
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

 
_______________________ 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ หลักการ 
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
 
 ๑.๒. เหตุผล 

 โดยที่เป็นการสมควรสง่เสรมิใหชุ้มชนได้มสี่วนรว่มกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ในรูปแบบของการจัดตั้งป่าชุมชน และให้ชุมชนได้จัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน  
แผนจัดการปา่ชุมชน และระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน อันส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
๒.  ชื่อพระราชบัญญัติ  (ร่างมาตรา ๑) 

พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....”  
 

๓.  ค าปรารภ 
   โดยที่เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ 
ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน  
ได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรปา่ไม้ของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัติน้ีสอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
๔.  วันใช้บังคับ  (ร่างมาตรา ๒) 
   พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
๕.  บทนิยามศัพท์  (ร่างมาตรา ๔) 
   ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ป่าชุมชน” หมายความว่า ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับ
อนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจน  
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 



- 2 – 
 

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ร่วมกัน 
เพื่อกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหรือสนับสนุนการด าเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของประชาชนในชุมชนนั้น โดยมีการรวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการในรูปของคณะบุคคล 
และมีการแสดงเจตนาแทนชุมชนได้ 

“เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ    
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามลา่สตัว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือเขตพื้นที่อื่นใด
ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง   

“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว ทั้งที่มีชีวิต
หรือไม่มีชีวิต และให้หมายความรวมถึงราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ 
ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระท าโดยวิธีการอื่นใด 

“ใช้ประโยชน์จากไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้
ที่มีอยู่ในป่าชุมชนหรือน าไม้ทีม่ีอยู่ในป่าชุมชนออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ 

“ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึง
ไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนรุักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึนหรือมีอยู่ในป่าชุมชน ได้แก่ 
(๑)  ฟืน ถ่านไม้ ไม้ไผ่ เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชัน และยางไม้ 
(๒)  หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กูด เห็ด และพชือื่น 
(๓)  ครั่ง รังผึ้ง น้ าผึง้ ข้ีผึ้ง มลูค้างคาว  
(๔)  สัตว์น้ า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตว์ปีก แมลง รวมทั้งไข่ของแมลงที่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน หรือ

สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า  

(๕) ดิน หิน กรวด และทรายที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
“ฟืน” หมายความว่า เศษไม้ ปลายไม้ หรือไม้ล้มขอนนอนไพรตามธรรมชาติ อันมีลักษณะและ

คุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเช้ือเพลิงยิ่งกว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
“ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายความว่า ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล  

และให้หมายความรวมถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม ทางชนิดพันธ์ุ และทางระบบนิเวศอันเป็นถ่ินก าเนิด
ของสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ัน 

“สมาชิกป่าชุมชน” หมายความว่า สมาชิกของชุมชนที่ได้จัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี 
“เครือข่ายป่าชุมชน” หมายความว่า การรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

หรือสมาชิกป่าชุมชนของป่าชุมชนต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน 

“ทรัพย์สินส่วนกลาง” หมายความว่า เงินและทรัพย์สินที่ได้มาเพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน  
ไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันปลูกในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันจัดท า
ในการจัดการป่าชุมชน 
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“องค์กรภาคประชาสังคม” หมายความว่า องค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือองค์กรอื่นที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่มีผลงาน
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยมิได้มีการ
หาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน และได้มีการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบ
ที่อธิบดีก าหนด 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
“เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแต่งตั้งจาก

สมาชิกป่าชุมชนซึ่งได้รับการเสนอช่ือโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี   
“อธิบด”ี หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม ้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
๖.  โครงสร้างการด าเนินงานป่าชุมชน 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(ร่างมาตรา ๕) 
 อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน และให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(ร่างมาตรา ๓๙) 
 คณะกรรมการ มี ๓ ระดับ ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
๑.๑ องค์ประกอบ (ร่างมาตรา ๘) 

๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ 
๓) ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการ 
๔) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ 
๕) เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นกรรมการ 
๖) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการ 
๗) อธิบดีกรมที่ดิน เป็นกรรมการ 
๘) อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการ 
๙) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรรมการ 
๑๐) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นกรรมการ 
๑๑) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นกรรมการ 
๑๒) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการ 
๑๓) ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ  

มีผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์ จ านวนไม่เกินสองคน กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จ านวนไม่เกินสองคน และกลุ่มผู้แทน 
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ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดจ านวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ โดยประธานกรรมการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเสนอตามมาตรา ๑๑ 
  ๑๔) อธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้อาจแต่งตั้ง
ข้าราชการของกรมป่าไม้เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายได้ตามความจ าเป็น 

๑.๒ อ านาจหน้าที่  
๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน 

ป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชน หรือพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับป่าชุมชนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีมอบหมาย 

๒) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อก าหนดมาตรการทางการเงนิ การคลงั หรอืมาตรการอื่น 
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

๓) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญัติน้ี 
๔) ก าหนดระเบียบเพื่อปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัติน้ี 
๕) ให้ความเห็นชอบบัญชีรายช่ือบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ผู้แทนองค์กร 
ภาคประชาสังคม และผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ ตามที่กรมป่าไม้เสนอเพื่อให้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

๖) จัดท ารายงานและผลการด าเนินงานป่าชุมชนทั่วประเทศพร้อมทั้งเสนอความเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในป่าชุมชน 
หรือการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชน 

๗) พิจารณาอทุธรณ์มติเกี่ยวกับการขอจัดต้ังหรือเพกิถอนปา่ชุมชน  
๘) พิจารณาอทุธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทีส่ั่งการ 

ตามมาตรา ๗๔ และพจิารณาการน าเสนอของอธิบดีตามมาตรา ๗๖ 
๙) ปฏิบัติการอื่นใดที่พระราชบญัญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่ 

และอ านาจของคณะกรรมการนโยบาย 
ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน

ป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชนตาม (๑) และการเสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตาม (๓) ให้คณะกรรมการนโยบาย 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นและเสนอแนะด้วย   
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ร่างมาตรา ๑๕) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อพจิารณา 
หรอืปฏิบัติการอย่างหนึง่อย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย หรือท าการแทนคณะกรรมการนโยบาย 
(ร่างมาตรา ๒๐) อกีทัง้ มีอ านาจเรียกใหบุ้คคลใดมาช้ีแจงข้อเทจ็จรงิ ให้ความเหน็หรือค าแนะน า หรือส่งเอกสาร
เพื่อประกอบการพจิารณาได้ (ร่างมาตรา ๒๑) 

๒. คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
๒.๑ องค์ประกอบ (ร่างมาตรา ๒๒) 

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
๒) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการ 
๓) อัยการจังหวัด เป็นกรรมการ  
๔) ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ เป็นกรรมการ 
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๕) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นกรรมการ 
๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 
๗) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่ ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดแต่งตั้งหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
๘) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จัดต้ังป่าชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่

อยู่ในจังหวัดน้ันซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
๙) ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นกรรมการ 
๑๐) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 
๑๑) ข้าราชการของกรมปา่ไมต้ามที่อธิบดีกรมป่าไม้เสนอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 

เป็นเลขานุการ  
๑๒) ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 

๒.๒ อ านาจหน้าที่ (ร่างมาตรา ๒๕) 
๑) พิจารณาเกี่ยวกับการขอจัดต้ังป่าชุมชน การขยายเขตป่าชุมชน หรือการเพิกถอน 

ป่าชุมชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
๒) มีมติให้กรรมการจดัการปา่ชุมชนพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม 
๓) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙ 
๔) พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับของ

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และพิจารณาอนุญาตตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ 
และมาตรา ๖๖ 

๕) ให้ค าแนะน าปรึกษาและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ในการจัดการป่าชุมชน 

๖) ควบคุมดูแลการจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนจัดการป่าชุมชน 

๗) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด รวมทั้งจัดท า
รายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
๓.๑ องค์ประกอบ (ร่างมาตรา ๓๑ และร่างมาตรา ๓๒) 

บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ข้ึนไปที่มีภูมิล าเนาในท้องที่นั้นไม่น้อยกว่าห้าปี 
จ านวนต้ังแต่ห้าสิบคนข้ึนไป โดยมีรายช่ือและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนและผู้ขอเป็นสมาชิก  
ป่าชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนดที่ออกตามความ 
ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง พร้อมทั้งรายช่ือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

๓.๒ อ านาจหน้าที่ (ร่างมาตรา ๔๔) 
๑) ร่วมมือกบัพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดให้มหีลกัเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น 

ตามมาตรา ๔๙ 
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๒) ออกข้อบังคับเกี่ยวกบัการจัดการป่าชุมชน หลักเกณฑ์การรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน 

และการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน  ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 
๓) ดูแลรักษาป่าชุมชน บ ารุงและฟื้นฟปู่าชุมชน ส่งเสรมิการศึกษาเรียนรู้และสร้าง

จิตส านึกเกี่ยวกับการอนรุักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในป่าชุมชน และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ป่าชุมชน 

๔) ดูแลรักษาทรัพยส์ินส่วนกลางของป่าชุมชน รวมทัง้จัดท าบัญชีทรพัย์สินส่วนกลาง
ของป่าชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนด และรายงานใหค้ณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบทุกป ี

๕) ดูแลให้สมาชิกป่าชุมชนปฏิบัตหิน้าที่ทีก่ าหนดตามพระราชบัญญัติน้ี 
๖) สั่งใหผู้ห้นึ่งผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตามข้อบงัคับตาม (๒) ออกจากป่าชุมชน  

หรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ในเขตป่าชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตาม (๒) หรือ
พระราชบัญญัติน้ี 

๗) ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม เมื่อสมาชิกป่าชุมชนเกิดความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน 
๘) ช่วยเหลือพนกังานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการจบักุมปราบปรามผู้กระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
๙) มีมติรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน หรือมีมติด้วยคะแนนเสียงจ านวนไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ให้สมาชิกป่าชุมชนพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 
๑๐) ด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพือ่ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย

หรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
 
๗.  การจัดตั้งป่าชุมชน 
 ๗.๑ ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน 
โดยชุมชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนตามพระราชบัญญัติน้ี (ร่างมาตรา ๔) 
 ๗.๒ ป่าชุมชนที่จัดต้ังข้ึนต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๑) การอนรุักษ์ทรพัยากรป่าไม้ สิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒) การฟื้นฟูพื้นที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลกูป่าทดแทน 
๓) การเสรมิสร้างความร่วมมือทกุภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน 
๔) การส่งเสรมิวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา 

การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  
๕) การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติในปา่ชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยนื (ร่างมาตรา ๖) 

 ๗.๓ การจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อื่นของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่มีผลเป็น  
การเปลี่ยนแปลงเขตหรือเพิกถอนพื้นที่ป่า หรือเปลี่ยนแปลงสถานะหรือถอนสภาพพื้นที่อื่นของรัฐที่น ามาจัดต้ัง
เป็นป่าชุมชน และมิให้น ากฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ มาใช้บังคับเป็นการช่ัวคราว
จนกว่าจะมีการเพิกถอนป่าชุมชน โดยให้ใช้ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดตามมาตรา ๑๗ แทน 
เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ีจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (ร่างมาตรา ๗) 
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๗.๔ ชุมชนท้องที่ใดที่อยู่ในอ าเภอเดียวกันกับพื้นทีป่่าซึง่อยูน่อกเขตป่าอนุรกัษ์ และมีความสามารถ
ดูแลรักษาป่านั้นได้ หากประสงค์จะน าพื้นที่ป่าน้ันมาจัดต้ังเป็นป่าชุมชน ให้บุคคลจ านวนต้ังแต่ห้าสิบคนข้ึนไป
ร่วมกันต้ังตัวแทนเป็นหนงัสอืเพือ่ยื่นค าขอจัดต้ังป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแห่งท้องทีท่ี่
ป่าน้ันต้ังอยูห่รือผู้ซึง่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดมอบหมายได้ 

บุคคลดังกล่าว ต้องมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป และมีภูมิล าเนาอยู่ในท้องทีอ่ันเป็นที่ตั้งของ
พื้นที่ป่าที่ขอจัดต้ังเป็นป่าชุมชนไม่น้อยกว่าห้าปีนบัถึงวันที่ยืน่ค าขอ  

ในกรณีที่เป็นการน าพื้นที่ป่ามาขอจัดต้ังเป็นป่าชุมชน มิให้น าหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการขอใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาใช้บังคับ และในกรณีที่
เป็นการน าพื้นทีป่่าหรือป่าสงวนแหง่ชาติที่เป็นป่าชายเลนมาจัดต้ังเป็นป่าชุมชน จะต้องได้รับความยินยอมจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ก่อนด้วย  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดต้ังป่าชุมชนและการอนุมัติให้จัดต้ังป่าชุมชน ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ร่างมาตรา ๓๑) 

๗.๕ ค าขอจัดต้ังป่าชุมชนและเอกสารหรอืหลักฐานประกอบค าขออย่างน้อยต้องมรีายการ 
ดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๓๒) 

๑) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน  
๒) รายช่ือและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะ

ต้องห้ามการเป็นสมาชิกป่าชุมชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
๓) รายช่ือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนซึง่เลือกตัง้จากผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชนตาม (๒) โดยมี

คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 

๔) ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขป สภาพพื้นที่ที่ขอจัดต้ังป่าชุมชน และแผนทีส่ังเขป
แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ 

๕) แผนจัดการป่าชุมชนซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของปา่ชุมชน มีการก าหนดบริเวณ
เพื่อการอนุรกัษ์และบรเิวณเพือ่การใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพื่อการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงแผนและวิธีด าเนินการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู พัฒนา หรือควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยต้องไม่ท าให้เกิดการสูญเสียสภาพความเป็นป่าทั้งในบริเวณ  
เพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์  

๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
๗.๖ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นขอจัดตั้งป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน กรรมการจัดการ 

ป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งป่า ชุมชน การจัดการ 
ป่าชุมชน การควบคุมดูแลป่าชุมชน และการเพิกถอนป่าชุมชน ในพื้นที่อื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
ในพระราชกฤษฎีกา และให้น าความในหมวด ๘ บทก าหนดโทษ ไปใช้บังคับแก่ป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐด้วย 
(ร่างมาตรา ๔๑) 
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๘.  หน้าท่ีของสมาชิกป่าชุมชน (ร่างมาตรา ๔๕) 
สมาชิกป่าชุมชนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าชุมชน ดังนี ้
๑) ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ข้อบงัคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

และแผนจัดการป่าชุมชน 
๒) ร่วมมือกับทางราชการในการดูแลรักษาป่าชุมชน สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
๓) ร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
สมาชิกป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

จ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจมีมติให้สมาชิกป่าชุมชน 
ผู้นั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชนได้  
 
๙.  สิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน  

๙.๑ สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และมีสิทธิใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตและบริการป่าชุมชน (ร่างมาตรา ๕๐) 

๑) การเกบ็หาของป่าในป่าชุมชน  
๒) การใช้ประโยชน์จากไม้ให้ท าได้ในบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยต้องไม่ใช้ประโยชน์

จากไม้ทรงคุณค่าที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และให้ท าได้ตามความจ าเป็นเพียงเฉพาะเพื่อใช้สอยในครัวเรือนของ
สมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนน้ัน   

๓) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอื่นในเขตป่าชุมชนให้ท าได้ตามความจ าเป็นต่อ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนน้ัน   

การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ไม่ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน และให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยระเบียบดังกล่าวจะก าหนด
ข้อห้ามการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิดหรือประเภทใด หรือก าหนดให้การใช้ประโยชน์
จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิดใด ประเภทใด หรือกรณีใด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดด้วยก็ได้ 

๙.๒ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนอาจใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในป่าชุมชนได ้(ร่างมาตรา ๕๑) 

๙.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชนมีความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์
จากไม้ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติในป่าชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากประสบเหตุภัย
พิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ร่างมาตรา ๕๒) 

๙.๔ บุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกป่าชุมชนมสีิทธิเข้าป่าชุมชนเพื่อการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือพักผ่อนหย่อนใจ และเก็บหาของป่าได้เฉพาะเท่าที่ก าหนด
ในข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๒) (ร่างมาตรา ๕๓) 
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๑๐.  เงินรายได้/ทรัพย์สินส่วนกลาง  
 ๑) ทรัพย์สินส่วนกลาง หมายความว่า เงินและทรัพย์สินที่ได้มาเพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน  
ไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันปลูกในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันจัดท า
ในการจัดการป่าชุมชน (ร่างมาตรา ๔) 

๒) เงินค่าปรับที่ได้รับตามพระราชบัญญัตินี้อันเกิดจากการกระท าความผิดในป่าชุมชนแห่งใด  
ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการป่าชุมชนน้ันเป็นจ านวนร้อยละห้าสิบของเงินค่าปรับดังกล่าว ส่วนที่เหลือ
ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ร่างมาตรา ๕๕) 

๓) เงินรายได้ ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ จากบุคคลที่มิใช่สมาชิกป่าชุมชนเนื่อง
ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เงินค่าปรับตามมาตรา ๕๕ เงินที่มีผู้บริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐบาล และเงิน
รายได้อื่น ๆ ให้ตกเป็นของทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการจัดการป่าชุมชน  
หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 
 
๑1.  การควบคุมดูแลป่าชุมชน  

11.๑ ภายในป่าชุมชน ห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการดังต่อไปนี้  
๑) ยึดถือครอบครองหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ท ากิน 
๒) ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่า

อื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
๓) ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่เป็นการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๓) เช่น การสร้างหอดูไฟป่า ฝายชะลอน้ า  
ที่พักลาดตระเวน หรือศาลาเรียนรู้ โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต้องมีลักษณะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ไม่เป็น
การท าลายสภาพธรรมชาติเดิม และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก่อน (ร่างมาตรา ๖๓)  

11.๒ เจ้าหน้าทีป่่าชุมชนซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดแต่งตั้งตามมาตรา ๒๖  
มีหน้าที่ดังตอ่ไปนี้ (ร่างมาตรา ๖๔) 

๑) ตรวจสอบพื้นที่และตรวจตราดูแลการด าเนินการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและ
บรกิารป่าชุมชนของสมาชิกป่าชุมชนและบุคคลที่มใิช่สมาชิกปา่ชุมชน และการด าเนนิกจิการต่าง ๆ ในป่าชุมชน 

๒) แนะน า ให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกแก่บุคคลในชุมชนและบุคคลที่อยู่รอบพื้นที่ป่าชุมชน
ในการดูแลรักษาและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน รวมทั้งรกัษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน  

๓) ป้องกันหรอืบรรเทาความเสียหายแกป่่าชุมชน 
๔) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
๕) รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัดเมื่อปรากฏว่ามีกรณีจะต้องเพิกถอน

ป่าชุมชนทั้งแปลงหรือบางส่วน  
๑๑.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี ้(ร่างมาตรา 67) 

๑) เข้าไปในป่าชุมชนเพื่อตรวจสอบและติดตามผลการด าเนนิการเกี่ยวกบัป่าชุมชน 
และการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี และในกรณีทีพ่บว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพระราชบญัญัติน้ี หรือระเบียบ หรือข้อบงัคับที่ออกตามพระราชบญัญัติน้ี ใหร้ายงานผลต่ออธิบดี
โดยมิชักช้า 
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๒) สั่งใหผู้ห้นึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชน หรือใหง้ดเว้นการกระท าใด ๆ ในป่าชุมชน  
ในกรณีที่มีข้อเทจ็จริงปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามกีารกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี 

๓) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ในกรณีที่มเีหตอุันควรเช่ือว่ามกีารกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

๔) ยึดหรืออายัดทรัพยส์ินที่ใช้หรือได้มาจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องกบัการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและ
ด าเนินคดี 

5) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตป่าชุมชน 
บริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ไว้โดยรอบ เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าชุมชน 
รวมทั้งต้องจัดให้มีการซ่อมแซมหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นที่ช ารุด เสียหาย หรือสูญหายด้วย และ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการนี้ด้วย (ร่างมาตรา ๔๙) 
 
๑๒.  การเพิกถอนป่าชุมชน  
 ๑๒.๑ อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๗๘) 

(๑) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชนตามมาตรา ๔๘  
(๒) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิ้งไม่จัดการฟื้นฟูป่าชุมชนน้ันต่อไป 
(๓) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือ

ข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหาย หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจ
ให้จัดการป่าชุมชนต่อไป 

(๔) เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี  
 ๑๒.๒ ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอน ถ้าเป็นไม้หรืออสังหาริมทรัพย์ให้ตกเป็น
ของแผ่นดินและให้กรมป่าไม้จัดการตามระเบียบที่กรมป่าไม้ก าหนดต่อไป ส่วนที่เป็นสังหาริมทรัพย์ให้ตกเป็น
ของกรมป่าไม้หรือมอบให้แก่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนอื่นเพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชนนั้น
ต่อไป ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด (ร่างมาตรา ๘๐) 

12.3 ป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนตามมาตรา ๗๘ อาจมีการน าพื้นที่ดังกล่าวมาขอจัดตั้งป่าชุมชนใหม่
อีกก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด และให้น าความในหมวด ๔ การจัดตั้งป่าชุมชน  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๘๑) 
 
๑๓.  บทลงโทษ  
 ๑๓.๑ โทษทางปกครอง 

๑) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๖  
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่า 
จะปฏิบัติให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๘๒) 

๒) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๗ ต้อง
ระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกินสามพันบาทจนกว่า
จะปฏิบัติให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๘๓) 
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๓) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๔๔ (๒) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติ 
ให้ถูกตอ้ง (ร่างมาตรา ๘๕) 

๑๓.๒ โทษทางอาญา  
๑) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ (๑) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ 

ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าที่ดินนั้น แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะสูงกว่า หรือทั้งจ าทั้งปรับ
ร่างมาตรา ๙๕) 

๒) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ 
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าแร่  หรือสัตว์ป่านั้น แล้วแต่ว่าจ านวนใด  
จะสูงกว่า หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๙๖) 

๓) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๙๗) 

๔) บรรดาไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าผิด หรือมีไว้เพื่อ
ใช้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ริบเสียทั้งสิ้นไมว่่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ (ร่างมาตรา ๙๙)  
 
๑๔.  บทเฉพาะกาล 

๑) ในวาระเริ่มแรก บรรดาใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วและมีผลอยู่ในเขตป่าชุมชน  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าก าหนดอายุใบอนุญาต อาชญาบัตร 
และประทานบัตร หรือสัมปทานน้ัน ๆ (ร่างมาตรา ๑๐๔) 

๒) ป่าชุมชนที่ไดจ้ัดตั้งอยู่ในพืน้ทีป่่าตามกฎหมายว่าด้วยปา่ไมห้รอืกฎหมายว่าด้วยปา่สงวนแหง่ชาติ 
แล้วแต่กรณี และยังมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุมัตจิัดต้ังเป็น
ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ี (ร่างมาตรา ๑๐๕) 

๓) ป่าชุมชนที่ได้จัดตั้งโดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้และอยู่ในพื้นที่อื่นของรัฐ และยังมีอายุโครงการ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา ๑๐๖) 

๔) การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (ร่างมาตรา ๑๑๐) 
 
 

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


