
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ว่าดว้ยการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

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

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

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 

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

รวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“ป่าเสื่อมโทรม”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อยและป่านั้น

ยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีได้ตามธรรมชาติ  โดยมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบ
เซนติเมตรจากพ้ืนดิน  ตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละแปดต้น 
หรือมีขนาดความโตเกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไป  ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น 

“เจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่หรือเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ
หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๑ 
แผนจดัการป่าชมุชน 

 
 

ข้อ ๖ แผนจัดการป่าชุมชน  ประกอบด้วย  การอนุรักษ์   การ ฟ้ืนฟู   การพัฒนา 
การควบคุมดูแล  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

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

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

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

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

 (ก) ด้านการอนุรักษ์  เป็นการรักษาไว้ซึ่งสภาพตามธรรมชาติของพ้ืนที่   โดยการงดเว้น 
ซึ่งการกระท าการใด ๆ   ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  และความอุดมสมบูรณ์
ของพ้ืนที่ในระยะยาว  และการป้องกันซึ่งภัยอันอาจเกิดจากธรรมชาติและภัยจากการกระท าของมนุษย์
เช่น  การลาดตระเวน  การท าแนวกันไฟป่า  การจัดชุดลาดตระเวน  การใช้ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี
ภูมิปัญญา  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

้หนา   ๑๑
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 (ข) ด้านการฟ้ืนฟู  เป็นการกระท าหรืองดเว้นกระท าใด ๆ  เพ่ือให้ พ้ืนที่กลับคืน 
สู่สภาพอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตามแนวทางการด าเนินการต่อไปนี้ 

  ๑) บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์  ให้ระบุแผนการปลูกฟ้ืนฟูหรือปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ป่าชุมชน
หรือพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ขึ้น  และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 

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

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

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

 (จ) ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
  ๑) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  เช่น  การเก็บหาของป่า

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

  ๒) ในกรณีที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกป่าชุมชนเพ่ือด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติที่ได้มาจากป่าชุมชนต้องมีแผนการด าเนินการที่ชัดเจน 

้หนา   ๑๒
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  ๓) การจั ด กิ จก ร รมส่ ง เ ส ริ มก า ร เ รี ยน รู้ เ กี่ ย ว กั บก ารอนุ รั กษ์ และ ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน  รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน  สามารถจัดได้
ทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 

  ๔) การใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพ่ือจัดท าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  เพาะช ากล้าไม้
หรือปลูกพืชสมุนไพร  ให้กระท าโดยการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม  โดยจะท าให้เสียสภาพป่ามิได้ 

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

ทั้งนี้  ชุมชนที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะจัดท าแผนปฏิบัติการ
ในรูปแบบอื่นให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน  พ้ืนที่ป่าชุมชน  หรือพ้ืนที่ที่ยื่นขอขยายเขตป่าชุมชน
ที่มีลักษณะเฉพาะก็ได้ 

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

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

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

แผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติแล้วให้ใช้บังคับได้เป็นเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ป่าชุมชนนั้นได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



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

แผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติแล้วให้ใช้บังคับได้เป็นเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

การเสนอแผนจัดการป่าชุมชน  ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน  และรายชื่อ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ
ศูนย์ป่าไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ  หรือสถานที่อื่นหรือโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศก าหนด 

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

หมวด  ๒ 
ข้อบังคับเกี่ยวกบัการจัดการป่าชุมชน 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนพิจารณาออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน
ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละป่าชุมชน  ตามกรอบแนวทางการจัดการป่าชุมชน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

(๒) ต้องเป็นไปเพ่ือรักษาสภาพป่า  โดยมุ่งหมายดูแลพ้ืนที่ให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์  และด ารงไว้
ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ป่า 

(๓) การฟ้ืนฟูป่าโดยการปลูกต้นไม้เพิ่ม  ต้องก าหนดให้มีการปลูกพืชหรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีอยู่
ในป่าประเภทนั้น ๆ  แต่เดิมเป็นหลัก 

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

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



(๕) การควบคุมการปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปหากินในป่าชุมชนเพ่ือป้องกันความเสียหาย 

หรือลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ระบบนิเวศในป่าชุมชน 

(๖) การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บหาของป่าในป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากไม้

เพ่ือให้เป็นไปโดยสมดุลและยั่งยืน  และเพ่ือจัดสรรปริมาณการเก็บหาของป่าและการใช้ประโยชน์จากไม้

ให้เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกป่าชุมชน  เว้นแต่เมื่อพิจารณาจากหน้าที่ในการอนรุักษ์  ฟ้ืนฟ ู และพัฒนา

ป่ าชุมชนของสมาชิกป่าชุมชนแต่ละประเภทหรือแต่ละราย   การปฏิบัติตามระเบียบของ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  และแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัด  รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นในแต่ละกรณีประกอบกันแล้ว  คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

อาจมีมติให้จัดสรรการใช้ประโยชน์จากไม้และการเก็บหาของป่าแก่สมาชิกป่าชุมชนประเภทต่าง  ๆ 

หรือสมาชิกรายหนึง่รายใดไมเ่ท่าเทยีมกันก็ได ้ ทั้งนี้  ข้อก าหนดการเกบ็หาของป่าในปา่ชุมชนและการใช้ประโยชน์

จากไม้ต้องสอดคล้องกับระเบยีบคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสองด้วย 

(๗) การก าหนดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นในป่าชุมชนที่มิใช่การเก็บหาของป่า

และการใช้ประโยชน์จากไม้  เช่น  การใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ต้องเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน 

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติกรณีใดมีกฎหมายอื่นใดก ากับดูแลต้องปฏิบัติให้เป็นไป 

ตามกฎหมายนั้น ๆ  ด้วย  ทั้งนี้  ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นในป่าชุมชน

ต้องสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนที่ออกตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสอง 

(8) การก าหนดข้อบังคับห้ามบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกป่าชุมชนเข้าไปในพ้ืนที่ป่าชุมชนหรือเก็บหาของป่า

โดยสิ้นเชิงจะกระท ามิได้ 

(9) การจ ากัดช่วงเวลา  จ านวนคน  หรือวิธีการเข้าไปในพ้ืนที่ป่าชุมชน  หรือการจ ากัดช่วงเวลา

วิธีการ  หรือเงื่อนไขการเก็บหาของป่า  โดยมุ่งหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติฟ้ืนตัวหรือเพ่ือป้องกันการเกิดอันตราย

หรือความเสียหายต่อป่าหรือต่อบุคคล  ให้กระท าได้ตามสมควรแก่เหตุ 

(๑0) การจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนต้องมาจากกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของสมาชิกป่าชุมชน  และควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้ข้อบังคับการจัดการป่าชุมชน  รวมทั้ง 

มีการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์  ในกรณีที่มีการปรับปรุง

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

ก่อนที่จะน ามาใช้บังคับ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๓ 
ข้อห้ามในการจัดท าแผนจัดการปา่ชุมชน 

 
 

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

ข้อ ๑๕ กรณีพ้ืนที่ป่าชุมชนมีสภาพเป็นป่าพรุ   ห้ามขุดคลองระบายน้ าออกจากป่าพรุ 
หรือก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ าท าให้เส้นทางน้ าตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 

 
แผนจัดการป่าชุมชน 

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

ประกอบ 
 กำรขอจัดตั้งป่ำชุมชน  
 ป่ำชุมชน ตำมมำตรำ 99 และ มำตรำ 100 
 กำรปรับปรุงแผนจัดกำรป่ำชุมชนในระหว่ำงที่แผนจัดกำรป่ำชุมชนยังไม่หมดอำยุ 
 ทดแทนแผนจัดกำรป่ำชุมชนเดิมที่หมดอำยุ 
 กำรขอขยำยเขตป่ำชุมชน 

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

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

4. ลักษณะพื้นที่ 
 ๔.๑ สภาพพื้นที่ป่าชุมชน 

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

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

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

หมายเหตุ : (แนบแผนที่มำตรำส่วน 1 : 50,000 หรือแผนที่ภำพถ่ำยดำวเทียม เพ่ือแสดงแนวเขตป่ำชุมชน 
 และก ำหนดบริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์) 
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 ๔.๔ แหล่งน้ าที่พบเห็นได้ในป่าชุมชน (ถ้ามี) 

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

สภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำบริเวณแหล่งน้ ำอยู่ในเกณฑ์ .................................................................. 
  ............................................................................................................................. .................................... 

ข้อสังเกตเพ่ิมเติม .......................................................................................................... .......................... 
 

  อ่ำงเก็บน้ ำ ฝำย 
ตั้งอยู่บริเวณพิกัด ............................................................................................................................. ...... 

  อยู่ในแปลงที่ ............................  บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ หรือ  บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 
  สภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำบริเวณแหล่งน้ ำอยู่ในเกณฑ์ .................................................................. 
 ............................................................................................................................. .................................... 

ข้อสังเกตเพ่ิมเติม .......................................................................................................... .......................... 
 

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

ข้อสังเกตเพ่ิมเติม ..................................................................... ............................................................... 

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

 ๔.๖ สภาพป่า 

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

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

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

 ๔.๙ ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีพบเห็นได้ในป่าชุมชน ได้แก่  
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... ......................... 
 ๔.๑๐ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  



๓ 

๕. แผนปฏิบัติการป่าชุมชนโดยสังเขป  
 1. กิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 2. กิจกรรมด้ำนกำรฟ้ืนฟู ได้แก่  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. . 
 3. กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำ ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 4. กิจกรรมด้ำนกำรควบคุมดูแล ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 5. กิจกรรมด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำชุมชน ได้แก่ 
............................................................................................................................................ .................................. 
..............................................................................................................................................................................  

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
 
 
 
       ลงชื่อ ............................................................... 
              (..............................................................) 

             ประธำนกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
 
หมายเหตุ 
๑. กำรส ำรวจสภำพพ้ืนที่ หำกไม่สำมำรถเดินตรวจสอบพ้ืนที่ได้เองทั้งหมด ให้ประเมินสภำพพ้ืนที่จำกภำพถ่ำย

ดำวเทียมประกอบได้  
2. รำยละเอียดตำมแผนปฏิบัติกำรป่ำชุมชนตำมแบบ คนช. 5-2 
 



 

แผนปฏิบัติการป่าชุมชน.......................................................... 

กิจกรรม 
การจัดการป่าชุมชน 

ปริมาณงาน  
 

หน่วยนับ 
 

ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  หมายเหตุ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) ด้านการอนุรักษ์   
1.1 กำรลำดตระเวน  

- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์  

        

1.2 กำรท ำแนวกันไฟป่ำ  
- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์  

        

1.3 กำรจัดชุดลำดตระเวน  
- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์  

        

1.4 กำรใช้ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
ภูมิปัญญำ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์  

        

1.5 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นกำรอนุรักษ์   
- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์  
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กิจกรรม 
การจัดการป่าชุมชน 

ปริมาณงาน หน่วยนับ  
 

ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  หมายเหตุ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(2) ด้านการฟื้นฟู   
2.1 กำรปลูกต้นไม้ทดแทน กำรปลูกพืช
สมุนไพร  

- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์   

        

2.2 กำรเพำะช ำกล้ำไม้ชุมชน  
- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 

        

2.3 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นกำรฟ้ืนฟู   
- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์  

        

(3) ด้านการพัฒนา 

3.1 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
โดยชุมชน  

- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 

        

3.2 กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค  
- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 

        

๓.3 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นกำรพัฒนำ 
- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 

        



๓ 

 

 

 

 

กิจกรรม 
การจัดการป่าชุมชน 

ปริมาณงาน หน่วยนับ  
 

ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  หมายเหตุ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(4) ด้านการควบคุมดูแล 
4.1 กำรออกข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำร 
ป่ำชุมชน 

        

4.2 กำรประชุมคณะกรรมกำรป่ำชุมชนและ
กำรประชุมสมำชิกป่ำชุมชน 

        

4.3 กำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี           
4.4 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นกำรควบคุมดูแล         
(5) ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  
5.1 กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษโ์ดยชุมชน  

- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ ์
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 

        

5.2 กำรพักผ่อนหย่อนใจในป่ำชุมชน 
 - บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ ์
 - บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 

        

5.3 กำรเก็บหำของป่ำ  
- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ ์
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 

        

๕.๔ วิสำหกิจชุมชนจำกผลผลิตและบริกำร          
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กิจกรรม 
การจัดการป่าชุมชน 

ปริมาณงาน หน่วยนับ  
 

ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  หมายเหตุ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

5.๕ กำรใช้ประโยชน์จำกไม้ เพ่ือใช้สอยใน
ครัวเรือนของสมำชิกป่ำชุมชน หรือใช้ใน
กิจกรรมสำธำรณะภำยในชุมชน 

- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 

        

5.๖ กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำชุมชน  

- บริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์ (ถ้ำมี) 
- บริเวณเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 

        



 

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

ตั้งอยู่หมู่ที่ .............................ต าบล ................................อ าเภอ .................................จังหวัด .................................. 
 
 

หมายเหตุ 
๑. รำยกำรไม้ทรงคุณค่ำอำจก ำหนดเป็นรำยต้นหรือเป็นชนิดพันธุ์ กรณีเป็นชนิดพันธุ์ไม่ต้องวัดขนำดควำมโต ควำมสูงและพิกัด 
๒. ควำมโต หมำยถึง ขนำดวัดรอบล ำต้น ตรงที่ระดับควำมสูงหนึ่งร้อยสำมสิบเซนติเมตรจำกพ้ืนดิน 
 

รายการไม้ทรงคุณค่า 
ขนาดต้นไม้ จุดสังเกต/บริเวณที่ตั้ง/พิกัด 

(หากมี) 
หมายเหตุ 

ความโต (ซม.) ความสูง (เมตร) 
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ตัวอย่าง 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน  

ข้อบังคับ พื้นที่ใช้บังคับ หมายเหตุ 
๑. ห้ำมท ำควำมเสียหำยแก่หลักเขตหรือเคลื่อนย้ำยหลักเขต 
 
๒. ห้ำมมิให้ล้มต้นไม้ หรือกระท ำกำรใดที่ท ำให้ต้นไม้ไม่สำมำรถ
เจริญเติบโตได้ต่อไป 
 
๓. ห้ำมจุดไฟในพ้ืนที่ป่ำหรือกระท ำกำรใดที่อำจก่อให้เกิดไฟป่ำ 
 
๔. ห้ำมมิให้รถยนต์ตั้งแต่หกล้อข้ึนไปเข้ำไปในพ้ืนที่ป่ำชุมชน 
 
๕. ห้ำมน ำพืชหรือพันธุ์ไม้ต่ำงถิ่นเข้ำมำปลูกในป่ำชุมชน เว้นแต่
เป็นพืชหรือพันธุ์ไม้ต่ำงถ่ินตำมที่ระบุไว้ในแผนจัดกำรป่ำชุมชน  
 
 
๖. ห้ำมมิให้ก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงใดในพ้ืนที่ป่ำชุมชน เว้นแต่เป็น
กำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนในกำรดูแลรักษำป่ำ
ชุมชน บ ำรุงและฟ้ืนฟูป่ำชุมชน ส่งเสริมกำรศึกษำเรียนรู้และ
สร้ำงจิตส ำนึกเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชุมชน และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ป่ำชุมชน เช่น กำรสร้ำงหอดูไฟป่ำ ฝำย
ชะลอน้ ำ ที่พักลำดตระเวน หรือศำลำเรียนรู้ โดยสิ่งปลูกสร้ำง
ดังกล่ำวต้องมีลักษณะกลมกลืนกับสภำพแวดล้อม ไม่เป็นกำร
ท ำลำยสภำพธรรมชำติเดิม และได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำก
คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัดแล้ว 
 
๗. กำรเข้ำป่ำเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือศึกษำธรรมชำติ ให้
กระท ำได้ในระหว่ำงเวลำ .................ถึงเวลำ ...................นำฬิกำ 
 
๘. เมื่อพบเห็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน ให้แจ้ง
กรรมกำรป่ำชุมชนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
๙. กำรเก็บของป่ำ ให้เก็บได้ในระหว่ำงช่วงเวลำและไม่เกินปริมำณ
ที่ก ำหนดในตำรำง ก.  
 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
 
 

 
 
กรณีไม่ประสงค์ให้มี
กำรล้มไม้ 
 
 
 
 
 
ระบุชื่อพืชหรือ 
พันธุ์ไม้ต่ำงถิ่นที ่
ปลูกได้ และพ้ืนที่ปลูก
พันธุ์ไม้ต่ำงถิ่น  
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ตาราง ก.  
การเก็บของป่าให้เก็บได้ในระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้ และไม่เกินปริมาณดังต่อไปนี้ 

 
ของป่า ช่วงเดือนที่เก็บได้ ปริมาณที่อนุญาต 

(ต่อคน) 
เงื่อนไขอ่ืน 

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

   

 
 

 

 

๑๐. ห้ำมน ำเครื่องมือส ำหรับใช้ในกำรล่ำสัตว์หรือจับสัตว์ หรือน ำ
อำวุธใด ๆ เข้ำไปในพ้ืนที่ป่ำชุมชน 
 
๑๑. ห้ำมน ำอำกำศยำนไร้คนขับเข้ำมำในพ้ืนที่ป่ำชุมชน เว้นแต่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
 
๑๒. ห้ำมเข้ำไปหรือออกจำกพ้ืนที่ป่ำชุมชนนอกเวลำที่
คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนก ำหนดไว้ 
 
๑๓. ห้ำมน ำยำนพำหนะที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดังหรือควันด ำ
ผิดปกติวิสัยเข้ำไปในป่ำชุมชน 
 
๑๔. ห้ำมขับขี่ยำนพำหนะและจอดยำนพำหนะ โดยฝ่ำฝืนข้อบังคับ 
หรือเครื่องหมำยจรำจรที่คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนก ำหนดไว้ 

พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด 
 
 
พ้ืนที่ป่ำชุมชนทั้งหมด
หรือพ้ืนที่ป่ำชุมชน
บำงพ้ืนที่ 


