
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ว่าดว้ยการด าเนนิการต่อป่าชุมชน 

ซึ่งหน่วยงานของรัฐทีป่กครองดแูลพ้ืนที่ไม่ยินยอมให้จัดตั้งเป็นปา่ชุมชน 
พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดวิธีด าเนินการต่อป่าชุมชนในพ้ืนที่อื่นของรัฐตามมาตรา   ๑๐๐   
แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ปกครองดูแลพ้ืนที่ของป่าชุมชนนั้น
ไม่ประสงค์ให้ใช้พ้ืนที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อจัดตั้งเป็นป่าชุมชนอีกต่อไป   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๔)  และมาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญตัิ
ป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ครั้งที่  1/2564  เมื่อวันที่  
23  กันยายน  2564  คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  ว่าด้วยการด าเนินการ
ต่อป่าชุมชนซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ปกครองดูแลพ้ืนที่ไม่ยินยอมให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ป่าชุมชน”  หมายความว่า  ป่าชุมชนที่ได้จัดตั้งโดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้และอยู่ในพ้ืนที่อื่น 

ของรัฐตามมาตรา  ๑๐๐  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
“คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน”  หมายความว่า  คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชมุชน

ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อจัดตั้งเป็นป่าชุมชนอีกต่อไป 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่ปกครองดูแลพ้ืนที่ของป่าชุมชน 
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
การด าเนนิการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่จัดตัง้ป่าชมุชน 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์ให้ใช้พ้ืนที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือจัดตั้ง  
ป่าชุมชนแห่งใดต่อไป  ให้มีหนังสือแจ้งความเห็นพร้อมแสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งมายังส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่ป่าชุมชนนั้นตั้งอยู่   และให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ 
แจ้งความเห็นของหน่วยงานของรัฐให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนแห่งนั้นทราบเป็นหนังสือภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากหน่วยงานของรัฐ   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๖ เมื่อได้รับหนังสือจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ตามข้อ   ๕  แล้วให้
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจัดท าหนังสือแจ้งความประสงค์จะคัดค้านหรือไม่คัดค้านความเห็นของ
หน่วยงานของรัฐ  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงความเห็นของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและ
สมาชิกป่าชุมชนมายังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  
จากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนประสงค์จะคัดค้านความเห็นของหน่วยงานของรัฐ   
ให้จัดท าหนังสือคัดค้านที่แสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจ าเป็น  ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับ
จากการจัดตั้งป่าชุมชน  และแผนจัดการป่าชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู  จัดการ  
บ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

ข้อ ๗ ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน
ของรัฐทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามข้อ  ๖   

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนคัดค้านความเหน็ของหน่วยงานของรัฐ  ให้ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่จัดท าการประเมินผลการด าเนินงานของป่าชุมชนแห่งนั้น  พร้อมให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรมการจัดการปา่ชุมชนประจ าจังหวดัพิจารณาภายในสี่สิบหา้วนันบัแต่
วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน  และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดน าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ประกอบการพิจารณาด้วย 

(1) การรักษาและเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(2) ผลการประเมินการจัดการป่าชุมชนที่ผ่านมา 
(3) งบประมาณหรือเงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐที่ได้ใช้ไปในการดูแลรักษาและจัดการ 

ป่าชุมชน 
ในการพิจารณาให้ความเห็นดังกล่าวคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอาจขอให้

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและหน่วยงานของรัฐมาชี้แจงข้อเท็จจริง   ให้ความเห็น  หรือส่งเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่   และให้มีหนังสือแจ้งมติพร้อมแสดง
เหตุผลโดยชัดแจ้งให้กรมป่าไม้  คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  และหน่วยงานของรัฐทราบ  ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดต้องแสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งและให้เป็นที่สุด  และให้กรมป่าไม้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยดังกล่าว   

กรณีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีค าวินิจฉัยให้ป่าชุมชนนั้นเป็นอันถูกเพิกถอน
ทั้งหมดหรือบางส่วน  แล้วแต่กรณี  ให้อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศการเพิกถอนป่าชุมชนทั้งหมดหรือ
บางส่วนนั้นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



การเพิกถอนป่าชุมชนให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  และในกรณีที่เป็นการ
เพิกถอนป่าชุมชนบางส่วน  ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย 

ในระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด   ไม่เป็นเหตุให้
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนต้องระงับการจัดการป่าชุมชน   

ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่คัดค้านความเห็นของหน่วยงานของรัฐ   
ให้ป่าชุมชนนั้นเป็นอันถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน  แล้วแต่กรณี  และให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
แห่งท้องที่รายงานกรมป่าไม้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  
และให้อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศการเพิกถอนป่าชุมชนทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

การเพิกถอนป่าชุมชนให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  และในกรณีที่เป็น 
การเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วน  ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย 

หมวด  ๒ 
การจดัการทรัพย์สินสว่นกลางของป่าชมุชน 
ที่หนว่ยงานของรัฐมิให้ใช้พ้ืนที่จัดตั้งป่าชุมชน 

 
 

ข้อ 9 ในกรณีที่ อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศเพิกถอนป่าชุมชนทั้ งหมดหรือบางส่วน 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้น าความในหมวด  2  ส่วนที่  3  ตามระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความ 
ในมาตรา  44  (4)  และมาตรา  80  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   

หมวด  3 
แผนจดัการป่าชมุชนของป่าชุมชน 

ที่หนว่ยงานของรัฐมิให้ใช้พ้ืนที่บางส่วนจัดตั้งป่าชุมชน 
 

 

ข้อ 10 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมให้ ใช้ พ้ืนที่บางส่วนจัดตั้งป่าชุมชนและ 
อธิบดีกรมป่าไม้ได้ประกาศเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วนในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้คณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชนนั้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนที่มีอยู่ เดิม   
และก าหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชนให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนที่ลดลง  
และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  31  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และเสนอแผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหกเดือนนับแต่วันที่อธิบดีกรมป่าไม้ไดป้ระกาศเพิกถอน
ป่าชุมชนบางส่วนในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



ในกรณีเมื่อเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วนแล้ว  ปรากฏว่าสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่    
ป่าชุมชนที่ยังคงอยู่ไม่ขัดกับระเบียบว่าด้วยการก าหนดขนาดของพ้ืนที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  31  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะไม่ปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชนใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๑1 ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชนให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแผนจัดการป่าชุมชน 

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชนแล้ วเห็นว่า   
แผนจัดการป่าชุมชนไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนแก้ไข 
แผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ  
ป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

ข้อ 12 เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติแผนจัดการ 
ป่าชุมชนแล้ว  ให้มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติ   

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน  ให้น าแผนจัดการ
ป่าชุมชนดังกล่าวมาใช้บังคับในวันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด   

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมมีตไิมอ่นมุัติแผนจัดการป่าชุมชน  ให้คณะกรรมการ  
จัดการป่าชุมชนมีสิทธิอุทธรณ์มติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดต่อคณะกรรมการนโยบาย  
ป่าชุมชน  และให้น าความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  วรรคสี่  และวรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาใช้บังคับแก่การอุทธรณ์มติของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  
และการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 13 ในกรณีที่ป่าชุมชนแห่งใดยังไม่มีคณะท างานจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 
ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจัดให้มีขึ้นตามระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความในมาตรา   44  (4)  
และมาตรา  80  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
มอบหมายให้สมาชิกป่าชุมชนจ านวนห้าคนท าหน้าที่แทนคณะท างานจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน  
และด าเนินการให้เป็นไปตามหมวด  ๒  และหมวด  ๓  แห่งระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕


