
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



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



(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



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 
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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 
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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 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



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) 
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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 ........................... 



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) 
.......................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.............................................................................................................................................. ....................... 
.....................................................................................................................................................................  



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 

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

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

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

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

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



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 
          (....................................................) 
 ……………………………………………… 



 

รำยชื่อและประวัติของผูร้่วมขอจัดตัง้ป่ำชุมชนโดยสังเขป 
 
ชื่อป่ำชุมชน............................................................หมู่ที่...................ต ำบล..................................อ ำเภอ...................................จังหวัด.............................................. 
โดยผู้ขอจัดตั้งป่ำชุมชนตำมรำยช่ือเห็นชอบให้..............................................................ต ำแหน่ง.............................................เป็นผู้แทน เพื่อย่ืนค ำขอจัดตั้งป่ำชุมชน 

 

ชื่อ-นำมสกุล 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
เบอร์โทรศัพท์ 

ประวัติโดยสังเขป ** ลงลำยมือชื่อ 

ที่อยู่
เลขที่ 

ระยะเวลำที่
อำศัยอยู่ใน

ชุมชนที่ขอจัดตั้ง  
(ปี) 

* กำรด ำเนินกิจกรรม 
ร่วมกับชุมชน 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

           

           

           

           

 
หมำยเหตุ : 
1) กรณีชุมชนที่ขอจัดตั้งรวมตัวกันหลำยหมู่บ้ำน ให้แต่ละหมู่บ้ำนใช้ตำรำง ตำมแบบ คนช. 6-1 (1) แยกกัน 
2) * ให้ขีดเครื่องหมำย √ ในข้อควำมที่ต้องกำร  
3) กำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน ๑. กำรอนุรักษ์ ๒. กำรฟื้นฟู ๓. กำรจัดกำร ๔. กำรบ ำรุงรักษำ ๕. กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำชุมชน 

(ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 
4.) ** กำรลงลำยมือชื่อ ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริง และให้หมำยควำมรวมถึง เป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ำมในกำรเป็นสมำชิกป่ำชุมชนตำมระเบียบ

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชนที่ออกตำมควำมในมำตรำ 42 วรรคสอง 
5) ผู้มีรำยชื่อขอจัดตั้งป่ำชุมชนนี้ ถือเป็นสมำชิกเครือข่ำยป่ำชุมชนจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของป่ำชุมชน

คนช. 6-1 (1) 



 

รำยชื่อคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล อำยุ ต ำแหน่ง *ลงลำยมือชื่อ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หมำยเหตุ : * ขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมกำรเป็นกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๔๒ วรรคสอง  

 

คนช. 6-1 (2) 



 

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 



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



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 

  



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 

  



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 

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

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

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

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



๖ 

๔.๑2 หนังสือยินยอมให้จัดตั้งป่ำชุมชนจำกกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  
กรณีที่เป็นกำรน ำพื้นที่ป่ำหรือป่ำสงวนแห่งชำติที่เป็นป่ำชำยเลนมำขอจัดตั้งป่ำชุมชน 

 ควรจัดตั้งป่าชุมชน 
 ไม่ควรจัดตั้งป่าชุมชน  

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

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

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

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

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

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

 
๖. ข้อคัดค้ำนกำรขอจัดตั้งป่ำชุมชน 

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

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

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

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



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



 

ตำรำงเปรียบเทียบข้อมูลกำรขอจัดตั้งป่ำชุมชน 
ของชุมชนที่ยื่นค ำขอครั้งนี้กับกรณีของป่ำชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้ว  

หรือกรณีพื้นที่ที่เคยมีกำรขอจัดตั้งป่ำชุมชนหรือขยำยเขตป่ำชุมชนแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัตจิัดตัง้ป่ำชุมชนหรือขยำยเขตป่ำชุมชน 
 

ล ำดับ รำยละเอียด กำรขอขยำยเขต 
ป่ำชุมชนครั้งนี้ 

กรณีป่ำชุมชนที่เคยถูกเพิกถอน/ 
กรณีพื้นที่ที่เคยมีกำรขอจัดตั้งหรือ

ขอขยำยเขตป่ำชุมชนแล้ว 
แต่ไม่ได้รับอนุมัติ 

ข้อสังเกต 

๑ วันที่ย่ืนค ำขอ 
 

   

๒ ชุมชนที่ขอจัดตั้ง/ขอขยำยเขต 
 

   

๓ พื้นที่ที่ขอจัดตั้ง/ขอขยำยเขต 
 

   

๔ วัตถุประสงค์ของป่ำชุมชน 
 

   

๕ รำยช่ือคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
 

   

๖ แผนจัดกำรป่ำชุมชน 
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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 ........................... 



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

  



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 
          (....................................................) 
          ..................................................... 



 

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 

 

 

 

 

คนช. 6-5 

 



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………………………………………………………….….………………… 
......................................................................................................................
......................................................................................................................  

 

 

 

 



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 
  



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) 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................................................................... ................................. 
  



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 

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

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



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



 

ตำรำงเปรียบเทียบข้อมูลกำรขอใช้พื้นที่ที่ขอขยำยเขตป่ำชุมชน 
ของชุมชนที่ขอขยำยเขตป่ำชุมชนครั้งนี้กับกรณีของป่ำชุมชนที่เคยถูกเพิกถอนแล้ว  

หรือกรณีพื้นที่ที่เคยมีกำรขอจัดตั้งป่ำชุมชนหรือขยำยเขตป่ำชุมชนแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัตจิัดตัง้ป่ำชุมชนหรือขยำยเขตป่ำชุมชน 
 

ล ำดับ รำยละเอียด กำรขอขยำยเขต 
ป่ำชุมชนครั้งนี้ 

กรณีป่ำชุมชนที่เคยถูกเพิกถอน/ 
กรณีพื้นที่ที่เคยมีกำรขอจัดตั้งหรือ

ขอขยำยเขตป่ำชุมชนแล้ว 
แต่ไม่ได้รับอนุมัติ 

ข้อสังเกต 

๑ วันที่ย่ืนค ำขอ 
 

   

๒ ชุมชนที่ขอจัดตั้ง/ขอขยำยเขต 
 

   

๓ พื้นที่ที่ขอจัดตั้ง/ขอขยำยเขต 
 

   

๔ วัตถุประสงค์ของป่ำชุมชน 
 

   

๕ รำยช่ือคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
 

   

๖ แผนจัดกำรป่ำชุมชน 
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