียวกับ

การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
 กลุ่มผูแ้ทนองค์กรภาคประชาสังคม
 กลุ่มผูแ้ทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด

๑. ประวัติส่วนตัว
ช่ือ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล ..................................................... 
สัญชาติ ................................ เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ปี 
ศาสนา .................................. เลขประจําตัวประชาชน ............................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................. หมู่ที ่....... ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ................................ 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... E-mail address ....................................................................... 
อาชีพ ...................................................... ตําแหน่ง ..................................................................................... 
สถานที่ประกอบอาชีพ .......................................................................... โทรศัพท์ ...................................... 

๒. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด/ประเทศ ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา สาขาวิชา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

การศกึษาพิเศษอ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากขา้งต้น 

คนช. 3-๔  

รูปถ่าย 
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๒ 

๓. ประวัติการทํางาน 

ชื่อสถานท่ีทํางาน/องค์กร ตําแหน่ง/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ช่วงเวลา 

ที่ดํารงตําแหนง่ 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

๔. การฝึกอบรม ดูงาน 

ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบนั/ประเทศ 
ช่วงเวลา 

ที่อบรม ดูงาน 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

๕. ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ด้านด้านหนึ่งอย่างแท้จริง 
(เช่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์) 

ระดับ ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ 

ช่วงเวลา 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

ท้องถิ่น/หน่วยงาน/
องค์กร/สถาบันเอกชน

ประเทศ 

ภูมิภาค/นานาชาติ 
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๓ 

๖. เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะทํางาน/สมาชิก 
ในสมาคม/ชมรม/มหาวิทยาลัย/องค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน/องค์กรอิสระ/อ่ืน ๆ 

สถานที/่องค์กร ตําแหน่งทีป่ฏิบัติ ช่วงเวลา 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

๗. ผลงานเด่น/งานวิจัย 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

๘. ความสามารถด้านอ่ืน ๆ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

๙. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชน และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับการเสนอช่ือของกรมป่าไม้  
อีกทั้ งข้อความข้ างต้นตลอดจนข้อความในเอกสารหลักฐานที่ แนบกับใบแสดงประวัติ  ผลงาน  
และประสบการณ์เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามใบแสดงประวัติ หาก
ข้อความที่ช้ีแจงแม้เพียงบางส่วนไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาถือเป็นเหตุผล 
เพียงพอที่จะไม่พิจารณาต่อไปหรือยกเลิกท่ีพิจารณาไว้แล้วทั้งหมด  

ลงช่ือ ......................................................................... 
(.......................................................................) 
วันที่ .........../............................/............... 
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๔ 

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับใบสมัคร 
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ × ๒ น้ิว  โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  

(นับถึงวันปิดรับการเสนอช่ือ จํานวน ๒ รูป) 
๒. สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาโท/

ปริญญาเอก ให้แนบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วย 
๓. สําเนาหลักฐานแสดงการฝึกอบรม/ดูงาน (ถ้ามี) 
๔. เอกสารอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก 
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หนังสือรับรองจากประธานเครือข่ายป่าชมุชนระดับจังหวัด 

เขียนที่ ................................................................. 
.................................................................

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

วันที่ ............................................................. 

หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า 

(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. 
สัญชาติ ..................................... เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ปี 
ศาสนา ....................................... เลขประจําตัวประชาชน .............................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................. หมู่ที ่....... ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ...................................... 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... E-mail address ............................................................................. 

เป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
กลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ในนามภาค 

 ภาคเหนือ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคใต้

ลายมือช่ือผู้รับรองจากประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดของจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกัน 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

คนช. 3-๕  
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๒ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
       (.....................................................................) 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 
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แผนผังระเบียบคณะกรรมการสรรหา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอรายชื่อ
บุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ตามมาตรา 12 วรรคสาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562)

ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ประกาศรับสมัคร/
รับการเสนอชื่อบุคคล

- ปิดประกาศ ณ กรมป่าไม้
- Website กรมป่าไม้ 
- มีหนังสือแจ้งประกาศไปยังหน่วยงานต่างๆ

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 10

ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
และอาจขยายระยะเวลาได้ 
คราวละไม่เกิน 15 วัน

ย่ืนใบเสนอชื่อบุคคล 
ตามแบบ 

คนช. 3-2 , 3-3 , 3-4

กลุ่มผู้แทนองค์กร
ภาคประชาสังคม

กลุ่มผู้แทนประธาน
เครือข่ายป่าชุมชน

ย่ืนใบเสนอชื่อบุคคล 
ตามแบบ 

คนช.  3-๔ , 3-๕

- ภาคละไม่เกิน 4 คน
- ได้รับการรับรองจาก
ประธานเครือข่าย
ที่อยู่ในภาคเดียวกัน
เกินกึ่งหนึ่ง

การสมัคร/การเสนอช่ือ

- รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ
- ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
- จัดท าบัญชีรายชื่อแยกตามแต่ละกลุ่ม

สจช./หน่วยงานที่ อปม.มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา

- พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่ได้รับการเสนอรายชื่อฯ (ข้อ 10 )

- จัดท าบัญชีรายชื่อแยกตามประเภท
จ านวน 2 เท่า ของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละกลุ่ม (ข้อ 12)

(ข้อ ๓) 

1. กลุ่มผู้มีความรู ้ความเช่ียวชาญ (4 คน)
2. กลุ่มผู้แทนองคก์รภาคประชาสังคม (4 คน)
3. กลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชน

ระดับจังหวัด (8 คน)

เสนอ ภายใน 15 วัน นับแต่การรับสมัครสิ้นสุดลง

(ข้อ ๑๒ วรรคสอง) 

ผู้ที่ประธาน คนช. ไม่ได้เลือก 
จะถูกขึ้นบัญชีส ารองไว้ 

จนกว่าจะมีการสรรหาใหม่

(ข้อ ๑๒) 

(ข้อ ๘) 

(ข้อ ๔) 

(ข้อ ๕) (ข้อ ๖) (ข้อ ๗)

หมายเหตุ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 3 ปี แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได้

มีหน้าท่ีสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 3 กลุ่ม ดังน้ี

๑. กลุ่มผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ (2 คน)
๒. กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม (2 คน)
๓. กลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด (4 คน)

คณะกรรมการสรรหา

๑. กลุ่มผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ (2 คน)
๒. กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม (2 คน)
๓. กลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชน 

ระดับจังหวัด (4 คน)

เสนอ ประธาน คนช. เพื่อพิจารณาเลือก

กลุ่มผู้มีความรู้ฯ

ยื่นใบสมัครฯ ตามแบบ คนช. 3-1

ยื่นใบเสนอช่ือบุคคล
ตามแบบ คนช. 3-2 , 3-3 , 3-4

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
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 “ป่าชุมชน” หมายความว่า ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื ่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์  
ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ในป่าชุมชน อย่างสมดุลและย่ังยืนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ร่วมกัน  
เพื่อทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการใดๆอันเป็นประโยชน์
ร่วมกันของประชาชนในชุมชนนั้น โดยมีการรวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการ ในรูปของ 
คณะบุคคลและมีการแสดงเจตนาแทนชุมชนได้  

 “เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหรือ 
เขตพื้นที่อื่นใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 “ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว ทั้งที่มี
ช ีว ิตหรือไม่มีช ีว ิต และให้หมายความรวมถึงราก ปุ ่ม ตอ หน่อ กิ ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลาย  
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระทำโดยวิธีการอื่นใด 

 “ใช้ประโยชน์จากไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื ่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด  
หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชน หรือนำไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ 

 “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึง
ไม้อ่ืนใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 “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 และพืชอ่ืน 
 (๓) ครั่ง รังผึ้ง น้ำผึ้ง ขี้ผึ้ง มูลค้างคาว 
 (๔) สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก แมลง รวมทั้งไข่ของแมลงที่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน
หรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
 (๕) ดิน หิน กรวด และทราย ที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

 “ฟืน” หมายความว่า เศษไม้ ปลายไม้ หรือไม้ล้มขอนนอนไพรตามธรรมชาติ อันมีลักษณะ 
และคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงย่ิงกว่าใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

 “ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายความว่า ความหลากหลายของสิ ่งมีชีวิตทั ้งมวลและ 
ให้หมายความรวมถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม ทางชนิดพันธุ ์ และทางระบบนิเวศอันเป็น 
ถิ่นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น 

 “สมาชิกป่าชุมชน” หมายความว่า สมาชิกของป่าชุมชนที่ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

คำนิยาม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 



  
  
 
 “เครือข่ายป่าชุมชน” หมายความว่า การรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือ
สมาชิกป่าชุมชนของป่าชุมชนต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื ่อเร ียนรู ้ สร ้างความเข้าใจ  
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืนและได้มีการจดแจ้ง 
การเป็นเครือข่ายป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบท่ีอธิบดีกำหนด 

 “ทรัพย์สินส่วนกลาง” หมายความว่า เงินและทรัพย์สินที่ได้มาเพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
ไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันปลูกในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ และทรัพย์สินที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกัน
จัดทำในการจัดการป่าชุมชน 

 “องค์กรภาคประชาสังคม” หมายความว่า องค์กรที ่ได ้จดทะเบียนเป็นนิต ิบ ุคคลที ่ มี
วัตถุประสงค์ด้านการคุ ้มครองสิ ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือองค์กรอื่นที ่ไม่ได้  
เป็นนิติบุคคลแต่มีผลงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  
เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยมิได้มีการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน และได้มีการจดแจ้งเป็นองค์กร
ภาคประชาสังคมต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบท่ีอธิบดีกำหนด 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
 “เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก 
ป่าชุมชนซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ 

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 

 

  

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 อนุบัญญัติ เล่มที่ 1 



 

จัดทำโดย    สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้      

ที่ปรึกษา   

   

 นายอดิศร นุชดำรงค ์  อธิบดกีรมป่าไม ้
 นายจิระศักดิ์  ชูความด ี  รองอธิบดีกรมป่าไม ้  
 นายวิจารณ ์ เสนสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ 

คณะผู้จัดทำ    

 

 นางนันทนา    บุณยานันต ์  ผู้อำนวยการสำนกัจัดการป่าชุมชน 
 นายพิชัย   เอกศริิพงษ์  ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน 
 นายวรากร     เกษมพันธ์กุล  หัวหน้าฝ่ายกฎหมายปา่ชุมชน 
 นางสาวมัญฑกา  ณ ตะกัว่ทุ่ง  นิติกร 
 นางสาวศศิยาพร   เดชน้อย  นิติกร   

ปีที่พิมพ ์       พุทธศักราช 2564 

 

ส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ : 0-2561-4292-3 ต่อ 5639 โทรสาร : 0-2579-7585 
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