
 

ร่างฯ ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในวาระที่หน่ึง  
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล  
ประกอบร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน  

พ.ศ. ….  
   

 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
 

เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนรุักษ์ ฟื้นฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
อย่างสมดลุและยั่งยืน ในรปูแบบของการจัดต้ังป่าชุมชน และให้ชุมชนได้จัดการป่าชุมชนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน แผนจัดการป่าชุมชน และระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชน อันส่งผลให้ทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อมของประเทศมีความสมบรูณ์และยัง่ยืน  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 



 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

ป่าชุมชน 
พ.ศ. .... 
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โดยที่เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ (๒) ของรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแหง่กฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี 

เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ อันเป็น 
การสง่เสรมิให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรพัยากรป่าไม้ของประเทศ 
มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ีสอดคล้องกบัเงื่อนไขที่บญัญัติไว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

.......................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบญัญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ….” 
 
มาตรา ๒  พระราชบญัญัติน้ีให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีมุ่งหมายให้บุคคลและชุมชนดูแลรักษา

และจัดการป่าร่วมกบัรัฐในพื้นที่ทีจ่ัดตั้งเป็นป่าชุมชน เพื่อปอ้งกันการตัดไม้โดยผิดกฎหมาย 
และการบุกรุกท าลายพื้นทีป่่า เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในป่าให้อยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์และคงอยูเ่ป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศและ 
ของมนุษยชาติสืบไป และมุ่งหมายเพื่อก าหนดสาระแหง่สิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู 



๒ 
 
จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยัง่ยืนตามทีร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรบัรอง   

 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ป่าชุมชน” หมายความว่า  ป่านอกเขตป่าอนรุักษ์หรือพื้นที่อื่นของรฐันอกเขต 
ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนมุัติใหจ้ัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในป่าชุมชนอย่างสมดลุและยั่งยืนตามพระราชบัญญัติน้ี 

“ชุมชน” หมายความว่า  กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือ
ผลประโยชน์ร่วมกัน เพือ่ท ากจิกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ
ด าเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในชุมชนน้ัน โดยมีการรวมตัวกันอย่างต่อเนือ่ง 
มีระบบบรหิารจัดการในรูปของคณะบุคคลและมีการแสดงเจตนาแทนชุมชนได ้

“เขตป่าอนรุักษ์” หมายความว่า  เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า หรอืเขตพื้นที่อื่นใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรอืคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนรุักษ์หรือรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

“ไม้” หมายความว่า  ไม้ทุกชนิดทั้งทีเ่ป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรอืลม้ลง
แล้ว ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และใหห้มายความรวมถึงราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลาย 
หรือส่วนหนึง่ส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระท าโดยวิธีการอื่นใด 

“ใช้ประโยชนจ์ากไม้” หมายความว่า  ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน 
ขุด หรือชักลากไมท้ี่มีอยู่ในป่าชุมชนหรอืน าไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ  

“ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า  ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ 
ให้หมายความรวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนรุักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ของป่า” หมายความว่า  สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่ในป่าชุมชน เป็นต้นว่า 
(๑) ฟืน ถ่านไม้ ไม้ไผ่ เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชัน และยางไม้ 
(๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กูด เห็ด และพืชอื่น 
(๓) ครั่ง รงัผึง้ น้ าผึ้ง ข้ีผึง้ มูลค้างคาว  
(๔) สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตว์ปกี แมลง รวมทั้งไข่ของแมลงที่ไม่ใช่

สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรอืสัตว์ป่าอื่นใดที่ไดร้ับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า  

(๕) ดิน หิน กรวด และทราย ที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
“ฟืน” หมายความว่า  เศษไม้ ปลายไม้ หรอืไม้ลม้ขอนนอนไพรตามธรรมชาติ อันมี

ลักษณะและคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเช้ือเพลงิยิ่งกว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
“ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายความว่า  ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต 

ทั้งมวล และใหห้มายความรวมถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม ทางชนิดพันธ์ุ และทางระบบนเิวศ
อันเป็นถ่ินก าเนิดของสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ัน 

“สมาชิกป่าชุมชน” หมายความว่า  สมาชิกของป่าชุมชนที่ไดจ้ัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติน้ี 



๓ 
 

“เครือข่ายป่าชุมชน” หมายความว่า  การรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชนของป่าชุมชนต่าง ๆ โดยมเีป้าหมายร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพือ่น าไปสูก่ารจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยัง่ยืน 

“ทรัพยส์ินส่วนกลาง” หมายความว่า  เงินและทรัพยส์ินที่ได้มาเพื่อใช้ในการจัดการ
ป่าชุมชน ไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันปลูกในบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือทรัพยส์ินทีส่มาชิก 
ป่าชุมชนร่วมกันจัดท าในการจัดการป่าชุมชน 

“องค์กรภาคประชาสงัคม” หมายความว่า  องค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ หรือองค์กรอื่น
ที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่มีผลงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างต่อเนื่องเป็นทีป่ระจักษ์  ทั้งนี้ โดยมิได้มกีารหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน และไดม้ ี
การจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
  “เจ้าหน้าทีป่่าชุมชน” หมายความว่า  ผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกป่าชุมชนซึ่งได้รบัการเสนอช่ือโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้อง ใหเ้ป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนเพือ่ปฏิบัตกิาร 
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี   

“อธิบด”ี หมายความว่า  อธิบดีกรมป่าไม ้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผูร้ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี และใหม้ีอ านาจแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศ 
เพื่อปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนรุักษ์ ฟื้นฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างสมดลุและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน ป่าชุมชนต้องจัดต้ังข้ึนเพือ่วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้

(๑) การอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๒) การฟื้นฟูพื้นทีป่่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน 
(๓) การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน 
(๔) การส่งเสรมิวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู 

การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  



๔ 
 

(๕) การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอยา่งสมดลุและยั่งยืน 
 
มาตรา ๗  การจัดต้ังป่าชุมชนในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อื่นของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี 

ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงเขตหรือเพกิถอนพื้นทีป่่า หรอืเปลี่ยนแปลงสถานะหรือถอนสภาพ 
พื้นที่อื่นของรัฐที่น ามาจัดต้ังเป็นป่าชุมชน และมิให้น ากฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วย 
ป่าสงวนแห่งชาติมาใช้บังคับเป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเพิกถอนป่าชุมชน โดยให้ใช้ระเบียบ 
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดตามมาตรา ๑๗ แทน เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ีจะบญัญัติไว้ 
เป็นอย่างอื่น  

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
   

 
มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน” 

ประกอบด้วย 
(๑) รองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน

กรรมการ  
(๓) กรรมการโดยต าแหนง่ ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการส านักงานการปฏิรปูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารกัษ์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน และอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

(๔) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินแปดคน ซึ่งประธานกรรมการแตง่ตั้งจาก 
ผู้ได้รับการสรรหาจากกลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรอืมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ จ านวนไม่เกินสองคน 
กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จ านวนไม่เกินสองคน และกลุ่มผู้แทนประธานเครอืข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัดจ านวนไม่เกินสี่คน  

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแตง่ตั้งข้าราชการของกรมป่าไม้
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายได้ตามความจ าเป็น 

 
มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี ้
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต ่ากว่าย่ีสิบห้าปี  
 (๓) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับกจิกรรม

ที่สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ 



๕ 
 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๔) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุกและพ้นโทษมายังไม่ถงึ 

หนึ่งปีในวันที่ไดร้ับการสรรหา เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๕) เคยต้องค าพิพากษาหรอืค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรพัย์สินตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมทีรัพยส์ินเพิ่มข้ึนผิดปกต ิ
 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรอืเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือ

หน่วยงานของเอกชนเพราะทจุริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  
 
มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึง่ ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควร

ได้รับการแตง่ตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  
เป็นกรรมการ  

ให้อธิบดีแต่งตั้งผู้แทนกรมป่าไม้คนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึง่เป็นประธานกรรมการสรรหา 
ให้กรมป่าไมป้ฏิบัติหน้าทีเ่ป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
 
มาตรา ๑๑  ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๐ มหีน้าที่สรรหาและจัดท า 

บัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ ที่มาจากกลุม่ 
ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรอืมนุษยศาสตรห์รือสงัคมศาสตร ์กลุม่ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่ม 
ผู้แทนประธานเครอืข่ายป่าชุมชนระดบัจงัหวัด เป็นจ านวนสองเท่าของต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ที่จะมกีารแต่งตัง้ในแต่ละกลุ่มเสนอประธานกรรมการเพื่อพจิารณาเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ให้ข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีป่ระธานกรรมการมิได้เลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในบัญชีรายช่ือส ารอง  ทั้งนี้ บัญชีรายช่ือส ารองให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมกีาร 
สรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิใหม่  

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

มาตรา ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละสามปี  
และอาจไดร้ับแต่งตัง้อีกได้  

ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ใหก้รรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่ง
พ้นจากต าแหนง่ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานตอ่ไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ได้รับ
แต่งตั้งใหมเ่ข้ารบัหน้าที ่ 



๖ 
 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ให้ด าเนินการจัดใหม้ีการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ  

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหนง่ก่อนวาระ ให้ประธานกรรมการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือส ารองแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
เว้นแต่วาระของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถงึเก้าสิบวัน ประธานกรรมการจะไม่แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการเท่าทีเ่หลืออยู ่

 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุน 

ป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชน หรอืพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับป่าชุมชนตามที่
คณะรัฐมนตรหีรอืรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อก าหนดมาตรการทางการเงิน การคลัง หรือ
มาตรการอื่น เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

(๓) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๔) ก าหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัติน้ี 
(๕) ให้ความเห็นชอบบญัชีรายช่ือบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน  

และประสบการณ์เกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสงัคม และผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจงัหวัด 
ต่าง ๆ ตามที่กรมป่าไมเ้สนอเพื่อให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดแต่งตัง้เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัด 

(๖) จัดท ารายงานและผลการด าเนินงานป่าชุมชนทั่วประเทศพร้อมทัง้เสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรปีีละหนึ่งครั้ง เพือ่เป็นแนวทางในการสง่เสรมิ การอนรุักษ์ การฟื้นฟู 
สภาพธรรมชาติในป่าชุมชน หรือการสนบัสนุนการจัดการปา่ชุมชน 

(๗) พิจารณาอุทธรณ์มตเิกี่ยวกับการขอจัดต้ังหรือเพิกถอนปา่ชุมชน  
(๘) พิจารณาอุทธรณ์ค าสัง่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทีส่ั่งการ 

ตามมาตรา ๗๔ และพจิารณาการน าเสนอของอธิบดีตามมาตรา ๗๖ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดที่พระราชบัญญัติน้ีหรอืกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่ 

และอ านาจของคณะกรรมการนโยบาย 



๗ 
 

ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรเีกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน
ป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชนตาม (๑) และการเสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตาม (๓) ให้
คณะกรรมการนโยบายรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกีย่วข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ
ความเห็นและเสนอแนะด้วย  ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑก์ารรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการนโยบายก าหนดระเบียบว่าด้วยการอนุรกัษ์ การฟื้นฟู  

การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  
ระเบียบตามวรรคหนึง่ จะก าหนดเป็นแนวทางเพื่อให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ไปด าเนินการออกข้อบงัคับให้เหมาะสมกบัสภาพของแต่ละป่าชุมชนก็ได้ 
 
มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการนโยบายก าหนดระเบียบว่าด้วยการปกครอง ดูแล 

บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ในพื้นทีป่่าชุมชน รวมถึงการแปรรปูไม้ การมีไมห้รอืของป่าในครอบครอง 
การน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ และการผ่านด่านป่าไม้ ส าหรบัไม้หรือของป่าที่ได้มาจากป่าชุมชน  
โดยต้องค านึงถึงกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยปา่สงวนแห่งชาติด้วย 

 
มาตรา ๑๘  การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมกีรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการไมม่าประชุมหรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่เป็น
ประธานในทีป่ระชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอกีเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงช้ีขาด  

 
มาตรา ๑๙  ให้ประธานกรรมการและกรรมการไดร้ับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ  

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ตามระเบียบที่ประธานกรรมการก าหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

เพื่อพจิารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย  
หรือท าการแทนคณะกรรมการนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการนโยบายทราบ 

ให้น าความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ 
โดยอนุโลม 

 



๘ 
 

มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญัติน้ี ให้คณะกรรมการนโยบาย
และคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๐ มีอ านาจเรียกใหบุ้คคลใดมาช้ีแจงข้อเทจ็จริง ให้ความเห็นหรือ
ค าแนะน า หรือสง่เอกสารเพือ่ประกอบการพิจารณาได้ 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
   

 
มาตรา ๒๒  ให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ประกอบด้วย  
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการโดยต าแหนง่ ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม อัยการจงัหวัด  

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจงัหวัด และนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 
  (๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแหง่ท้องที่ทีป่่าชุมชนต้ังอยู่ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตัง้จ านวนหนึง่คน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทีจ่ัดต้ังป่าชุมชน 
ซึ่งปฏิบัตหิน้าที่อยู่ในจังหวัดน้ันซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนสามคน เป็นกรรมการ 

(๔) ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นกรรมการ  
(๕) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนไม่เกินเจ็ดคน  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการของกรมป่าไม้เป็นเลขานุการตามที่อธิบดี

เสนอ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไมเ่กินสองคน 
ในกรณีที่ไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งกรรมการตาม (๓) หรือ (๔) ใหค้ณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่ีอยู ่
 
มาตรา ๒๓  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินและเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวข้องกบัพื้นที่ทีจ่ัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๒๒ (๓) 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๒๔  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๕)  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งจากผูซ้ึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม หรอืมนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร ์
จ านวนไม่เกินสองคน ผู้แทนองค์กรภาคประชาสงัคมจ านวนไม่เกินสองคน และผู้แทนคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนในจังหวัดจ านวนไม่เกินสามคน  ทั้งนี้ ตามบญัชีรายช่ือที่คณะกรรมการนโยบาย 
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕ (๔)  

ให้น าความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัด และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดโดยอนุโลม 
 



๙ 
 

มาตรา ๒๕  คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดมหีน้าที่และอ านาจ ดังตอ่ไปนี ้
(๑) พิจารณาเกี่ยวกับการขอจัดต้ังป่าชุมชน การขยายเขตปา่ชุมชน หรือการ 

เพิกถอนป่าชุมชนไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน  
(๒) มีมติใหก้รรมการจัดการป่าชุมชนพ้นจากการปฏิบัตหิน้าที่ตามมาตรา ๔๔  

วรรคสาม 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าทีป่่าชุมชนตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙ 
(๔) พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบงัคับ 

ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และพจิารณาอนุญาตตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง มาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๖๖ 

(๕) ให้ค าแนะน าปรึกษาและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนในการจัดการป่าชุมชน 

(๖) ควบคุมดูแลการจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ และแผนจัดการป่าชุมชน 

(๗) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด รวมทัง้จัดท า
รายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปลีะหนึ่งครัง้ ตามระเบยีบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีบ่ัญญัติไว้ในพระราชบญัญัติน้ี หรอืตามที่รัฐมนตรหีรอื
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

 
  มาตรา ๒๖  ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที ่
ป่าชุมชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๔ หรือปฏิบัตกิารอืน่ใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าทีป่่าชุมชน ให้พิจารณาแต่งตัง้จากสมาชิกป่าชุมชนที่ได้รับ 
การเสนอช่ือโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนประจ าป่าชุมชน 
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก  
 ในกรณีมีความจ าเป็นเพื่อช่วยควบคุมดูแลป่าชุมชนใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของป่าชุมชน หรือเพื่อคุ้มครองป้องกันมิใหม้ีการบุกรุกหรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไมห้รอืหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัตงิานในพื้นที่ครอบคลมุท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของป่าชุมชน เป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนด้วยก็ได้ 
 
  มาตรา ๒๗  เจ้าหน้าทีป่่าชุมชนซึ่งแตง่ตั้งจากสมาชิกป่าชุมชนต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า
ยี่สิบปี และมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
  มาตรา ๒๘  เจ้าหน้าทีป่่าชุมชนพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัตหิรอืมลีักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ 
 
 
 



๑๐ 
 
  มาตรา ๒๙  การถอดถอนเจ้าหน้าทีป่่าชุมชนตามมาตรา ๒๕ (๓) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

(๑) เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๔  
(๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือระเบียบ 

หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบญัญัติน้ี 
 

หมวด ๔ 
การจัดต้ังป่าชุมชน 
   

 
มาตรา ๓๐  เพื่อให้การจัดต้ังป่าชุมชนสอดคล้องกับศักยภาพและขนาดของชุมชน 

ในการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดลุและยัง่ยืนตามทีบ่ญัญัติไว้ในหมวด ๕ การจัดการป่าชุมชน 
คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดขนาดของพื้นที่ทีจ่ะขอจดัต้ังป่าชุมชนหรอืสัดส่วนการใช้ประโยชน์
ภายในพื้นที่ที่จะขอจัดต้ังป่าชุมชนใหเ้หมาะสมกบัภูมิประเทศและศักยภาพของชุมชนที่มี
ความสามารถในการจัดการป่าชุมชนทีจ่ะจัดต้ังได้  

 
มาตรา ๓๑  ชุมชนท้องที่ใดที่อยู่ในอ าเภอเดียวกันกับพื้นที่ปา่ซึ่งอยู่นอกเขต 

ป่าอนุรักษ์ และมีความสามารถดูแลรักษาป่านั้นได้ หากประสงค์จะน าพื้นทีป่่าน้ันมาจัดต้ังเป็น 
ป่าชุมชน ให้บุคคลจ านวนต้ังแตห่้าสบิคนข้ึนไปร่วมกันต้ังตัวแทนเป็นหนังสือเพื่อยื่นค าขอจัดต้ัง 
ป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแห่งท้องที่ที่ป่าน้ันต้ังอยู่หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจงัหวัดมอบหมายได ้

บุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป และมภูีมิล าเนาอยูใ่นทอ้งที ่
อันเป็นที่ตัง้ของพื้นที่ป่าที่ขอจัดต้ังเป็นป่าชุมชนไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

ในกรณีที่เป็นการน าพื้นที่ป่ามาขอจัดต้ังเป็นป่าชุมชน มิให้น าหลักเกณฑเ์กี่ยวกับ 
การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแหง่ชาติ 
มาใช้บังคับ และในกรณีทีเ่ป็นการน าพื้นทีป่่าหรือป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลนมาจัดต้ังเป็น 
ป่าชุมชน จะต้องได้รบัความยินยอมจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก่อนด้วย  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดต้ังป่าชุมชนและการอนุมัติให้จัดต้ัง 
ป่าชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๓๒  ค าขอตามมาตรา ๓๑ และเอกสารหรอืหลักฐานประกอบค าขอ 

อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี ้
(๑) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน  
(๒) รายช่ือและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกป่าชุมชนตามระเบียบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนดตาม
มาตรา ๔๒ วรรคสอง 



๑๑ 
 

(๓) รายช่ือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนซึ่งเลือกตั้งจากผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชน 
ตาม (๒) โดยมีคุณสมบัติและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 

(๔) ความเป็นมาของชุมชนโดยสงัเขป สภาพพื้นที่ที่ขอจัดต้ังป่าชุมชน และแผนที่
สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ 

(๕) แผนจัดการป่าชุมชนซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน  
มีการก าหนดบริเวณเพือ่การอนุรักษ์และบริเวณเพือ่การใช้ประโยชน์ หรอืบริเวณเพื่อการอนรุักษ์ 
เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน 
รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงแผนและวิธีด าเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา หรอืควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
อย่างยั่งยืน โดยต้องไมท่ าให้เกิดการสูญเสียสภาพความเป็นป่าทั้งในบรเิวณเพื่อการอนุรกัษ์และ
บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์  

(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
มาตรา ๓๓  ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจงัหวัดมอบหมาย ตรวจสอบค าขอจัดต้ังป่าชุมชนและเอกสารหรอืหลักฐานประกอบค าขอให้
แล้วเสร็จภายในสบิวันนับแต่วันที่ได้รบัค าขอ  
  ในกรณีที่ค าขอจัดต้ังป่าชุมชนและเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แหง่ท้องที่แจ้งใหผู้้ขอจัดต้ังป่าชุมชนแก้ไขเพิม่เติม 
ค าขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกตอ้งและครบถ้วนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

ในกรณีที่ผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชนไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ หรอืไม่จดัส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าค าขอจัดต้ังป่าชุมชนน้ัน 
เป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้แหง่ท้องที่ 
แจ้งเป็นหนงัสอืใหผู้้ขอจัดต้ังป่าชุมชนทราบ 

 
มาตรา ๓๔  ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ตรวจสอบและรงัวัดพื้นที ่

ที่ขอจัดต้ังป่าชุมชน พร้อมทัง้จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดต้ังให้แล้วเสรจ็ 
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ค าขอจัดต้ังป่าชุมชนและเอกสารหรือหลักฐานถูกตอ้งและครบถ้วน  
โดยกรณีที่พบว่าพื้นที่บริเวณใดเป็นพื้นทีท่ี่ส่วนราชการหรือบุคคลใดได้รับอนญุาตเข้าท าประโยชน์ 
พื้นที่ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพื้นที่วิจัยหรอืจัดการใด ๆ หรือที่ดินที่บุคคลได้มาตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ให้กันบรเิวณดังกล่าวออกจากพื้นทีท่ี่จะขอจัดต้ังป่าชุมชน 

ให้ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้แหง่ท้องที่ปิดประกาศค าขอจัดต้ังป่าชุมชนพร้อมทั้ง
แผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดต้ังไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจงัหวัด และที่ว่าการอ าเภอ
แห่งท้องที่ทีพ่ื้นที่ป่าหรอืพื้นที่อื่นของรฐัที่ขอจัดต้ังป่าชุมชนตั้งอยู่ หรือสถานที่อื่น หรือเผยแพร่ 
โดยวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเหน็สมควร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสบิวัน  

การจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนตามวรรคหนึง่ ให้เปน็ไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 



๑๒ 
 

มาตรา ๓๕  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรอืหน่วยงานของรัฐ และบุคคลใด 
ไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของพื้นที่ที่ประสงค์จะจัดต้ังเป็นป่าชุมชนน้ันหรือไม่ มีสทิธิท าหนงัสอื
แสดงข้อคัดค้านการขอจัดต้ังป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดภายในก าหนด
ระยะเวลาปิดประกาศหรอืเผยแพร่ค าขอตามมาตรา ๓๔ ในกรณีที่ระยะเวลาการปิดประกาศหรือ
เผยแพร่ค าขอมิได้ครบก าหนดในวันเดียวกัน ให้นับจากวันทีค่รบก าหนดหลังสุดเป็นเกณฑ์ 

 
มาตรา ๓๖  ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่พิจารณาข้อคัดค้านการจัดต้ัง

ป่าชุมชนตามมาตรา ๓๕ และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบค าขอจัดต้ังป่าชุมชน แผนที่แสดง 
แนวเขตของป่าชุมชน และความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดต้ังป่าชุมชนนั้น เสนอ
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาภายในสีส่ิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา
การปิดประกาศหรอืเผยแพร่ค าขอจัดต้ังป่าชุมชนตามมาตรา ๓๔  

รายงานผลการตรวจสอบค าขอจัดต้ังป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

 
มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาค าขอจัดต้ังป่าชุมชน

แผนจัดการป่าชุมชน และรายงานผลการตรวจสอบ ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รบั
รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๓๖     

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดเห็นว่าแผนจดัการป่าชุมชน 
ไม่ถูกต้องหรือไมเ่หมาะสม ให้แจ้งให้ตัวแทนผู้ยื่นค าขอจัดต้ังป่าชุมชนแก้ไขแผนจัดการป่าชุมชนได้ 
โดยต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รบัแจ้งจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัด 

ในกรณีที่มิได้แก้ไขแผนจัดการป่าชุมชนให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนดตาม 
วรรคสาม ให้ถือเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจะไม่พจิารณาอนุมัติให้จัดต้ัง 
ป่าชุมชนได้  

 
มาตรา ๓๘  เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดมีมตใิห้จัดต้ังป่าชุมชนตาม 

ค าขอทั้งหมดหรอืเพียงบางส่วน หรอืโดยก าหนดเงือ่นไข หรอืมีมติไม่ใหจ้ัดต้ังป่าชุมชนแล้ว 
ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีหนงัสอืแจ้งมติดังกล่าวให้ตัวแทนผู้ยื่นค าขอจัดต้ัง 
ป่าชุมชน ผู้มีหนงัสือคัดค้าน และอธิบดี ทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัดมีมต ิ

ผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชนหรือผูม้ีหนงัสอืคัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์มตขิองคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจงัหวัดต่อคณะกรรมการนโยบายภายในสีส่บิห้าวันนับแต่วันที่ได้รบัหนงัสือแจ้งมติ 
และหากอธิบดีไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัด ให้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการนโยบายพจิารณาภายในสีส่ิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมต ิ

ให้คณะกรรมการนโยบายพจิารณาอทุธรณ์หรือความเห็นของอธิบดี แล้วแต่กรณี 
ให้แล้วเสรจ็ภายในสี่สบิห้าวันนับแต่วันที่ไดร้ับอทุธรณ์หรือความเห็นของอธิบดี ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการนโยบายใหเ้ป็นที่สุด และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม 
ค าวินิจฉัยดังกล่าว 



๑๓ 
 

หนังสือแจง้ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ค าอทุธรณ์ของผู้ขอจัดต้ัง 
ป่าชุมชน หรือผู้มีหนงัสอืคัดค้าน ความเห็นของอธิบดี และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบาย ต้อง
แสดงเหตุผลโดยชัดแจง้ 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมมีติอนุมัติแผนจัดการ 

ป่าชุมชนและให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ โดยอธิบดีเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
และปรากฏว่าไม่มีการอุทธรณ์จนพ้นก าหนดระยะเวลาอทุธรณ์ หรือในกรณีที่คณะกรรมการนโยบาย
พิจารณาความเห็นที่ได้รบัจากอธิบดีตามมาตรา ๓๘ หรือพจิารณาอุทธรณ์ค าขอจัดต้ังป่าชุมชนตาม
มาตรา ๓๘ แล้วมีค าวินิจฉัยให้จัดต้ังป่าชุมชนได้ ให้อธิบดีประกาศการอนุมัตจิัดต้ังป่าชุมชน 
ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดในระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย และ 
ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนน้ันแนบท้ายประกาศด้วย 

การจัดต้ังป่าชุมชนมผีลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 
มาตรา ๔๐  ในระหว่างการพิจารณาค าขอจัดต้ังป่าชุมชนของ

คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรือส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ 
แห่งท้องที ่แล้วแต่กรณี หากปรากฏว่ามีการยื่นค าขอจัดต้ังป่าชุมชนในพื้นที่ป่าแหง่เดียวกันมากกว่า
หนึ่งค าขอ โดยแต่ละค าขอระบุเขตป่าชุมชนที่จะขอจัดต้ังซ้อนพื้นที่กันทัง้หมดหรอืบางส่วน ให้
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรือส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ 
แห่งท้องที ่แล้วแต่กรณี คืนค าขอจัดต้ังป่าชุมชนที่มีพื้นที่ซ้อนกันนั้นให้แก่ผู้ยื่นค าขอจัดต้ังป่าชุมชน 
ทุกค าขอ เพื่อใหผู้้ยื่นค าขอจัดต้ังป่าชุมชนดังกล่าวท าความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับพื้นที่ที่ขอจัดต้ัง 
ป่าชุมชน องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน แผนจัดการป่าชุมชน และรายละเอียด 
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าขอจัดต้ังป่าชุมชน และเริ่มต้นกระบวนการยื่นค าขอจัดต้ังป่าชุมชนใหม่ต่อไป 

 
มาตรา ๔๑  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นขอจัดตั้งป่าชุมชน สมาชิก 

ป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการจัดต้ังป่าชุมชน การจัดการป่าชุมชน การควบคุมดูแลป่าชุมชน และการเพิกถอนป่าชุมชน  
ในพื้นที่อื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้น าความในหมวด ๘  
บทก าหนดโทษ ไปใช้บังคับแก่ป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐด้วย 
 

หมวด ๕ 
การจัดการป่าชุมชน 
   

 
มาตรา ๔๒  เมื่อได้ประกาศการจัดต้ังป่าชุมชนแล้ว ให้ผู้ซึง่มรีายช่ืออยู่ในบัญชี 

ตามมาตรา ๓๒ (๒) เป็นสมาชิกป่าชุมชน และ (๓) เป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ประเภท คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจัดการ

ป่าชุมชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน การเลอืกตั้งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
องค์ประกอบและจ านวนกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง



๑๔ 
 
แทนกรรมการจัดการป่าชุมชนทีพ่้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๔๓  การจัดการป่าชุมชน ให้กระท าโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

ร่วมกับสมาชิกป่าชุมชน ซึ่งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  ทั้งนี้ การแสดงออกซึ่งเจตนาของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนให้กระท าโดยมติคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

 
มาตรา ๔๔  ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี ้
(๑) ร่วมมือกับพนกังานเจ้าหน้าที่ในการจัดใหม้ีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น

ตามมาตรา ๔๙ 
(๒) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน หลักเกณฑก์ารรับบุคคลเป็นสมาชิก

ป่าชุมชน และการจัดการทรัพยส์ินส่วนกลางของป่าชุมชน  ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบาย  

(๓) ดูแลรกัษาป่าชุมชน บ ารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้าง
จิตส านึกเกี่ยวกับการอนรุักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในป่าชุมชน และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ป่าชุมชน 

(๔) ดูแลรกัษาทรัพยส์ินส่วนกลางของป่าชุมชน รวมทั้งจัดท าบัญชีทรพัย์สิน
ส่วนกลางของป่าชุมชนตามหลกัเกณฑท์ี่อธิบดีก าหนด และรายงานให้คณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจ าจงัหวัดทราบทกุป ี

(๕) ดูแลใหส้มาชิกป่าชุมชนปฏิบัติหน้าทีท่ี่ก าหนดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๖) สั่งให้ผูห้นึ่งผู้ใดทีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับตาม (๒) ออกจากป่าชุมชน 

หรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ในเขตป่าชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตาม (๒) 
หรือพระราชบัญญัติน้ี 

(๗) ไกล่เกลี่ยหรอืประนีประนอมเมือ่เกิดความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน 
(๘) ช่วยเหลอืพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มกีารจับกมุปราบปรามผู้กระท าความผิด

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๙) มีมติรบับุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน หรือมีมติด้วยคะแนนเสียงจ านวนไม่น้อยกว่า

สามในสี่ให้สมาชิกป่าชุมชนพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 
(๑๐) ด าเนินการตามทีเ่ห็นสมควรเพื่อปอ้งกันหรอืบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามที่

คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

การออกข้อบังคับตาม (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัดก่อน 

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรอืกรรมการจัดการป่าชุมชนฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญัติน้ี คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าสาม 
ในสี่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่อาจมีมติใหก้รรมการจัดการ 



๑๕ 
 
ป่าชุมชนทั้งคณะหรือกรรมการจัดการป่าชุมชนทีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่พ้นจากการเป็น
กรรมการจัดการป่าชุมชน และมิให้ผู้นั้นกลบัมาเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนอีก  

 
มาตรา ๔๕  สมาชิกป่าชุมชนมีหน้าที่ในการดูแลรกัษาป่าชุมชน ดังต่อไปนี ้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ข้อบังคับของคณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชน 
(๒) ร่วมมือกับทางราชการในการดูแลรกัษาป่าชุมชน สัตว์ปา่ และ

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
(๓) ร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
สมาชิกป่าชุมชนทีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัตหิน้าที่ตามพระราชบญัญัติน้ี คณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่ 
อาจมีมติให้สมาชิกป่าชุมชนผู้นั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชนได้  

 
มาตรา ๔๖  แผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดอนุมัติแล้ว

ให้ใช้บังคับได้เป็นเวลาห้าป ี  
ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการ 

ป่าชุมชนประจ าจงัหวัดพจิารณาอนุมัตกิ่อนแผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่าหกเดือน  
  ในการพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชน หากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
เห็นว่าแผนจัดการป่าชุมชนไม่ถูกต้องหรือไมเ่หมาะสม ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนแก้ไข
แผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนดได้  

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดไม่อนมุัติแผนจัดการป่าชุมชนตาม
วรรคสอง ให้น าความในมาตรา ๓๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอทุธรณ์มติและการพจิารณาอทุธรณ์มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดอนุมัติแผนจดัการป่าชุมชนใหม่แล้ว 
ให้น าแผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวมาใช้บงัคับถัดจากวันที่แผนจัดการป่าชุมชนเดมิหมดอายุลง  
หรือในวันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด แล้วแต่กรณี  

ในระหว่างที่แผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุลง ถ้าคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดยังไม่อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่ ให้น าแผนจัดการป่าชุมชนเดิมมาใช้ต่อไปจนกว่าจะมี 
การอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม ่

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนประสงค์จะปรับปรุง 

แผนจัดการป่าชุมชนในระหว่างที่แผนจัดการป่าชุมชนยังไมห่มดอายุ ให้คณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนที่ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดพจิารณา
อนุมัติ และให้น าความในมาตรา ๔๖ วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนที่ปรบัปรุงแล้ว 
ให้น าแผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวมาใช้บงัคับแทนแผนจัดการป่าชุมชมเดมิในวันถัดไป หรือในวันที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด แล้วแต่กรณี  



๑๖ 
 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนอาจขอขยาย
เขตป่าชุมชน หรือขอให้เพกิถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือบางส่วนได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและ
รายละเอียดโดยชัดแจ้ง  

ในกรณีที่เป็นการขอขยายเขตป่าชุมชน ให้น าความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และ 
มาตรา ๔๐ มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

ในกรณีที่เป็นการขอเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วน เมื่ออธิบดีมคี าสั่งใหเ้พิกถอน 
ป่าชุมชนตามมาตรา ๗๘ แล้ว ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชน 
ให้สอดคล้องกบัพื้นที่ของป่าชุมชนทีล่ดลง และเสนอคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัด 
พิจารณาอนุมัติภายในหกสบิวันนับแต่วันที่อธิบดีมีค าสั่ง และให้น าความในมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 
  มาตรา ๔๙  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มหีลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น 
แสดงแนวเขตป่าชุมชน บรเิวณเพื่อการอนรุักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ไว้โดยรอบ เพื่อให้
ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าชุมชน รวมทั้งต้องจัดให้มีการซอ่มแซมหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น
ที่ช ารุด เสียหาย หรือสูญหายด้วย และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชน 
ต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการนี้ด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ ในการจัดให้มหีลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น
แสดงแนวเขตป่าชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดกี าหนด 

 
มาตรา ๕๐  ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพื่อการพักผอ่น

หย่อนใจ และมีสทิธิใช้ประโยชนจ์ากผลผลิตและบริการป่าชุมชนซึ่งต้องสอดคล้องกบัแผนจัดการ 
ป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติ ในกรณีดังต่อไปนี ้

(๑) การเก็บหาของป่าในป่าชุมชน  
(๒) การใช้ประโยชน์จากไม้ให้ท าได้ในบริเวณเพือ่การใช้ประโยชน์ โดยต้อง 

ไม่ใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และให้ท าได้ตามความจ าเป็นเพียงเฉพาะ 
เพื่อใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรอืใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนน้ัน   

(๓) การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติอื่นในเขตป่าชุมชนให้ท าได้ตาม 
ความจ าเป็นต่อการอปุโภคบรโิภคในครัวเรือนของสมาชิกปา่ชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะ
ภายในชุมชนน้ัน   

การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ต้องเปน็ไปอย่าง
สมดุลและยัง่ยืน ไม่ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ หรอืส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มในป่าชุมชน 
และใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบยีบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
โดยระเบียบดงักล่าวจะก าหนดข้อห้ามการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิดหรือ
ประเภทใด หรือก าหนดใหก้ารใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิดใด ประเภทใด  
หรือกรณีใด ต้องได้รบัอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดด้วยก็ได้  

 



๑๗ 
 

มาตรา ๕๑  คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนอาจ 
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนรุักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในป่าชุมชนได ้ ทั้งนี้ ภายใต้แผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รบั 
การอนุมัตจิากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  

ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตามวรรคหนึง่ ห้ามมิให้กระท าการดังตอ่ไปนี ้
(๑) กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการเสื่อมสภาพแก่ป่าชุมชน หรือท าให้เสียหาย  

หรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
(๒) การกระท าอื่นใดตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชน 

มีความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากไม้ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติในป่าชุมชนเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน
เสียหายอันเนื่องมาจากประสบเหตุภัยพิบัตสิาธารณะหรือมีเหตุจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณี
พิเศษ ต้องได้รับอนญุาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
  มาตรา ๕๓  บุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกป่าชุมชนมสีิทธิเข้าป่าชุมชนเพื่อการศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับการอนรุักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พักผ่อนหย่อนใจ และเกบ็หา 
ของป่าได้เฉพาะเท่าทีก่ าหนดในข้อบงัคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๒)  
 

มาตรา ๕๔  บรรดาไม้และของป่าที่ได้มาจากป่าชุมชนตามแผนจัดการป่าชุมชน 
ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติ หรือตามหลกัเกณฑ์ทีพ่ระราชบัญญัติน้ีก าหนดไว้  
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง หรือค่าใช้จ่ายในการบ ารุงป่า 

 
มาตรา ๕๕  เงินค่าปรบัที่ได้รบัตามพระราชบัญญัติน้ีอนัเกิดจากการกระท า 

ความผิดในป่าชุมชนแห่งใด ให้หกัไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการป่าชุมชนนั้นเป็นจ านวนรอ้ยละห้าสิบ
ของเงินค่าปรบัดังกล่าว ส่วนที่เหลือให้น าสง่เป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๕๖  เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนใหเ้กดิความยั่งยืน  

คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจก าหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกบัการให้คณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ จากบุคคลทีม่ิใช่สมาชิกป่าชุมชน 
เนื่องในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนก็ได ้

เงินทีเ่ก็บได้ตามวรรคหนึง่ เงินค่าปรบัตามมาตรา ๕๕ เงินทีม่ีผู้บริจาค  
เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้อื่น ๆ ให้ตกเป็นของทรัพยส์ินส่วนกลางของป่าชุมชนและ 
เก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการจัดการป่าชุมชน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 



๑๘ 
 

มาตรา ๕๗  ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอ านาจท านติิกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพยส์ินส่วนกลางของป่าชุมชนและด าเนินคดีเกี่ยวกบัทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนได้  

การท านิติกรรมและการด าเนินคดตีามวรรคหนึง่ ให้กระท าโดยมติของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจ านวนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการจัดการป่าชุมชนทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ 
และเมือ่คณะกรรมการมมีติเป็นประการใดแล้ว จะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ท านิติกรรมและด าเนินคดีเกี่ยวกบัทรัพยส์ินส่วนกลางของปา่ชุมชนแทนคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนก็ได้  

 
มาตรา ๕๘  ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี หรือระเบียบ หรือข้อบังคับทีอ่อกตาม

พระราชบัญญัติน้ี และก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม 
ในป่าชุมชน ให้กรมป่าไม้มีอ านาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการเคลื่อนย้ายสิ่งทีก่่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือ
กระท าให้สิง่นั้นหมดสภาพความเป็นอันตราย หรือความเป็นพิษ ตลอดจนการน าเอาของนั้นมาเก็บ 
กัก หรือรักษาไว้  

(๒) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการท าให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมาสูส่ภาพเดิม 
(๓) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการช่วยเหลือบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น  

เนื่องในความเสียหายนั้น 
(๔) ค่าด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมินค่าใช้จ่าย

ในการเยียวยาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของบุคคล  
(๕) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่รัฐได้จ่ายในการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้รับค่าสินไหม

ทดแทนตามกฎหมาย  
(๖) มูลค่าของทรพัยากรธรรมชาติทีเ่สียหาย 
ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่วนใด

ตามวรรคหนึง่ หรอืในกรณีทีก่ารกระท าหรือละเว้นกระท าการใดตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สมาชิกป่าชุมชนในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน ให้คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนมีอ านาจเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับกรมป่าไม้หรือมีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนได้  

 
มาตรา ๕๙  ให้น าความในมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับแก่ผูก้ระท าการหรือละเว้นกระท า

การใด ๆ ไม่ว่าโดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์ พืช 
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอ้มในป่าชุมชน โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐  ในการด าเนินคดีตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนอาจขอให้พนักงานอัยการด าเนินคดีให้ก็ได้ และให้ได้รับยกเว้น 
ค่าฤชาธรรมเนียมทัง้ปวง 

มาตรา ๖๑  กรณีเกิดความเสียหายแกท่รัพยส์ินส่วนกลางของป่าชุมชนและ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมิได้ด าเนินการฟ้องร้อง ให้อธิบดีมีอ านาจส่งเรื่องให้พนกังานอัยการ
พิจารณาฟ้องรอ้งคดีดังกล่าวเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย เพื่อจ่ายให้เป็นทรพัย์สิน
ส่วนกลางของป่าชุมชนน้ันได ้



๑๙ 
 

มาตรา ๖๒  บทบัญญัติในมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ไม่เปน็การลบล้างหรือ 
จ ากัดหน้าที่และความรบัผิดที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติของกฎหมายอื่น และไมเ่ป็นการตัดอ านาจ
ของผู้มอี านาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นทีจ่ะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน 

 
หมวด ๖ 

การควบคุมดูแลป่าชุมชน 
   

 
มาตรา ๖๓  ภายในป่าชุมชน ห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการดงัต่อไปนี้  
(๑) ยึดถือครอบครองหรอืใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัยหรือที่ท ากิน 
(๒) ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่า

อื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
(๓) ก่อสร้างสิง่ปลูกสร้าง เว้นแต่เป็นการก่อสร้างสิง่ปลูกสร้างที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๓) เช่น การสร้างหอดูไฟป่า  
ฝายชะลอน้ า ที่พักลาดตระเวน หรือศาลาเรียนรู้ โดยสิ่งปลูกสร้างดงักล่าวต้องมลีักษณะกลมกลืนกบั
สภาพแวดล้อม ไม่เป็นการท าลายสภาพธรรมชาติเดิม และตอ้งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจงัหวัดก่อน  
 
 มาตรา ๖๔  เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ให้เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 
ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแต่งตั้งตามมาตรา ๒๖ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบพื้นที่และตรวจตราดูแลการด าเนินการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและ
บริการป่าชุมชนของสมาชิกป่าชุมชนและบุคคลที่มิใช่สมาชิกป่าชุมชน และการด าเนินกจิการต่าง ๆ 
ในป่าชุมชน 

(๒) แนะน า ให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกแก่บุคคลในชุมชนและบุคคลที่อยู่รอบพื้นที่ 
ป่าชุมชนในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน รวมทั้งรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน  

(๓) ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
(๔) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
(๕) รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเมื่อปรากฏว่ามีกรณีจะต้อง 

เพิกถอนป่าชุมชนทัง้แปลงหรือบางส่วน 
 
มาตรา ๖๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๖๔  

หากพบว่ามีผูก้ระท าการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 
หรือข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนได้ทัน ให้มีอ านาจสั่งใหผู้้นั้นกระท าการหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในป่าชุมชนได้ หากผู้นั้น 



๒๐ 
 
ไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ ให้มีอ านาจสัง่ใหผู้้นั้นออกจากป่าชุมชน และใหร้ายงานคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดทราบโดยมิชักช้า 

 
มาตรา ๖๖  บุคคลใดจะเข้าไปกระท าการในป่าชุมชน เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

หรือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัด โดยในการอนญุาตอาจก าหนดใหม้ีการแบ่งปนัผลประโยชน์จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
หรือส ารวจนั้นให้แกผู่้ทีเ่กี่ยวข้องด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจทางวิชาการ
ของกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ 
ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ต้องแจง้ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบและต้อง
รายงานผลการศึกษาดังกล่าวให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบด้วย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ห้ามมิให้น า
ทรัพยากรชีวภาพออกจากป่าชุมชน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัด 

 
มาตรา ๖๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ี

อ านาจ ดังต่อไปนี ้
(๑) เข้าไปในป่าชุมชนเพือ่ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการเกี่ยวกบัป่าชุมชน 

และการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี และในกรณีทีพ่บว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี  
ให้รายงานผลตอ่อธิบดโีดยมิชักช้า 

(๒) สั่งให้ผูห้นึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชน หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในป่าชุมชน  
ในกรณีที่มีข้อเทจ็จริงปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามกีารกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี 

(๓) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ในกรณีทีม่ีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ยึดหรอือายัดทรัพย์สินที่ใช้หรอืได้มาจากการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องกบัการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและด าเนินคดี 

 
มาตรา ๖๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ 

ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
 มาตรา ๖๙  ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาด 
ไม่ฟ้องคดีหรือศาลไมพ่ิพากษาใหร้ิบและผูเ้ป็นเจ้าของหรือผูค้รอบครองมิได้ขอรับคืนภายในสองป ี
นับแต่วันที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดหีรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน  



๒๑ 
 
 ทรัพยส์ินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้าในขณะที่ยึดไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองและไมม่ีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อขอรับคืนภายในสองปีนับแต่วันยึด ให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน 
 ทรัพยส์ินที่อายัดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) ถ้าพนักงานอัยการสัง่เด็ดขาดไม่ฟ้องคดหีรือ
ศาลไม่พิพากษาใหร้ิบ ให้พนกังานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดทรัพย์สินน้ันโดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีที่ผู้ตอ้งหาหรือจ าเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้ทรพัย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้
ตามมาตรา ๖๗ (๔) ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ภายในสองปนีับแต่วันที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น 
ถึงแก่ความตาย และทายาทของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นสามารถพสิจูน์ได้ว่าทรัพย์สินน้ัน 
ไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี ให้คืนทรัพยส์ินน้ันให้แก่ทายาทของ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น 
 
 มาตรา ๗๐  ในกรณีทรัพยส์ินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๔) มีสภาพเป็นของสด 
ของเสียได้ หรือในกรณีที่การเกบ็รกัษาไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่าย 
ในการเกบ็รกัษาเกินค่าแหง่สิง่ของนั้น หรือจะเป็นภาระแกท่างราชการมากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์
อย่างอื่น ให้ด าเนินการตามควรแกก่รณีตามวิธีการทีอ่ธิบดีก าหนดก็ได้ 

ทรัพยส์ินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง อาจขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามทีอ่ธิบดี
ก าหนดใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการดงักลา่ว เงินที่ขายไดเ้มือ่หกัค่าใช้จ่ายและค่าภาระที่เกี่ยวข้อง
แล้วเหลือเงินจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดเงินน้ันไว้แทน 

 
  มาตรา ๗๑  กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนและพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบทีร่ัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการปฏิบัตหิน้าที่ ให้กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าทีป่่าชุมชน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  

 
มาตรา ๗๒  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ใหก้รรมการจัดการป่าชุมชน 

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนกังานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๗๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็น

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
มาตรา ๗๔  ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพบว่า คณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน กระท าการ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย หรือข้อบงัคับของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจสัง่การให้
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ 
ป่าชุมชนดังกล่าว กระท าการหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ตามความเหมาะสม 

ผู้ได้รับค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามวรรคหนึง่ ต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดก าหนด 



๒๒ 
 

ในกรณีที่ผู้ไดร้ับค าสัง่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามวรรคหนึง่ 
ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดงักล่าว ให้ยื่นอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการนโยบายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ค าสั่ง และให้น าความในมาตรา ๓๘ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การอุทธรณ์ไมเ่ป็นเหตุให้ทุเลาการที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจงัหวัด เว้นแต่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการนโยบาย 
จะสัง่เป็นอย่างอื่น 

การด าเนินการตามมาตราน้ี ไม่กระทบสิทธิกรมป่าไมท้ี่จะด าเนินคดกีับ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 

 
มาตรา ๗๕  อธิบดีมีหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามดูแล 

การด าเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัด และอาจสั่งให้กรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดช้ีแจงข้อเทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดได้ 

 
มาตรา ๗๖  อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดกระท าการหรือ

ยับยั้งการกระท าใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ
ของคณะกรรมการนโยบาย 

เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดได้รับแจง้จากอธิบดีตามวรรคหนึง่  
ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาและแจ้งผลให้อธิบดทีราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจง้ค าขอ 

ในกรณีที่อธิบดีไมเ่ห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดที่แจ้งตามวรรคสอง ให้อธิบดีน าเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจง้ผลการพิจารณา และให้น าความในมาตรา ๓๘ วรรคสามมาใช้บงัคับโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบญัญัติน้ี เป็นเหตใุห้มีสิง่ปลูกสร้างข้ึนใหม่

หรือมีสิง่อื่นใดในป่าชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมอี านาจสั่งใหผู้้ซึง่กระท าการ 
ฝ่าฝืนท าลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดนั้นออกไปจากป่าชุมชน หรือกระท าการใด ๆ  
ตามควรแก่กรณีภายในเวลาทีก่ าหนด  

ในกรณีที่ผูซ้ึ่งกระท าการฝ่าฝืนไมป่ฏิบัติตามค าสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือเพื่อป้องกัน
หรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจะท าลายหรือรื้อถอน 
สิ่งปลูกสร้างหรือสิง่อื่นใดนั้น หรือกระท าการใด ๆ ตามควรแก่กรณีเสียเองก็ได้ และผู้ซึ่งกระท าการ 
ฝ่าฝืนมหีน้าที่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตรารอ้ยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป 
ในการที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดกระท าการเสยีเอง  

 
 
 
 
 



๒๓ 
 

หมวด ๗ 
การเพกิถอนป่าชุมชน 

   
 

มาตรา ๗๘  อธิบดีมีอ านาจสัง่เพิกถอนป่าชุมชนทัง้แปลงหรอืแต่บางส่วนได้  
ในกรณีดังต่อไปนี ้

(๑) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอใหเ้พิกถอนป่าชุมชนตามมาตรา ๔๘  
(๒) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิ้งไมจ่ัดการฟื้นฟูป่าชุมชนน้ันต่อไป 
(๓) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรอืระเบียบ 

หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบญัญัติน้ี อันจะเป็นเหตุใหป้่าชุมชนได้รับความเสียหาย หรือมเีหตุ 
ไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนต่อไป 

(๔) เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงของประเทศ  
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตร ี

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดพบเหตุตาม (๒) หรอื (๓)  
และเห็นเป็นการสมควรให้เพกิถอนป่าชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแจ้งต่ออธิบด ี
เพื่อสัง่เพิกถอนป่าชุมชนต่อไป หรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบเหตุตาม (๒) หรือ (๓) ให้รายงาน
ต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนป่าชุมชน 

เมื่ออธิบดมีีค าสั่งเพิกถอนป่าชุมชนแล้ว ให้อธิบดีแจง้ค าสั่งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทราบภายในสิบห้าวันนับแตวั่นที่มีค าสั่ง  

ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนป่าชุมชนเพราะเหตุตาม (๒) (๓) หรอื (๔)
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมสีิทธิอุทธรณ์ค าสัง่เพกิถอนป่าชุมชนต่อคณะกรรมการนโยบายภายใน
สี่สบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รบัแจง้ค าสั่งจากอธิบดี และให้น าความในมาตรา ๓๘ วรรคสามและวรรคสี่ 
มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

ในกรณีที่มีการเพิกถอนป่าชุมชนตาม (๒) หรือ (๓) ห้ามมิให้กรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนของป่าชุมชนซึ่งถูกเพิกถอนนั้นกลับมาเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ีอีก 

การเพกิถอนป่าชุมชนใหม้ีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในกรณีที่ 
เป็นการเพกิถอนป่าชุมชนบางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย 

 
 มาตรา ๗๙  ป่าชุมชนใดที่ถูกเพิกถอนทัง้แปลง ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

ของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนนั้นตรวจสอบทรัพยส์ินส่วนกลางของป่าชุมชนและช าระหนี้ที่ค้างอยู่ หรอื
บังคับตามสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ให้เสรจ็สิ้น และรายงานผลต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันทีป่ระกาศการเพิกถอนป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา  

 ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดตามวรรคหนึง่ จะขอจัดต้ังป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนนัน้อีกไม่ได้จนกว่าจะด าเนินการ 
ให้แล้วเสรจ็  

 
 มาตรา ๘๐  ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนที่ถูกเพกิถอน ถ้าเป็นไม้หรือ

อสังหารมิทรพัย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินและให้กรมป่าไม้จัดการตามระเบียบทีก่รมป่าไมก้ าหนดต่อไป 
ส่วนที่เป็นสงัหาริมทรัพย์ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้หรือมอบให้แก่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของ 



๒๔ 
 
ป่าชุมชนอื่นเพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชนนั้นต่อไป  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัด
ก าหนด  

 
มาตรา ๘๑  ป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนตามมาตรา ๗๘ อาจมกีารน าพื้นที่ดังกล่าวมาขอ

จัดต้ังป่าชุมชนใหม่อีกก็ได ้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด และให้น าความใน
หมวด ๔ การจัดต้ังป่าชุมชน มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

 
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

โทษทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๘๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 

ตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรบัทางปกครองอกีวันละ 
ไม่เกินหนึง่พันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๘๓  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 

ตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึง่แสนห้าหมื่นบาท และปรับ 
ทางปกครองอีกวันละไมเ่กินสามพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติใหถู้กต้อง 

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าในบริเวณเพื่อการอนรุักษ์หรือ
กระท าแก่ไม้ทรงคุณค่าที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึง
สองล้านบาท หรือปรบัจ านวนสามเท่าของมลูค่าไม้ทรงคุณค่าน้ัน แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๘๔  ผู้ใดไม่มาช้ีแจงข้อเท็จจรงิ หรอืสง่เอกสารตามค าสั่งของ

คณะกรรมการนโยบายหรือคณะอนุกรรมการมาตรา ๒๑ โดยไม่มีเหตอุันสมควร ต้องระวางโทษ 
ปรับทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๘๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการ 

ป่าชุมชนเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๒) ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองวันละ 
ไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกตอ้ง 

 
มาตรา ๘๖  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย หรอืเคลือ่นย้ายหลักเขต ป้าย หรือ

เครื่องหมายอื่นใดที่จัดใหม้ีขึ้นตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหกหมื่นบาท  
 
มาตรา ๘๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ วรรคสอง  

มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองแสนบาท 



๒๕ 
 

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าในบริเวณเพื่อการอนรุักษ์หรือ
กระท าแก่ไม้ทรงคุณค่าที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่สามหมื่นบาทถึง
หนึ่งล้านบาท หรือปรบัจ านวนสามเท่าของมลูค่าไม้ทรงคุณค่าน้ัน แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๘๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
 
มาตรา ๘๙  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษ 

ปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท  
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการน าทรพัยากรชีวภาพไปใช้ศึกษาวิจัย 

เพื่อหาผลประโยชน์ทางการค้าด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่ห้าแสนบาทถึง 
ห้าล้านบาท หรอืปรับจ านวนห้าเท่าของผลก าไร   

 
มาตรา ๙๐  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่กรรมการจัดการป่าชุมชน  

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนกังานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง 
ไม่เกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๙๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัด 

ตามมาตรา ๗๗ วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองแสนบาท  
 
มาตรา ๙๒  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสัง่ลงโทษปรบัทางปกครองตามอัตรา 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 
ในการก าหนดอัตราโทษปรบัทางปกครองตามวรรคหนึง่ ต้องค านึงถึงพฤติการณ์

แห่งการกระท า ความเสียหายทีเ่กิดจากการกระท านั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษทีจ่ะใช้กับ 
ผู้ถูกลงโทษ 

 
มาตรา ๙๓  การกระท าใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดตอ่กฎหมายหลายบท 

ที่ก าหนดในพระราชบญัญัติน้ีหรอืกฎหมายอื่น ทัง้ที่มโีทษปรบัทางปกครองและโทษทางอาญา  
หากมีการออกค าสั่งให้ลงโทษปรบัทางปกครองแล้วห้ามมิใหด้ าเนินคดีอาญาในความผิดน้ันอีก 

ในกรณีที่มีการด าเนินคดีอาญาในการกระท าอันเป็นกรรมเดยีวเป็นความผิดต่อ
กฎหมายหลายบทตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้มีค าสัง่ใหล้งโทษปรับทางปกครองอีก 

 
มาตรา ๙๔  ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ช าระค่าปรับทางปกครอง  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอี านาจฟ้องคดีต่อศาลทีม่ีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบงัคับช าระ
ค่าปรับทางปกครอง ในการนี้ ถ้าศาลพิพากษาให้ช าระค่าปรบัทางปกครอง หากผู้นั้นไม่ช าระค่าปรับ
ทางปกครองภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพพิากษา ให้ยึดทรัพยส์ินของผู้นั้นเพื่อชดใช้แทน
ค่าปรับทางปกครอง แต่มิให้น ามาตรการกกัขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น และในกรณีทีผู่้นั้นไม่มี



๒๖ 
 
ทรัพยส์ินให้ยึดหรือทรัพยส์ินที่ยึดไมเ่พียงพอแก่ค่าปรับทางปกครอง ให้ศาลก าหนดมาตรการให้ผู้นั้น
บ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรอืมาตรการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร 

 
ส่วนที่ ๒ 

โทษทางอาญา 
   

 
มาตรา ๙๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ (๑) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดอืน 

ถึงห้าปี หรือปรบัตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรอืปรับจ านวนห้าเท่าของมลูค่าที่ดินนั้น  
แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะสูงกว่า หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่มีค าพิพากษาช้ีขาดว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตราน้ี ถ้าปรากฏว่า
บุคคลนั้นยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตป่าชุมชน ศาลมีอ านาจสั่งให้ผูก้ระท าผิด คนงาน ผูร้ับจ้าง 
ผู้แทนและบริวารของผู้กระท าผิดออกจากเขตป่าชุมชนได้ 

 
มาตรา ๙๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดอืน 

ถึงห้าปี หรือปรบัตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรอืปรับจ านวนห้าเท่าของมลูค่าแร่ หรือ 
สัตว์ป่าน้ัน แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะสงูกว่า หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

 
มาตรา ๙๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดอืน 

ถึงห้าปี หรือปรบัตั้งแต่หนึง่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าทีเ่ป็นการใช้สิ่งปลูกสร้างเพื่อหา 

ผลก าไร ผู้กระท าต้องระวางโทษหนกักว่าโทษที่กฎหมายบญัญัติไว้ในวรรคหนึ่งกึง่หนึง่  
 
มาตรา ๙๘  ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกป่าชุมชนใช้ประโยชน์จากไมห้รือกระท าการด้วย

ประการใด ๆ อันเป็นการเสือ่มเสียแกส่ภาพป่าชุมชน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือ
ปรับตัง้แต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรบั 

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์หรือ
กระท าแก่ไม้ทรงคุณค่า ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยีส่ิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึง
สองล้านบาท 

 
มาตรา ๙๙  บรรดาไม้ ของป่า หรือทรัพยส์ินที่บุคคลได้มาหรอืได้ใช้ในการกระท าผิด 

หรือมีไว้เพื่อใช้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้รบิเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตาม 
ค าพิพากษาหรือไม่  

 
มาตรา ๑๐๐  ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จ าหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสีย  

ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าทีม่ีผู้ได้มาโดยการกระท าผิดตามพระราชบญัญัติน้ี 
ต้องระวางโทษเสมือนเป็นตัวการในการกระท าผิดน้ัน 



๒๗ 
 
 บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๐๑  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย 
กรรมการตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) และอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้คณะกรรมการดงักล่าวปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบญัญัติน้ีไปพลางก่อน 
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบญัญัติน้ี ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งรอ้ยยี่สบิวันนับแต่วันที่พระราชบญัญัติน้ีใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๐๒  ในวาระเริ่มแรก ให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดตาม

มาตรา ๒๒ เฉพาะในจงัหวัดที่ได้มีการจัดต้ังป่าชุมชนตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ แล้ว  
และในจังหวัดที่ได้มีการยื่นค าขอจัดต้ังป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๐๓  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชน 

ประจ าจงัหวัดในวาระเริ่มแรกทีจ่ังหวัดน้ันยังไม่มปี่าชุมชน มิให้น าความในมาตรา ๒๔ ในส่วนของ 
การแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดจ านวนไม่เกินสามคนมาใช้บงัคับ และให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแตง่ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
ให้แล้วเสรจ็โดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๔  ในวาระเริ่มแรก บรรดาใบอนุญาต อาชญาบตัร และประทานบัตร  

ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปโิตรเลียม ซึง่ได้ออกให้แกบุ่คคลใดไว้แล้ว 
และมผีลอยู่ในเขตป่าชุมชนอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบญัญตัิน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่า
ก าหนดอายุใบอนญุาต อาชญาบัตร และประทานบัตร หรือสัมปทานน้ัน ๆ 

มาตรา ๑๐๕  ป่าชุมชนที่ได้จัดต้ังอยู่ในพื้นทีป่่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี และยงัมอีายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บงัคับ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดต้ังเป็นป่าชุมชนตามพระราชบญัญัติน้ี 
 

มาตรา ๑๐๖  ป่าชุมชนที่ได้จัดต้ังโดยการสนบัสนุนของกรมป่าไม้และอยู่ใน 
พื้นที่อื่นของรัฐ และยงัมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บงัคับ ให้ถือว่าได้รับ
อนุมัติจัดต้ังเป็นป่าชุมชนตามพระราชบญัญัติน้ี  

การด าเนินการต่อป่าชุมชนตามวรรคหนึง่ซึง่หน่วยงานของรฐัที่ปกครองดูแลพื้นที่ 
ไม่ยินยอมใหจ้ัดต้ังเป็นป่าชุมชนต่อไป ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนด 

 
มาตรา ๑๐๗  ให้สมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชน

ตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ เป็นสมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตาม 
มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่จะขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติน้ี 

 



๒๘ 
 
 มาตรา ๑๐๘  ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนตามมาตรา ๑๐๕ และ
มาตรา ๑๐๖ เสนอแผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการปา่ชุมชนประจ าจังหวัดเพื่อพจิารณาอนมุัติ
ตามพระราชบัญญัติน้ี ภายในสองปีนบัแต่วันที่พระราชบญัญัติน้ีใช้บังคับ หากด าเนินการไม่แล้วเสรจ็
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ป่าชุมชนน้ันถูกเพิกถอนโดยทันที และใหอ้ธิบดีประกาศผลการ 
เพิกถอนป่าชุมชนน้ันในราชกจิจานุเบกษาภายใน...วันนับแต่วันที่ป่าชุมชนน้ันถูกเพิกถอน 

ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังไม่ได้ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาก าหนดบริเวณเพื่อการอนรุักษ์และบริเวณเพือ่การใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน ให้คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนโดยก าหนดพื้นทีป่่าชุมชนเฉพาะบริเวณเพือ่การอนุรักษ์ 
แต่เพียงอย่างเดียวไปพลางก่อน และเมือ่คณะกรรมการนโยบายได้ออกระเบียบดังกล่าวแล้ว  
ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนปรับปรงุแผนจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๗ โดยก าหนดพื้นที ่
ป่าชุมชนให้เป็นบรเิวณเพื่อการอนรุักษ์หรือบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน์ใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ
ดังกล่าวต่อไป 

 
มาตรา ๑๐๙  ในกรณีที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ อยู่ในพื้นที่ป่า

หรือพื้นที่อื่นของรัฐกอ่นวันที่จะมีการประกาศให้พื้นที่นั้นเปน็เขตป่าอนุรกัษ์ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้ป่าชุมชนน้ันเป็นป่าชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติน้ี และมิให้น ากฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่ามาใช้บังคับในพื้นที่ป่าชุมชน 

 
มาตรา ๑๑๐  การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตาม

พระราชบัญญัติน้ี ให้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรรีายงานเหตผุลที่ไมอ่าจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบ 
 
 
  ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
   ...................................... 
         นายกรัฐมนตร ี


