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     1. บทนิยามค าว่า  
“ป่าชุมชน”  
 

      - ตัดค าว่า “หรือ” ออก       - เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ยิ่งขึ้น เน่ืองจากการก าหนด
ถ้อยค าว่า “หรือ” ต่อท้าย
ค าว่า “ป่าอนุรักษ์” 
อาจจะท าให้เกิดความ
สับสนและเข้าใจได้ว่าเป็น 
“ป่านอกเขตพื้นที่อ่ืนของ
รัฐ” 

     2. บทนิยาม ค าว่า 
“ชุมชน” 

      “ชุมชน” หมายความว่า 
กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกัน
โดยมีผลประโยชน์และ
วัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน 
หรือกิจกรรมอันชอบด้วย
กฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน 
หรือด าเนินการอ่ืนอันเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกมี
การด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
และมีระบบบริหารจัดการ
และการแสดงเจตนาแทนกลุ่ม
ได้  

     - เพื่อให้มีความหมาย
สอดคล้องกับนิยามค าว่า 
“ชุมชน” พระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 

     2. บทนิยามค าว่า “ไม”้  
 

      - เพิ่มข้อความจากเดิม  
“ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ 
หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้น 
หรือล้มลงแล้ว” เป็น “ไม้ทุก
ชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา 
ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว
ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต”  

     - เพื่อให้มีความหมาย
ครอบคลุมและชัดเจนมาก
ขึ้น 

     3. บทนิยามค าว่า  
“องค์กรเอกชน”  

     - องค์กรเอกชน ไม่
หมายความรวมถึงองค์กร

     - เพิ่มนิยามค าว่า 
“องค์กรเอกชน” ให้

     - เพื่อให้น่าเช่ือถือและ
เป็นที่ยอมรับ ประกอบกับ
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 ประชาสังคม และคุณสมบัติ
ขององค์กรเอกชนที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
เป็น 2 ปี 

หมายความรวมถึงองค์กร
ประชาสังคม และเพิ่ม
คุณสมบัติขององค์กรเอกชน 
ที่จะต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองเป็น ๕ ปี 

องค์กรเอกชน และองค์กร
ประชาสังคม ก็จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล และต้องไม่
แสวงหาผลก าไร 

     4. บทนิยามค าว่า 
“เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” 

      - ตัดค าว่า “หรือบุคคลซึ่ง
ได้รับการเสนอช่ือโดยองค์กร
เอกชนในท้องถิ่น หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ออก 

     - เน่ืองจากอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่า
ชุมชน ตามร่างมาตรา 40 
ร่างมาตรา 42 ร่างมาตรา 
44 ร่างมาตรา 45 และ
ร่างมาตรา 49 เป็น
อ านาจหน้าที่ของพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือ
เจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา  จึงควร
ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายเท่าน้ัน 

     5. คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน 

      - เพิ่ม อัยการสูงสด และ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชน 

     - ควรเพิ่มนักกฎหมาย 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน 
     - หากมีกรณีที่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือ
จากกระทรวงกลาโหม 
เพื่อให้น าพื้นที่ทางทหาร
ไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ 
อาจกระทบต่อเขตพื้นที่
ทางทหาร 

     6. การพ้นต าแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      - (6) ตัดค าว่า “หรือ
หย่อนความสามารถ”  ออก  

     - เน่ืองจากบุคคล
หย่อยความสามารถตาม
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กฎหมายมีระบุไว้ใน (3) 
และ (4) แล้ว 

     7. อ านาจหน้าที่
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชน 

      - วรรคสอง ตัดค าว่า 
“และ” ออก และเพ่ิมค าว่า 
“การ” , “และเครือข่ายป่า
ชุมชน” จากเดิม “จัดการป่า
ชุมชนตาม (1) ” เป็น “การ
จัดการป่าชุมชนและเครือข่าย
ป่าชุมชนตาม (1) ” 

     - เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน ควรแก้ไขข้อความ
ตอนท้ายของวรรคสองให้
เหมือนกับ (1) คือ “ใน
การเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบายในการจัดตั้ง การ
จัดการปุ่มชนและ
เครือข่ายป่าชุมชน ตาม 
(1) ” 

     8. การแต่งตั้งกรรมการสรร
หาซึ่งเป็นผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติ
บุคคล 

     - การแต่งตั้งกรรมการสรร
หาตามวรรคสองให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวง 

     - วรรคสาม ตัดค าว่า 
“หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง” 
ออก และเพ่ิม ค าว่า 
“ระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด” จากเดิม 
“การแต่งตั้งกรรมการสรรหา
ตามวรรคสองให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง” 
เป็น “การแต่งตั้งกรรมการ
สรรหาตามวรรคสองให้เป็นไป
ตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด” 

     - เนื่องจาก
กฎกระทรวงไม่ไม่ควรมี
หลายฉบับ ควรมีเฉพาะ
ประเด็นที่ส าคัญ หากมี
หลายฉบับอาจส่งผลต่อ
ระยะเวลาการจัดท าร่าง
กฎกระทรวง 
     - พระราชบัญญัติป่า
ชุมชน พ.ศ. .... เป็น
กฎหมายใหม่ เมื่อ
ประกาศใช้อาจมีปัญหาใน
การด าเนินงานหากมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
บางประเด็น เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
หากเป็นกฎกระทรวง การ
แก้ไขจะยากกว่าหากเป็น
เพียงระเบียบ
คณะกรรมการป่าชุมชน 
จะด าเนินการได้ง่าย 
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     9. หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาและการเสนอรายชื่อ
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ 

     - หลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาและการเสนอรายชื่อบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
นโยบานป่าชุมชนให้ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

     - วรรคสอง ตัดค าว่า 
“ก าหนดในกฎกระทรวง”
ออก และเพ่ิมค าว่า “เป็นไป
ตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด” จากเดิม 
“หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
และการเสนอรายชื่อบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนให้ก าหนดใน
กฎกระทรวง” เป็น
“หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
และการเสนอรายชื่อบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
นโยบานป่าชุมชนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด” 

     - เนื่องจาก
กฎกระทรวงไม่ไม่ควรมี
หลายฉบับ ควรมีเฉพาะ
ประเด็นที่ส าคัญ หากมี
หลายฉบับอาจส่งผลต่อ
ระยะเวลาการจัดท าร่าง
กฎกระทรวง 
     - พระราชบัญญัติป่า
ชุมชน พ.ศ. .... เป็น
กฎหมายใหม่ เมื่อ
ประกาศใช้อาจมีปัญหาใน
การด าเนินงานหากมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
บางประเด็น เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
หากเป็นกฎกระทรวง การ
แก้ไขจะยากกว่าหากเป็น
เพียงระเบียบ
คณะกรรมการป่าชุมชน 
จะด าเนินการได้ง่าย 

     10. คณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัด 

      - เพ่ิม อัยการจังหวัด , 
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และ
ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     - ควรแก้ไขต าแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ 
จาก “ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ” 
เป็น “ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด” 
เนื่องจากเป็นการแต่งตั้ง
โดยต าแหน่งไม่ใช้ตัวบุคคล 
และควนเพิ่มผู้แทนนัก
กฎหมายเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการป่าชุมชน
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ประจ าจังหวัด ด้วย  
     - หากมีกรณีที่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือ
จากกระทรวงกลาโหม 
เพ่ือให้น าพื้นที่ทางทหาร
ไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ 
อาจกระทบต่อเขตพ้ืนที่
ทางทหาร  

     11. อ านาจหน้าที่
คณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัด 

      - (1) เพ่ิมค าว่า “การ
จัดตั้งป่าชุมชน” จากเดิม 
“พิจารณาค าขอ เพ่ิมหรือลด
เขตป่าชุมชน” เป็น 
“พิจารณาค าขอการจัดตั้งป่า
ชุมชน เพิ่มหรือลดเขนป่า
ชุมชน” 

     - เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับ 
(2) เรื่องประกาศค าขอให้
จัดตั้งป่าชุมชน 

     12. การจัดตั้งป่าชุมชน  
 
 
- (2) รายชื่อและประวัติ
โดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้งป่า
ชุมชนและผู้ขอเป็นสมาชิกป่า
ชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติ ตาม
กฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - ควรแก้ไขข้อความค าว่า 
“ชุมชนในท้องถิ่น” เป็น 
“ชุมชนท้องถิ่น” 
     - (2) ตัดค าว่า 
“กฎกระทรวง” ออก และ
เพ่ิมค าว่า “ระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด” จากเดิม “(2) 
รายชื่อและประวัติโดยสังเขป
ของผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนและผู้
ขอเป็นสมาชิกป่าชุมชน ซึ่งมี
คุณสมบัติ ตามกฎกระทรวง” 
เป็น “(2) รายชื่อและประวัติ
โดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้งป่า
ชุมชนและผู้ขอเป็นสมาชิกป่า
ชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติ ตาม
ระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่า

     - เพ่ือให้มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับค านิยาม
ค าว่า “ชุมชน” 
     - เนื่องจาก
กฎกระทรวงไม่ไม่ควรมี
หลายฉบับ ควรมีเฉพาะ
ประเด็นที่ส าคัญ หากมี
หลายฉบับอาจส่งผลต่อ
ระยะเวลาการจัดท าร่าง
กฎกระทรวง 
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. .... เป็นกฎหมายใหม่ 
เมื่อประกาศใช้อาจมี
ปัญหาในการด าเนินงาน
หากมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงบางประเด็น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ หากเป็น
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     - วรรคสาม กรณีพ้ืนที่อ่ืน
ของรัฐที่ประสงค์น ามาจัดตั้งป่า
ชุมชน จะต้องมีหนังสือยินยอม
จากหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้น ให้
ชุมชนน าพ้ืนที่ดังกล่าวไปจัดตั้ง
เป็นป่าชุมชนได้ 

ชุมชนก าหนด” 
 
 
  
 
     - วรรคสาม  ตัดค าว่า 
“ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
พ้ืนที่นั้น” และเพ่ิมค าว่า “มี
อ านาจอนุญาตตามกฎหมาย
นั้นๆ” จากเดิม “กรณีพ้ืนที่
อ่ืนของรัฐที่ประสงค์น ามา
จัดตั้งป่าชุมชน จะต้องมี
หนังสือยินยอมจากหน่วยงาน
ของรัฐที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลพื้นที่นั้น ให้ชุมชนน า
พ้ืนที่ดังกล่าวไปจัดตั้งเป็นป่า
ชุมชนได้ ” เป็น “กรณีพ้ืนที่
อ่ืนของรัฐที่ประสงค์น ามา
จัดตั้งป่าชุมชน จะต้องมี
หนังสือยินยอมจากหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายนั้นๆ ให้ชุมชนน า
พ้ืนที่ดังกล่าวไปจัดตั้งเป็นป่า
ชุมชนได้” 

กฎกระทรวง การแก้ไขจะ
ยากกว่าหากเป็นเพียง
ระเบียบคณะกรรมการป่า
ชุมชน จะด าเนินการได้
ง่าย 
     - เนื่องจากาการจัดตั้ง
ป่าชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนของรัฐ
ก าหนดให้ต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจาก
หน่วยงานของรัฐที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่
นั้น จึงจะสามารถน าพ้ืนที่
ดังกล่าวมาจัดตั้งป่าชุมชน
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
แต่หากมีการน าพ้ืนที่ราช
พัสดุมาจัดตั้งป่าชุมชนตาม
กฎหมายที่ราชพัสดุนั้นเมือ
หน่วยงานของรัฐที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบดุแลพ้ืนที่
ให้ความยินยอมแล้ว 
จะต้องให้กรมธนารักษ์ให้
ความเห็นชอบด้วยอีก
ชั้นหนึ่ง 

     13. ระยะเวลาในการ
อนุญาตจัดตั้งป่าชุมชน 

      - แก้ไขข้อความค าว่า 
“สามสิบวัน” เป็น “สิบห้า
วัน” 
     - ตัดค าว่า 
“คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัด” ออก  
และเพ่ิมค าว่า 
“คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชน” 

     - ควรก าหนดกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการในแต่
ละข้ันตอนให้สั้นลง 
     - เพ่ือให้เป็นระเบียบ
กลางจากคณะกรรมการ 
นโยบายป่าชุมชน จะท าให้
การก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประชุมเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
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     14. ระยะเวลาในการ
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียด
ที่ระบุในค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 
ตามท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้แห่งท้องที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัด 

      - แก้ไขข้อความค าว่า 
“หกสิบวัน” เป็น “สิบห้าวัน”  
 
     - ตัดค าว่า “เจ้าหน้าที่ป่า
ชุมชน” ออก และเพ่ิมค าว่า 
“ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
แห่งท้องที่” 
 

     - ควรก าหนดกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการในแต่
ละข้ันตอนให้สั้นลง 
     - เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วรรคหนึ่ง 

     15. ระยะเวลาให้
หน่วยงานของรัฐและบุคคล มี
สิทธิท าหนังสือแสดงข้อคัดค้าน
หรือความเห็นเกี่ยวกับการ
จัดตั้งป่าชุมชน  

      - แก้ไขข้อความค าว่า 
“เก้าสิบวัน” เป็น “หกสิบ
วัน”  
 

     - ควรก าหนดกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการในแต่
ละข้ันตอนให้สั้นลง 

     16. ระยะเวลาในการ
พิจารณาค าขอการจัดตั้งป่า
ชุมชนของคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัดต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จ 

      - แก้ไขข้อความค าว่า 
“หกสิบวัน” เป็น “สี่สิบห้า
วัน”  
 

     - ควรก าหนดกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการในแต่
ละข้ันตอนให้สั้นลง 

     17. ระยะเวลาที่ผู้ขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนหรือผู้มีหนังสือคัดค้าน
มีสิทธิอุทธรณ์มติของ
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดต่อ
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชน และระยะเวลาที่
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนพิจาณาอุทธรณ์ให้แล้ว
เสร็จ 

      - แก้ไขข้อความค าว่า 
“หกสิบวัน” เป็น “สี่สิบห้า
วัน” 

     - ควรก าหนดกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการในแต่
ละข้ันตอนให้สั้นลง 

     18. ประเภทและคุณสมบัติ
ของสมาชิกป่าชุมชนและ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

      - ตัดค าว่า “หลักเกณฑ์
และวิธีการ” และ ค าว่า “ใน
กฎกระทรวง” ออก  
และเพ่ิมค าว่า “ระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่า

     - เนื่องจาก
กฎกระทรวงไม่ไม่ควรมี
หลายฉบับ ควรมีเฉพาะ
ประเด็นทีส่ าคัญ หากมี
หลายฉบับอาจส่งผลต่อ
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ชุมชน” จากเดิม “ประเภท
และคุณสมบัติของสมาชิกป่า
ชุมชนและคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน 
และคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง” เป็น 
“ประเภทและคุณสมบัติของ
สมาชิกป่าชุมชนและ
คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สมาชิกป่าชุมชน และ
คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนให้เป็นไประเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด” 

ระยะเวลาการจัดท าร่าง
กฎกระทรวง 
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. .... เป็นกฎหมายใหม่ 
เมื่อประกาศใช้อาจมี
ปัญหาในการด าเนินงาน
หากมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงบางประเด็น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ หากเป็น
กฎกระทรวง การแก้ไขจะ
ยากกว่าหากเป็นเพียง
ระเบียบคณะกรรมการป่า
ชุมชน จะด าเนินการได้
ง่าย 

     19. การใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตและบริการป่าชุมชน 

      - เพ่ิมข้อความ “การใช้
ประโยชน์จากผลผลิตและ
บริการป่าชุมชนตาวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไป ตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด” 
     การใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตและบริการป่าชุมชนมี
สิทธิใช้ประโยชน์ภายในป่า
ชุมชน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนที่
คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนก าหนดตามมาตรา 29 
(1)  
 

     - การด าเนินการตาม 
(1) – (5) ควรให้เป็นไป
ตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชน เพื่อให้มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
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     20. การท านิติกรรมของ
กรรมการจัดการป่าชุมชน 

      - ตัดค าว่า “ผูกพัน” ออก 
และเพ่ิมค าว่า “เกี่ยวกับ” 

     - การใช้ค าว่า 
“ผูกพัน” มีความหมายถึง 
การท านิติกรรมจะผูกพัน
ตัวคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชน หรือทรัพย์สิน
ส่วนกลางของป่าชุมชน 

     21. อ านาจในการฟ้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีมี
ผู้ฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สัตว์ พืช 
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน 

      - ตัดค าว่า “หรือ
คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชน” ออก 

     - เนื่องจาก
คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนไม่เป็นผู้เสียหายตาม
กฎหมายในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายแทนรัฐ 

     22. อ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 

      - ตัดข้อความ “และ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจท า
การ หรือสั่งให้ท าการเฉพาะ
หน้าเท่าที่จ าเป็น ดังต่อไปนี้  
     (1) ตรวจค้นบุคคลหรือ
ยานพาหนะ 
     (2) จับและควบคุมตัว
ผู้กระท าความผิด 
     (3) ยึดหรืออายัดสิ่งของที่
มีไว้เป็นความผิด หรือใช้ หรือ
จะใช้ในการกระท าความผิด 
หรือได้มาจากการกระท า
ความผิดให้ส่งตัวผู้กระท า
ความผิดพร้อมด้วยสิ่งของที่
ยึด หรืออายัดไว้ให้พนักงาน
สอบสวนที่มีเขตอ านาจโดยไม่
ชักช้า” ออก  
และเพ่ิมข้อความ  
“มีอ านาจสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออก
จากป่าชุมชนหรือให้กระท า
การหรืองดเว้นกระท าการใดๆ 

     - เนื่องจากอ านาจ
หน้าที่ดังกล่าว เป็นการ
กระทบกระเทือต่อสิทธิ
และเสรีภาพของ
ประชาชนตามมาตรา 28 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักไทย จึงควรเป็น
อ านาจหน้าที่ของพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือ
เจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาเท่านั้น  
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ในเขตป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับตามมาตรา 29 
(1) หรือพระราชบัญญัตินี้  
การสั่งการตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามกฎกระทรวง” 

     23. การปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับ
ความผิดอาญา  

      - ตัดค าว่า “เจ้าหน้าที่ป่า
ชุมชน ” ออก 

     - เนื่องจากตาม
ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานฝ่ายปกครองและ
ต ารวจไว้อยู่แล้ว 

     24. กรณีท่ีอธิบดีมีอ านาจ
สั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งแปลง 
หรือแต่บางส่วนได้  

      - เพ่ิมข้อความ (4) เมื่อมี
เหตุผลความจ าเป็นทางด้าน
กิจการเพ่ือความมั่นคงแห่งรัฐ 
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชน 

     - เพ่ือรองรับกรณีมี
เหตุผลความจ าเป็น
ทางด้านกิจการเพ่ือความ
มั่นคงแห่งรัฐเกิดข้ึน โดย
การเพิกถอนป่าชุมชนใน
กรณีดังกล่าวเป็นอ านาจ
ของอธิบดีกรมป่าไม้ให้การ
เพิกถอนป่าชุมชน ในกรณี
ข้างต้นต้องผ่านการ
กลั่นกรองจาก
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก่อนที่อธิบดีกรมป่า
ไม้จะสั่งเพิกถอนไป 

     25. ค่าธรรมเนียม 
ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ
เนื่องในการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชน 

      - ตัดข้อความ “ให้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
อากรใด และ” ออก  

     - เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางการร่างกฎหมาย
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 
ว่าการเสนอร่างกฎหมาย
ในเรื่องใดที่ไม่ใช่กฎหมาย
ภาษีอากรไม่ให้บทบัญญัติ
ก าหนดให้ยกเว้นภาษีอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 
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     26. บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชน 

      - ตัดข้อความ “จ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือ” และ 
“หรือทั้งจ าทั้งปรับ” ออก  
     - เพ่ิมข้อความ “ต้อง
ระวางโทษปรับวันละไม่เกิน
ห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง   
     ความผิดตามวรรคหนึ่ง 
เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอม
ให้คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
    เงินค่าปรับตามวรรคสอง
ให้ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

     - ควรพิจารณาว่าการ
ก าหนดโทษจ าคุก
เหมาะสมหรือไม่ หรือควร
ใช้มาตราอื่นทางปกครอง
หรือทางนโยบาย 
เนื่องจากลักษณะความผิด
ตามร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีลักษณะเป็น
ความผิดที่กฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นความผิด 

     27. บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

      - เพ่ิมข้อความ “ต้อง
ระวางโทษปรับวันละไม่เกิน
ห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง   
     ความผิดตามวรรคหนึ่ง 
เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอม
ให้คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
    เงินค่าปรับตามวรรคสอง
ให้ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

     - ควรพิจารณาว่าการ
ก าหนดโทษจ าคุก
เหมาะสมหรือไม่ หรือควร
ใช้มาตราอื่นทางปกครอง
หรือทางนโยบาย 
เนื่องจากลักษณะความผิด
ตามร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีลักษณะเป็น
ความผิดที่กฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นความผิด 

     28. รองรับบรรดา
ใบอนุญาต อาชญาบัตร และ
ประทานบัตร ตามกฎหมายว่า
ด้วยแร่ หรือสัมปทานตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้
ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อน
วันที่อธิบดีประกาศการอนุมัติ
จัดตั้งป่าชุมชน 

      - เพ่ิมบทบัญญัติ  
บรรดาใบอนุญาต อาชญา
บัตร และประทานบัตร ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ หรือ
สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่
บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่อธิบดี
ประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่า

     - เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ได้รับอนุญาตให้
ด าเนินการก่อนวันที่จัดตั้ง
ป่าชุมชนหรือวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้
บังคับ 
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ชุมชนในราชกิจจานุเบกษา 
ตามความในมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้
ยังคงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่า
ก าหนดอายุใบอนุญาต 
อาชญาบัตร และประทาน
บัตร หรือสัมปทานนั้น ๆ 

     29.รองรับพ้ืนที่ป่าที่มีการ
จัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้
ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

      - เพ่ิมบทบัญญัติ 
พ้ืนที่ป่าที่มีการจัดตั้งป่าชุมชน
แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยป่า
ไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งได้ออกก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและ
ยังมีอายุโครงการอยู่ให้ถือว่า
ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่า
ชุมชนโดยพระราชบัญญัตินี้ 

     - เพ่ือรองรับพ้ืนที่ป่าที่
มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว 
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งได้ออกก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับและยังมีอายุ
โครงการอยู่ให้ถือว่าได้รับ
อนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

     30. รองรับป่าชุมชน ตาม
มาตรา ๖๗ ให้ด าเนินการ
ก าหนดพ้ืนที่ป่าชุมชนดังกล่าว
ให้เป็นบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์
และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์
เพียงอย่างเดียวให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศ สภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
และการจัดการประกาศเขตป่า
ชุมชน 

      - เพ่ิมบทบัญญัติ 
ป่าชุมชน ตามมาตรา ๖๗ ให้
ด าเนินการก าหนดพ้ืนที่ป่า
ชุมชนดังกล่าวให้เป็นบริเวณ 
เพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณ
เพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือ
บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์เพียง
อย่างเดียวให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศ สภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชุมชนและการจัดการประกาศ
เขตป่าชุมชนตามมาตรา ๒๐ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ให้
แล้วเสร็จภายในสองปี นับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ หากพ้นก าหนดให้การ

     - เพ่ือก าหนดให้ป่า
ชุมชนที่ได้ออกก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และยังมีอายุโครงการอยู่
ตามร่างมาตรา 67 ต้อง
ก าหนดพ้ืนป่าชุมชน
ดังกล่าวให้เป็นบริเวณเพ่ือ
การอนุรักษ์และบริเวณ
เพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือ
บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์
เพียงอย่างเดียวให้
สอดคล้องกับสภาพภูมิ
ประเทศสภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนใน
ชุมชนและการจัดการ
ประกาศเขตป่าชุมชนตาม
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จัดตั้งป่าชุมชนนั้นเป็นอันสิ้น
ผล 

มาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ให้
แล้วเสร็จภายในสองปี 

     31. การรองรับสมาชิกป่า
ชุมชนและคณะกรรมการป่า
ชุมชนของป่าชุมชนได้รับอนุมัติ
ให้จัดตั้งตามแนวทางของกรม
ป่าไม ้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 

      - เพ่ิมบทบัญญัติ 
ให้สมาชิกป่าชุมชนและ
คณะกรรมการป่าชุมชนของ
ป่าชุมชนตามมาตรา ๖๗ เป็น
สมาชิกป่าชุมชนและ
คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนตามมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะ
ขาดคุณสมบัติ 

     - เพ่ือรองรับให้สมาชิก
ป่าชุมชนและ
คณะกรรมการป่าชุมชนที่
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตาม
แนวทางของกรมป่าไม้ที่ยัง
มีอายุโครงการอยู่ให้ถือว่า
เป็นสมาชิกป่าชุมชนและ
คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชน แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ด้วย เว้น
แต่จะขาดคุณสมบัติ 

     32. การรองรับพ้ืนที่ป่า
ชุมชนทีไ่ด้ออกก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและ
ยังมีอายุโครงการอยู่ต้องเสนอ
แผนจัดการป่าชุมชนประจ า
จังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในสอง
ปีนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

      - เพ่ิมบทบัญญัติ 
พ้ืนที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๖๗ 
ให้คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนเสนอแผนจัดการ 
ป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัดตาม
มาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้
แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
หากพ้นก าหนดให้การจัดตั้ง
ป่าชุมชนนั้นเป็นอันสิ้นผล 

     - เพ่ือก าหนดให้ป่า
ชุมชนที่ได้ออกก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และยังมีอายุโครงการอยู่
ต้องเสนอแผนจัดการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัด ให้
แล้วเสร็จภายในสองปีนับ
แต่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

     33. การก าหนดระยะเวลา
การออกกฎกระทรวง และ
ระเบียบเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

      - เพ่ิมบทบัญญัติ 
ให้มีการออกกฎกระทรวง 
และระเบียบเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

     - เพ่ือก าหนด
ระยะเวลาการออก
กฎกระทรวง และระเบียบ
เพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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