


โดยท่ีเป็นการสมควร
ส่งเสริมให้ชุมชน 

ได้มีส่วนร่วมกับรัฐใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

จัดการ บ ารุงรักษา และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุล

และยั่งยืน  

อันจะเป็นการส่งเสริม 
ให้ประชาชนและชุมชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการส่งผล
ให้ทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
มีความสมบูรณ์และ

ยั่งยืน 

ประกอบกับกฎหมาย  
ว่าด้วยป่าไม้และ

กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ ยังมีข้อจ ากัด 

ในการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 

หลักการและเหตุผล 

จึงจ าเป็นต้องตรา พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.... 



  9 หมวด 66 มาตรา 
(ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

บทน า 

หมวด 1 บททั่วไป 

หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

หมวด 3 คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

หมวด 4 การจัดตั้งป่าชุมชน 

หมวด 5 การจัดการป่าชุมชน 

หมวด 6 การควบคุมดูแลป่าชุมชน 

หมวด 7 การเพิกถอนป่าชุมชน 

 หมวด 8 เบ็ดเตล็ด 

หมวด 9 บทก าหนดโทษ 

บทเฉพาะกาล 



(ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

บทลงโทษ 

โครงสร้างการด าเนินงาน 
ป่าชุมชน การจัดตั้งป่าชุมชน 

หน้าที่ของสมาชิกป่าชุมชน 

เงินรายได้/ 
ทรัพย์สินส่วนกลาง 

ประเด็นส าคัญ 
สิทธิในการใช้ประโยชน์

จากป่าชุมชน 

การควบคุมดูแลป่าชุมชน การเพิกถอนป่าชุมชน 



สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 
โครงสร้างการด าเนินงานป่าชุมชน 

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง (ร่างมาตรา 4) 

• อธิบดีกรมป่าไม้ ประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา  
(ร่างมาตรา 26 วรรคสอง) 

• เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน คือ (ร่างมาตรา3) 
 ผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการสังกัดกรม

ป่าไม้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  
 สมาชิกป่าชุมชนซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  
 บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรเอกชนในท้องถิ่น  
 บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• พนักงานเจ้าหน้าที่ คือ ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี (ร่างมาตรา 3,40) 



สาระส าคัญ  ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

คณะกรรมการ มี 3 ระดับ 

โครงสร้างการด าเนินงานป่าชุมชน 

คณะกรรมการ 
นโยบายป่าชุมชน 

• ร่างมาตรา 7 

• ร่างมาตรา 10 

• ร่างมาตรา 14 

คณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจังหวัด  

• ร่างมาตรา 18 

• ร่างมาตรา 19 

คณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชน  

• ร่างมาตรา 20 

• ร่างมาตรา 29 



         - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                ประธาน 
         - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 รองประธาน  
           - เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
           - อธิบดีกรมที่ดิน                       - อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
           - อธิบดีกรมทรัพยากรธรณ ี     - อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
          - อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน          - อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
          - ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
           - ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 8 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก...ผู้แทนองค์กรเอกชน 2 คน 
            ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 2 คน 
            และผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 4 คน     
         - อธิบดีกรมป่าไม้                   กรรมการและเลขานุการ  
          - อธิบดีกรมป่าไม้ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น                   

กรรมการ 

(ร่างมาตรา 7) 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน   

รวม 19 ท่าน  (ภาครัฐ 11 : ภาคประชาชน 8) 



 อ านาจหน้าที ่
 (ร่างมาตรา 10) 

เสนอแนะในการ
ออกกฎกระทรวง 

พจิารณาอุทธรณ์
เร่ืองทีเ่กีย่วข้อง 

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน   
สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพือ่พจิารณาหรือปฏิบตัิงาน

อย่างหน่ึงอย่างใดแทน  
(ร่างมาตรา 14) 

จัดท าบญัชีรายช่ือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ป่าชุมชนประจ าจังหวดั 
 

ก าหนดระเบียบเพือ่ 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี ้
รวมทั้งหลกัเกณฑ์การแต่งตั้ง

กรรมการป่าชุมชน 
ประจ าจังหวดั 

เสนอความเห็น 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

ทุกประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง 



คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
        - ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                                           ประธาน 
         - รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย                                        รองประธาน 
         - ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่  
         - ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  
         - ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครอง 
           ส่วนท้องถิ่น 1 คน  
         - ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 1 คน  
         - ข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของรัฐ 3 คน 
         - ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งอีก 7 คน  
       - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด                                 กรรมการและเลขานุการ  
         - ข้าราชการสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ 1 คน                กรรมการและ 
           ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้ง                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการ 

(ร่างมาตรา 18) 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

รวม 18 ท่าน  (ภาครัฐ 8 : ภาคประชาชน 10) 



  อ านาจหน้าที่  

พิจารณาค าขอ เพิ่มหรือลดเขตป่าชุมชน หรือเพิกถอนป่าชุมชน 

ประกาศค าขอให้จัดตั้งป่าชุมชน เพิ่มหรือลดเขตป่าชุมชน หรือเพิกถอนป่าชุมชน 

ถอดถอนกรรมการจัดการป่าชุมชน 

แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าท่ีป่าชุมชน 

พิจารณาอุทธรณ์มติการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 

อนุมัตแิผนจัดการป่าชุมชน/ควบคุมดูแล รวมทั้งติดตามประเมินผล  
การจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ให้ค าแนะน าปรึกษาต่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดการป่าชุมชน 

สาระส าคัญ   (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

(ร่างมาตรา 19) 



 ออกข้อบังคบัเกีย่วกับการจัดการป่าชุมชน หลกัเกณฑ์การรับบุคคล และการรับ
บุคคล หรือให้พ้นการเป็นสมาชิกป่าชุมชน และการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง 

ส่ังให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าชุมชนหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใดๆ  
ในเขตป่าชุมชน 

ร่วมมือกบัพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดให้มีหลกัเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมาย  
รวมถึงการจับกมุผู้กระท าผดิ 

ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

(ร่างมาตรา 20) 

อ านาจหน้าที ่ (ร่างมาตรา 29) 



 
        

 
การจัดตั้งป่าชุมชน 

พื้นที ่

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

• พืน้ทีป่่าซ่ึงอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพืน้ที่อืน่ๆ ของรัฐ  (ร่างมาตรา 3) 

• กรณีพืน้ทีอ่ืน่ของรัฐทีป่ระสงค์น ามาจัดตั้งป่าชุมชน จะต้องมหีนังสือยนิยอม 
จากหน่วยงานของรัฐทีท่ าหน้าทีรั่บผดิชอบดูแลพืน้ที่น้ัน ให้ชุมชนน าพืน้ทีด่งักล่าว 
ไปจัดตั้งป่าชุมชนได้ (ร่างมาตรา 20) 

•  พืน้ทีท่ีม่กีารจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตนีิแ้ล้ว  ให้คงอยู่ภายใต้บังคบั
กฎหมายที่เกีย่วข้องต่อไป  เว้นแต่พระราชบัญญัตนีิจ้ะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอืน่  
(ร่างมาตรา 6) 



1. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาวะแวดล้อม  

2. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน 

3. การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์  
การฟื้นฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

4. การฟื้นฟูพื้นที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน 

5. การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน 

(ร่างมาตรา 5) วัตถุประสงค ์

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 
การจัดตั้งป่าชุมชน 



หลกัเกณฑ์และวธีิการ 
ในการขอจัดตั้งป่าชุมชน  

(ร่างมาตรา 20) 

ชุมชนในท้องทีใ่ดทีม่ีพืน้ที่ป่าหรือ
พืน้ทีอ่ืน่ของรัฐซ่ึงอยู่นอกเขต 
ป่าอนุรักษ์ อยู่ใกล้และอยู่ในสภาพที่
จะดูแลรักษาป่าได้ 

บุคคลซ่ึงมอีายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์
ขึน้ไป มภูีมลิ าเนาในท้องที ่
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

จ านวนตั้งแต่ 50 คนขึน้ไป 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 
การจัดตั้งป่าชุมชน 



ค าขอต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 
(2) รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดต้ัง 
ป่าชุมชนและผู้ขอเป็นสมาชิกป่าชุมชน 
(3) รายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
(4) ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขปและสภาพพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่า
ชุมชนพร้อมทั้งแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ 
(5) แผนจัดการป่าชุมชน โดยแสดงให้เห็นการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู  
การพัฒนาหรือการควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

พื้นที่ป่าชุมชนแบ่งเป็น 
- บริเวณเพื่อการอนุรักษ์ 
- บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

พื้นที่อื่นของรัฐที่ประสงค์น ามาจัดตั้งป่าชุมชน จะต้องมีหนังสือ
ยินยอมจากหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้น 

การจัดตั้งป่าชุมชน 

หลกัเกณฑ์และวธีิการ 
ในการขอจัดตั้งป่าชุมชน  

(ร่างมาตรา 20) 



สมาชิกป่าชุมชน 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

สมาชิกของชุมชนทีม่กีารประกาศจัดตั้งป่าชุมชนและ
ได้ปฏิบัตติามพระราชบัญญตัินี ้

(ร่างมาตรา 3) 



หน้าที่ของสมาชิกป่าชุมชน 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

ปฏิบัตติามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ข้อบังคบัของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชน (ร่างมาตรา 28 (1)) 

ร่วมมอืกบัทางราชการในการดูแลรักษาป่าชุมชน สัตว์ป่า และ
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน (ร่างมาตรา 28 (2)) 

สมาชิกป่าชุมชนที่ได้รับการเสนอช่ือโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ร่วมเป็นเจ้าหน้าทีป่่าชุมชน (ร่างมาตรา 3)  



(ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

บทลงโทษ 

โครงสร้างการด าเนินงาน 
ป่าชุมชน การจัดตั้งป่าชุมชน 

หน้าที่ของสมาชิกป่าชุมชน 

เงินรายได้/ 
ทรัพย์สินส่วนกลาง 

สิทธิในการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชน 

การควบคุมดูแลป่าชุมชน การเพิกถอนป่าชุมชน 

ประเด็นส าคัญ 



สิทธิใช้ประโยชน์ 
บริเวณ 

เพือ่การอนุรักษ์ 
บริเวณ 

เพือ่การใช้ประโยชน์ 
เงือ่นไข 

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
 

2. การนันทนาการ  - ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

3.  เก็บหาของป่า - ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

4. ท าไม้เพ่ือการด ารงชีพ   
    การใช้สอย และกิจกรรม   
    สาธารณะประโยชน์ภายใน    
    ชุมชน 

- ต้องสอดคล้องกับแผนการจัดตั้งป่าชุมชน 
โดย ค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
วัฒนธรรมและความยั่งยืน 

- ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

5. การใช้ประโยชน์จาก 
    ทรัพยากรอื่น (เช่น น้ า) 

- ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

(ร่างมาตรา  33) 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 
สิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

ผู้ซ่ึงคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
พจิารณาแต่งตั้งจาก 

 ข้าราชการสังกดักรมป่าไม้  
 สมาชิกป่าชุมชนซ่ึงได้รับการเสนอช่ือโดยคณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชน  
 หรือบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอช่ือโดยองค์กรเอกชนใน

ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพือ่ให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี ้

(ร่างมาตรา 3) 



อ านาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

 (๑) ตรวจสอบพื้นที่และตรวจตราดูแลการด าเนินการและกิจการต่าง ๆ ในป่าชุมชน 
(๒) แนะน า ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดการ

ป่าชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ทัน ให้มีอ านาจสั่งให้

ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชนหรือให้กระท าการหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในป่า
ชุมชนในกรณีกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ
ของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนหรือข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชน และให้รายงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดทราบ 

(๔) ด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
(๕) รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเมื่อปรากฏว่ามีกรณีจะตอ้งเพิกถอน

ป่าชุมชนทั้งแปลงหรือบางส่วน 

(ร่างมาตรา 40) 



พนักงานเจ้าหน้าที ่

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

ผู้ซ่ึงอธิบดแีต่งตั้งให้ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญตัินี ้ 
(ร่างมาตรา 3) 



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนและพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

มีอ านาจท าการหรือสั่งให้ท าการเฉพาะหน้าเท่าที่จ าเป็น
ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ตรวจค้นบุคคลหรอืยานพาหนะ 
     (๒) จับและควบคุมตัวผู้กระท าความผิด 
     (๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือใช้หรือ
จะใช้ในการกระท าความผิดหรอืได้มาจากการกระท า
ความผิด 
     ให้ส่งตัวผู้กระท าความผดิพร้อมด้วยสิ่งของท่ียึดหรือ
อายัดไว้ให้แก่พนักงานสอบสวนท่ีมีเขตอ านาจโดยไม่ชักช้า 

(ร่างมาตรา 44) 



 
  

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 
การควบคุมดูแลป่าชุมชน 

ข้อห้ามกระท าการ
ในป่าชุมชน 

(ร่างมาตรา 41) 

ห้ามท าไม้ในบริเวณ เพือ่การอนุรักษ์ 

ห้ามบุคคลใดก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้  เกบ็หาของป่า  
ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือกระท าการ
ด้วยประการใด ๆ อนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าชุมชน  
เว้นแต่ในกรณทีี่พระราชบัญญตันีิ ้บัญญตัใิห้กระท าได้ 

ห้ามใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัยหรือทีท่ ากนิ 



•  อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือแต่บางส่วน (ร่างมาตรา 51) โดย;  
 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชนตามมาตรา 31 
 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิ้งไม่จัดการฟื้นฟูป่าชุมชนนั้นต่อเนื่อง 

ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือระเบียบหรือ  

                 ข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหาย 
                 หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนต่อไป 
 

• กรณีป่าชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่อื่นของรัฐ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้น หรือสิ้นสุดโดยเงื่อนไขอื่นใดตามท่ีตกลงไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ให้ถือเป็นการเพิกถอนป่าชุมชนโดยทันที (ร่างมาตรา 52) 

การเพิกถอนป่าชุมชน 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 



ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
มอี านาจก าหนดอตัราและ 

วางระเบยีบเกีย่วกบัการเกบ็รายได้
ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือ
ค่าบริการ เน่ืองในการใช้ประโยชน์

จากป่าชุมชน      

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษอีากร
ใด และให้น าส่งเข้าเป็นทรัพย์สิน
ส่วนกลางไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมการ
จัดการป่าชุมชน  ตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการทีค่ณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชนก าหนด      

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 
เงินรายได้/ทรัพย์สินส่วนกลาง 

เงนิรายได้ ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ เงนิทีม่ี
ผู้บริจาค เงนิทีไ่ด้จากการเปรียบเทยีบตามพระราชบญัญตัินี ้

เงนิสนับสนุนจากรัฐบาล และเงนิรายได้อืน่ ๆ  

(ร่างมาตรา 55) 



บทก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าการฝ่าฝืนในป่าชุมชน  (ร่างมาตรา 60)  
 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 41  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี  

                     หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 

การริบทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีไว้เป็นความผิด หรือใช้ในการกระท าความผิด  
         (ร่างมาตรา 62) 

 บรรดาไม้หรือของป่าที่ได้มาหรือมีไว้เป็นความผิด หรือทรัพย์สิน 
                     ทีใ่ช้ในการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น 
                     ไมว่่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ก็ตาม 
 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 
บทลงโทษ 



ร่างกฎกระทรวง จ านวน  8 ฉบับ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชน จ านวน 12 ฉบับ   

ร่างระเบียบคณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัด จ านวน 1 ฉบับ 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 



กฎกระทรวง 
ล าดับที่ กฎกระทรวง มาตราอ้างอิง 

1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ที่มีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมอันควรแก่การอนุรักษ์ 3 

2 ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทน 
ในคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 

16 

3 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

17 

4 ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขอและการอนุมัติให้จัดตั้งป่าชมุชน 20 
5 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดประเภทและคุณสมบัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สมาชิกป่าชุมชน และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
27 

6 ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพ่ือการนันทนาการในบริเวณเพื่อ
การใช้ประโยชน์ 

33 
(2)  

7 ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นในเขตป่าชุมชนที่มีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีพ 

33 
(5)  

8 ร่างกฎกระทรวงการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมในการด าเนินคดี 37 

สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 



ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

ล าดับที่ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มาตราอ้างอิง 

๑ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติ

อ่ืน ๆ ขององค์กรเอกชน  

๓ 

๒ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์

การแตง่ตั้งกรรมการปา่ชุมชนประจ าจังหวัด 

๑๐ (๔) 

๑๘ 

๓ รา่งระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการก าหนด

แนวทางการอนุรักษ ์การฟื้นฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล และ

การใช้ประโยชนท์รัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  

๑๑ 

๔ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ในการตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด และการจัดท ารายงาน  

๑๙ (๙) 



ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

ล าดับที่ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มาตราอ้างอิง 

๕ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการ

ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับค าขอจัดตั้ง  

ป่าชุมชน 

๒๒ 

๖ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยประกาศการ

อนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน  

๒๖ 

๗ รา่งระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธกีารใชป้ระโยชน์จากปา่ชุมชนเพ่ือการทอ่งเที่ยวเชงินิเวศ  

๓๓ (๑) 

๘ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

เก็บหาของป่าในป่าชุมชน  

๓๓ (๓) 



ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

ล าดับที่ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
มาตรา

อ้างอิง 

๙ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการท า

ไม้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ตามความจ าเป็นในการด ารงชีพและการใช้

สอยของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในป่าชุมชน  

๓๓ (๔) 

๑๐ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการเข้าไปกระท าการใด ๆ 

เพ่ือการศึกษา ค้นควา้ วิจัย หรือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน  

๔๓ 

๑๑ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการขอจัดตัง้ปา่ชุมชนที่ถูก

เพิกถอน  

๕๔ 

๑๒ ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการเก็บรายได้

ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ และการเก็บรักษาเงิน เน่ืองในการใช้

ประโยชน์จากป่าชุมชน  

๕๕ 



ระเบียบคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
สาระส าคัญ   ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … 

ล าดับที่ ร่างระเบียบคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด มาตราอ้างอิง 

๑ ร่างระเบียบคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการป่าชุมชน  

๒๑ 



ขอบคุณ 
ส าหรับการมีส่วนร่วมให้ขอ้คิดเห็น 

               


