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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 
สมยัท่ี 24 ครัง้ท่ี 04/2557 

วนัท่ี 15 กนัยายน  2557  เวลา 17.00-20.00 น. 
ณ  ห้องประชมุชัน้ 2  สมาคมธรุกิจไม้ 

 
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุ  

1. คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์  บจก. อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์    นายกสมาคมฯ 
2. คุณเอกชยั  ตัง้กจิงามวงศ ์  บจก. ลายวจิติร      อุปนายก 
3. คุณกติต ิ ขอถาวรวงศ ์  บจก. ไมบ้วัทอง (1997)     อุปนายก 
4. คุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ  บจก. เอีย่มวฒันา     อุปนายก 
5. คุณทวสีนิ ภาณุพฒันพงศ ์  บจก. โกลเดน้กรุพ๊มาสเตอรเ์ทรด   อุปนายก 
6. คุณกติตพิงษ ์ วงศภ์ทัรกุล  บจก. ก.ภทัรอมิปอรต์     อุปนายก 
7. คุณไพศาล เนตรประเสรฐิกุล หจก. ไพศาลคา้ไมแ้ละเฟอรนิ์เจอร ์อุปนายก 
8. คุณการณุ ไกรระว ี  บจก. ออ้มใหญ่คา้ไม ้(2002)    สมาชกิสมัพนัธ ์
9. คุณเอกสทิธิ ์  อเนกสทิธสินิ  บจก. ไมล้ายวจิติร     เลขาธกิาร 
10. คุณสพุจน์ สนชยัวานิช  บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์    รองเลขาธกิาร 
11. คุณประชา ถาวรจริะองักรู  บจก. สนิทวอุีตสาหกรรมไม ้    กรรมการ 
12. คุณสมพงษ์ ภกัดวีบิลู  บจก. ภกัดมีารเ์กต็ติง้     กรรมการ 
13. คุณชยัธนา ชปูระภาวรรณ  บจก. สนิอุดมพาณชิย ์(1981)    กรรมการ 
14. คุณธนพล อเนกสทิธสินิ  บจก. ไมล้ายวจิติร     ผูช้ว่ยเลขาธกิาร 

รายช่ือสมาชิก/ท่ีปรึกษาเข้าร่วมประชมุ 
1. คุณสทุนิ พรชยัสรุยี ์  ทีป่รกึษาสมาคมฯ 
2. คุณจนัทรห์ยด  กลัยกร   หจก. โรงเลื่อยจกัร ชยัประดษิฐ (มหาชยั)  สมาชกิสมาคม 
3. คุณธชัชยั กลัยกร   หจก. โรงเลื่อยจกัร ชยัประดษิฐ (มหาชยั) สมาชกิสมาคม 

 
วาระพิเศษ “โอกาสไม้ในอตุสาหกรรมด้านพลงังาน Wood Pellet และ Wood Briquette” 

 คุณสทุนิ พรชยัสรุยี ์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม ้สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย และทีป่รกึษาของสมาคมธุรกจิไม ้ไดม้าใหข้อ้มลูเกีย่วกบั “โอกาสไม้ในอตุสาหกรรมด้านพลงังาน 
Wood Pellet และ Wood Briquette” โดยจากการทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลูเกีย่วกบั Wood Pellet ซึง่ไดเ้ขา้มาใน
ประเทศไทยประมาณ 2-3 ปี และขณะน้ีราคาของปีกไมแ้ละเศษไม ้ทีส่ง่ใหอุ้ตสาหกรรม Particle Board กต็ก
ลงเรือ่ยๆ และบางชว่งกม็กีารหยดุซือ้ ทาํใหบ้รษิทัต่างๆ ไดร้บัความเดอืดรอ้นเพราะมปัีญหาเรือ่งของขยะ แต่
ก่อนเราจะใชก้ิง่ไม ้และ เศษไมท้ีเ่หลอืจากการเลื่อยซุงมาเผาถ่าน แต่ตอนน้ีไมค่อ่ยไดท้าํกนัแลว้  

 ในต่างประเทศมกีารซือ้ปีกไมไ้ปใชใ้นอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า แต่กม็ปัีญหาเรือ่งของการลงทุนทาํ
โรงไฟฟ้า ซึง่ตน้ทุนสงูมาก หรอื รวมๆ กนัหลายบรษิทัรว่มลงทุนกย็งัไมไ่หว บรษิทัทีท่าํไดส้ว่นใหญ่เป็น
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บรษิทัมหาชน ปีกวา่ๆ ทีผ่า่นมาทางประเทศเกาหลกีาํลงัเป็นทีนิ่ยมมากสาํหรบัเรือ่งของ Wood Pellet ซึง่ซือ้
ราคาคอ่นขา้งดแีต่ความรอ้นตอ้งไมต่ํ่ากวา่ 3900 กโิลแคลลอรี ่โดยนําเปลอืกไมม้าทาํ อยา่งไรกต็ามความ
รอ้นขนาดน้ีไมย้าพางพาราของไทย กส็ามารถทาํไดโ้ดยใชปี้กไมท้าํ เน่ืองจากปีกไมก้ม็เีน้ือไมผ้สมอยู ่ขณะน้ี
ไดล้องไปดเูครือ่งจกัรทีจ่นีและมาเลเซยีบา้งแลว้ แต่กย็งัไมม่ัน่ใจเพราะเกรงเรือ่งคา่ไฟฟ้าเพราะคอ่นขา้งใช้
ไฟฟ้าสงูมากประมาณ 600-700 บาทต่อตนั (รวมทุกกระบวนการผลติแลว้)  

 ทางกลุ่มอุตสาหกรรมไมย้างพาราไดเ้ดนิทางไปศกึษาดงูานทีป่ระเทศเกาหลแีละญีปุ่่ น วา่ตลาดมัน่คง
แคไ่หน สาํหรบัประเทศเกาหลนีัน้ ไดม้กีารวางนโยบายการใชพ้ลงังาน โดยออกเป็นกฎหมายวา่โรงไฟฟ้าทุก
โรงตอ้งใชพ้ลงังานจาก biomass จาํนวน 3% และจะตอ้งใชใ้นปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ทกุ 1-2 ปีจนถงึ 20% ปัจจุบนั
เกาหลซีือ้  Wood Pellet อยูท่ี ่1.5 ลา้นตนัต่อปี โดยซือ้จากแคนาดาประมาน 1 ลา้นนอกนัน้ซือ้แถบเอเชยี 
โดยเวยีดนามซือ้มากเป็นอนัดงัแรก รองลงมาเป็นประเทศ มาเลเซยี 

 สาํหรบัประเทศญีปุ่่ น กใ็ช ้Wood Pellet เป็นจาํนวนมากแต่ไมส่ามารถซือ้จากประเทศไทยได ้
เน่ืองจากไมย้างพาราของไทยไมไ่ดร้บั FSC ซึง่เป็นนโยบายของญีป่่น โดยญีปุ่่ นนําเขา้จากสหรฐัอเมรกิาเป็น
หลกั สาํหรบัประเทศไทยคงตอ้งมาดหูรอืแกไ้ขกฎระเบยีบเกีย่วกบัไมย้างพารา ตอ้งรว่มกนัโปรโมทไม้
ยางพาราวา่เป็น Green product โดยตอ้งอาศยัรฐับาลเขา้ชว่ย  

 หลกัการตอนน้ีคอื อยา่งเพิง่ทาํจาํนวนมาก และตอ้งมวีตัถุดบิเพยีงพอเทา่นัน้ สว่นตวัมองวา่เป็น
ธุรกจิทีน่่าลงทุน โดยนํากิง่ไมม้าบดเพราะราคาถูกทีส่ดุ คุณภาพดกีวา่ปีกไมด้ว้ย 

 คุณกติตพิงษ์ วงศภ์ทัรกุล อุปนายกสมาคมธุรกจิไม ้ไดก้ล่าวเสรมิวา่ ไดศ้กึษาขอ้มลูเกีย่วกบั Wood 
Pellet มาพอสมควร และเศษไม ้เศษขีเ้ลื่อยทีเ่หลอืในบรษิทัของตนเองกจ็าํนวนพอสมควร โดยเคยมบีรษิทั
จากยโุรปมานําเสนอแต่ราคาคอ่นขา้งสงูมาก  และปัญหาในการผลติ Wood Pellet อกีหน่ึงอยา่งคอืมลภาวะ 
ขณะเผา อาจจะเสีย่งต่อการโดนรอ้งเรยีน สว่นตวัสนใจในการลงทุนคงตอ้งศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิต่อไป
เชน่เดยีวกนั 

 คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ เหน็วา่การผลติ Wood Pellet เป็นอุตสาหกรรมทีน่่าสนใจ
โดยในขณะน้ีมองวา่ยงัตอ้งมกีารศกึษาต่อไปวา่ขนาดปรมิาณกาํลงัการผลติควรจะเป็นเทา่ไร ถงึจะมคีวาม
เหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินงานในภาคการผลติของเรา และจะมจุีดคุม้ทุนเป็นอยา่งไร เพราะถา้ลงทุนเยอะ
แต่ไมม่วีตัถุดบิมาทาํกจ็ะเกดิความเสยีหาย ทัง้น้ีอาจจะหาโอกาสพาสมาชกิของทางสมาคมไปศกึษาดงูานโดย
เริม่ตน้จากภายในประเทศก่อน อยา่งไรกรรมการทา่นใดเหน็มสีถานที ่หรอื บรษิทัใดทีส่ามารถขอเขา้ไปเยีย่ม
ชมไดก้ใ็หเ้สนอมายงัสมาคมฯ เพือ่ประสานขอเขา้เยีย่มชมต่อไป 

ทีป่ระชุม รบัทราบ 

 

วาระท่ี  1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บรหิารสมาคมฯ ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
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รายงานกิจกรรมประจาํเดือนสิงหาคม– กนัยายน 2557 
  คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ แจง้กจิกรรมประจาํเดอืนสงิหาคม-กนัยายน 2557  
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
5 สงิหาคม 2557  
 

รบัมอบวฒุบิตัร การอบรมหลกัสตูร  DBD-SPE นกัธุรกจิมอื
อาชพี ณ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

คุณเอกสทิธิ ์
 

14 สงิหาคม 2557 เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการกาํหนดนิยามความ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย  Legality Definition (LD) ครัง้ที ่3 
โดย สาํนกัรบัรองการป่าไม ้กรมป่าไม ้ณ หอ้งประชุม 
สมาคมศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

คุณประเสรฐิ, 
คุณเอกสทิธิ ์
 

14 สงิหาคม 2557 
 

รว่มประชุมจดัทาํรา่ง เอกสารการปฏริปูการป่าไมไ้ทย เสนอ 
ค.ส.ช. โดย คณะวนศาสตร ์และสมาคมศษิยเ์ก่า 
วนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

คุณประเสรฐิ, 
คุณเอกสทิธิ ์
 

21 สงิหาคม 2557  
 

นดัประชุมคณะทาํงานเรือ่ง การปฏริปู การป่าไม ้การ
จดัการป่าเศรษฐกจิ และผลติภณัฑจ์ากไม ้รว่มกบั สมาคม
โรงเลือ่ยจกัร และกลุม่ผูป้ลกูไมภ้าคเอกชน ณ หอ้งประชุม 
อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์ 

คุณจริวฒัน์, คุณสมบตั ิ 
คุณประชา, คุณเอกสทิธิ ์ 
 

22 สงิหาคม 2557  
 

รว่มประชุมเรือ่งแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรม/ผลติภณัฑ์
ทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิ/พืน้ทีใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ 
หอ้งประชุม สว่นพฒันาอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนรายสา 

คุณเอกสทิธิ ์ 
 

26 สงิหาคม 2557  
 
 

รบัมอบวฒุบิตัร การอบรมหลกัสตูร  DBD-ASEP การ
บรหิารจดัการสมาคมการคา้เชงิกลยทุธ ์โดย กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้  กระทรวงพาณชิย ์   ณ โรงแรมเซน็ทารา แก
รนด ์ เซน็ทรลัเวลิด ์   

คุณประเสรฐิ, คุณเอกชยั
คุณประชา 
 

26 สงิหาคม 2557  
 

รบัเชญิเป็นผูร้ว่มเสวนา หวัขอ้ “Together is Power” (Best 
Practice)  จดัโดย กรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณชิย ์
ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์ เซน็ทรลัเวลิด ์ 

คุณจริวฒัน์  
 
 

26 สงิหาคม 2557  
 

รบัเชญิเป็นรว่มงานสมัมนา “รวมพลงัสมาคมการคา้ไทยสู ่
AEC” “Together is Power”  จดัโดย กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณชิย ์และสภาหอการคา้ และรว่มงาน
สงัสรรค ์โครงการประกวดสมาคมการคา้ดเีดน่  ประจาํปี 
2557  ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์ เซน็ทรลัเวลิด ์

คุณจริวฒัน์,  
คุณประเสรฐิ, 
คุณเอกชยั, คุณทวสีนิ, 
คุณคมวทิย,์ คุณการุณ, 
คุณประชา, คุณชยัธนา, 
คุณสพุจน์, คุณเอกสทิธิ ์

4  กนัยายน 2557  
 

นดัประชุมคณะทาํงานโครงการศกึษาดงูานต่างประเทศ  
และสรุปผลงาน โครงการกจิกรรมใหค้าํปรกึษาแนะนําเชงิ
ลกึในอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนและของตกแต่งสูส่ากล  
ณ หอ้งประชุม อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์ 

คุณจริวฒัน์,  
คุณการุณ,   
คุณเอกสทิธิ,์  
คุณปนดัดา 
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วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
15 กนัยายน 2557  
 

นําเสนอผลงานโครงการกจิกรรมใหค้าํปรกึษาแนะนําเชงิ
ลกึในอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนและของตกแต่งสูส่ากล ณ 
หอ้งประชุม สว่นพฒันาอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนรายสาขา 

คุณจริวฒัน์, 
คุณปนดัดา 
 

 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 

 
วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมยัท่ี 24 ครัง้ท่ี 04 

  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ขอใหท้ีป่ระชุมอา่นรายงานการประชุม สมยัที ่
24 ครัง้ที ่3 

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สมยัที ่24 ครัง้ที ่3 
เป็นเอกฉนัท ์

 
วาระท่ี 3 เรือ่งสืบเน่ือง 

 
3.1 การจดัตัง้ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิสมาคมธรุกิจไม้ สมยัท่ี 24  

คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้รายนามของนายกกติตมิศกัดิ ์รวมถงึ
ขอขอเสนอรายชื่อสาํหรบัเรยีนเชญิใหเ้ป็นทีป่รกึษากติตมิศกัดิส์มาคมธุรกจิไม ้สมยัที ่24 ดงัรายนามต่อไปน้ี 
รบกวนทีป่ระชุมรว่มกนัพจิารณา 

ลาํดบั ตาํแหน่ง รายช่ือ ช่ือกิจการ 
1 นายกกติตมิศกัดิ ์ ดร.บุญทรง ศรเีฟ่ืองฟุ้ง บรษิทั บุญศรพีาณชิย ์จาํกดั 
2 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณเกยีรต ิวงศารยิวานิช บจก. เกยีรตวิฒันาคา้ไม(้1995) จาํกดั 
3 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณเกษม วงศภ์ทัรกุล บรษิทั ก.ภทัรคา้ไม ้จาํกดั 
4 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณกมล เกดิบญัฑติ หจก. กมลกจิคา้วสัดุก่อสรา้ง 
5 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณสมเกยีรต ิเหล่าชาํนาญวานิช บรษิทั เกยีรตบุิญชยัคา้ไม ้จาํกดั 
6 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณอารยี ์ภู่สมบุญ บรษิทั อารยีอ์ภริกัษ์ จาํกดั 
7 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณสรุศกัดิ ์เอีย่มดงีามเลศิ EHS Group Thailand 
8 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายไพบลูย ์อธพินัธุอ์าํไพ บรษิทั ลโีอวดูอมิแพค็ จาํกดั 
9 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายยงค ์ผอ่งเมฆนิทร ์ บรษิทั คุงโหมว จาํกดั 
10 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายวสนัต ์องศว์ุฒเิวทย ์ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เองงว่นฮวด 
11 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายณรงคศ์กัดิ ์เชาวว์รวญิญ ู หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไทยสง่เสรมิคา้ไม ้
12 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายเกยีฮวด แซ่ลี ้ บรษิทั พฒันพงศว์สัดุภณัฑ ์จาํกดั 
13 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายกร ีไกรระว ี บรษิทั ออ้มใหญ่คา้ไม(้2002) จาํกดั 
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มติท่ีประชมุ เหน็ชอบ และทาํหนงัสอืเชญิทุกทา่นอยา่งเป็นทางการต่อไป 

 
3.2 สรปุผลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจาํปี 2557  

คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้วา่ ตามทีส่มาคมธุรกจิไมเ้ขา้รว่มประกวด
สมาคมดเีดน่ ประจาํปี2557 จดัโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์และสภาหอการคา้แหง่ประเทศ
ไทย ในปีน้ีทางสมาคมฯ ไดร้บัรางวลัสมาคมดเีดน่ดา้นการใหบ้รกิาร โดยในปี 2556 สมาคม ฯ ไดร้บัรางวลั
สมาคมการคา้ดเีดน่ ในดา้นความสาํเรจ็ตามพนัธกจิ  
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

3.3 สรปุผลการจดัทาํเรื่องการปฏิรปู การป่าไม้ การจดัการป่าเศรษฐกิจ และผลิตภณัฑ์
จากไม้ ร่วมกบั สมาคมโรงเล่ือยจกัร และกลุ่มผูป้ลกูไม้ภาคเอกชน 

คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่จากการทีม่ปีระกาศของคณะรกัษา
ความสงบแหง่ชาต ิหรอื คสช. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิไมโ้ดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ลาํดบั ตาํแหน่ง รายช่ือ ช่ือกิจการ 
14 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายณรงค ์สารสมบตั ิ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ทรวงพาณชิย ์ 
15 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายเวโรจน์ ลออวรเกยีรต ิ บรษิทั ลออกจิ จาํกดั 
16 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายเกรยีงศกัดิ ์วงศารยิวานิช บรษิทั ตงัเซง้ จาํกดั 
17 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายประยรู โชตบุิญเรอืง บรษิทั โชตพิพิฒัน์คา้ไม ้จาํกดั 
18 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายอุทยั วงศอ์ศัวเทพชยั หจก. บางแคเหนือคา้ไมธ้นบุร ี
19 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายจรลั องิคร์ตันกุล บรษิทั บางกอกสนิพนา จาํกดั 
20 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายวเิชยีร เนตรประเสรฐิกุล หจก. ไพศาลคา้ไมแ้ละเฟอรนิ์เจอร ์ 
21 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายกติต ิเลศิวศนิ บรษิทั เลศิพนาคา้ไม ้จาํกดั 
22 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายวรีะชยั ชปูระภาวรรณ  บรษิทั สนิอุดมพาณชิย(์1981) จาํกดั 
23 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายทวชียั อรา่มรศัมกุีล บรษิทั ไมแ้สงววิฒัน์(1988) จาํกดั 
24 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายววิฒัน์ สวุวิฒัน์ชยั บรษิทั ต.ววิฒัน์คา้ไม(้1982) จาํกดั 
25 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายสรุชยั สนชยัวานิช บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์ 
26 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายจารพุนัธ ์จารโยภาส  ผูอ้าํนวยการสว่นพฒันาอุตสาหกรรม

เครือ่งเรอืน 
27 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ ผ.ศ.อาํไพ เป่ียมอรณุ คณะวนศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์ 
28 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ ร.ศ.ทรงกลด จารสุมบตั ิ คณะวนศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์ 
29 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ คุณสทุนิ พรชยัสรุยี ์ บรษิทั เขามหาชยัพาราวูด้ จาํกดั  
30  ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ คุณสง่จัว๊ แซ่เฮง้ ทีป่รกึษาดา้นธรรมเนียมจนี 
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ประกาศฉบบัที ่106/2557 

 เรือ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยป่า
ไม ้เพือ่ปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตจิงึมปีระกาศ ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ใหย้กเลกิความในวรรคหน่ึงของมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2518 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

"มาตรา 7 ไมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชงั ไมเ้กด็แดง ไมอ้เีมง่ ไมพ้ะยงุแกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ 
ไมก้ระซกิ ไมก้ระซบิ ไมพ้ะยงู ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไมเ้กด็ดาํ ไมอ้เีฒา่ และไมเ้กด็เขา
ควาย ไมว่า่จะขึน้อยูท่ีใ่ดในราชอาณาจกัร เป็นไมห้วงหา้มประเภท ก ไมช้นิดอื่นในป่าจะใหเ้ป็นไมห้วง
หา้มประเภทใด ใหก้าํหนดโดยพระราชกฤษฎกีา" 

ข้อ 2 ใหย้กเลกิความในวรรคหน่ึงของมาตรา 48 แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2518 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

"มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรปูไม ้หา้มมใิหผู้ใ้ดแปรรปูไม ้ตัง้โรงงานแปรรปูไม ้ตัง้โรง
คา้ไมแ้ปรรปู มไีมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชนั ไมเ้กด็แดง ไมอ้เีมง่ ไมพ้ะยงูแกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ ไม้
ชกิ ไมก้ระซกิ ไมก้ระซบิ ไมพ้ะยงู ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไมเ้กด็ดาํ ไมอ้เีฒา่ และไมเ้กด็
เขาควาย แปรรปู ไมว่า่จาํนวนเทา่ใดไวใ้นครอบครอง หรอืมไีมแ้ปรรปูชนิดอื่นเป็นจาํนวนเกนิ 0.20 
ลกูบาศกเ์มตร ไวใ้นครอบครอง เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที ่และตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนด
ในกฎกระทรวงและในการอนุญาต"  

ข้อ 3 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา 69 แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2525 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

"ในกรณคีวามผดิตามมาตราน้ี ถา้ไมท้ีม่ไีวใ้นครอบครองเป็น 

(1) ไมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชนั ไมเ้กด็แดง ไมอ้เีมง่ ไมพ้ยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ ไมช้กิ 
ไมก้ระซกิ ไมก้ระซบิ ไมพ้ยงุ ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไมเ้กด็ดาํ ไมอ้เีฒา่ ไมเ้กต็เขาควาย 
หรอืไมห้วงหา้มประเภท ข หรอื 

(2) ไมอ้ื่นเป็นตน้หรอืเป็นทอ่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืทัง้สองอยา่งรวมกนั เกนิยีส่บิตน้หรอืทอ่น 
หรอืรวมปรมิาตรไมเ้กนิสีล่กูบาศกเ์มตร หรอืไมท้ีไ่ดแ้ปรรปูแลว้ รวมปรมิาตรไมเ้กนิสีล่กูบาศกเ์มตร 

ผูก้ระทาํความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึยีส่บิปี และปรบัตัง้แต่หา้หมืน่บาทถงึสองลา้น
บาท” 

ข้อ 4 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา 72 ทวแิหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่6) พ.ศ.2522 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

"ในกรณคีวามผดิมาตราน้ี ถา้ไมท้ีม่ไีวใ้นครอบครองเป็น 
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(1) ไมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชนั ไมเ้กด็แดง ไมอ้เีมง่ ไมพ้ยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ ไมช้กิ 
ไมก้ระซกิ ไมก้ระซบิ ไมพ้ยงุ ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไมเ้กด็ดาํ ไมอ้เีฒา่ ไมเ้กต็เขาควาย 
หรอืไมห้วงหา้มประเภท ข หรอื 

(2) ไมอ้ื่นเป็นตน้หรอืเป็นทอ่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืทัง้สองอยา่งรวมกนั เกนิหา้ตน้หรอืทอ่น 
หรอืรวมปรมิาตรไมท้ีค่รอบครองเกนิหน่ึงลกูบาศกเ์มตร หรอืไมท้ีไ่ดแ้ปรรปูแลว้ รวมปรมิาตรไมเ้กนิหน่ึง
ลกูบาศกเ์มตร  

ผูก้ระทาํความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกตัง้แต่สองปีถงึสบิหา้ปี และปรบัตัง้แต่หน่ึงแสนบาทถงึหน่ึง
ลา้นหา้แสนบาท” 

ข้อ 5 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา 73 แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป่ิาไม ้ฉบบัที ่7 พ.ศ.2525 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

ในกรณคีวามผดิตามมาตราน้ี ถา้การกระทาํผดินัน้เกีย่วกบั 

(1) ไมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชนั ไมเ้กด็แดง ไมอ้เีมง่ ไมพ้ยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ ไมช้กิ 
ไมก้ระชกิ ไมก้ระชบิ ไมพ้ยงุ ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไมเ้กด็ดาํ ไมอ้เีฒา่ ไมเ้กต็เขาควาย 
หรอืไมห้วงหา้มประเภท ข หรอื 

(2) ไมอ้ื่นเป็นตน้หรอืเป็นทอ่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืทัง้สองอยา่งรวมกนั เกนิยีส่บิตน้หรอืทอ่น 
หรอืรวมปรมิาตรไมเ้กนิสีล่กูบาศกเ์มตร หรอืไมท้ีไ่ดแ้ปรรปูแลว้ รวมปรมิาตรไมเ้กนิสองลกูบาศกเ์มตร 

ผูก้ระทาํความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึยีส่บิปี และปรบัตัง้แต่หา้หมืน่บาทถงึสองลา้น
บาท” 

ขอ้ 6 ใหย้กเลกิความในลาํดบัที ่53 ในชอ่งประเภท ก ไมห้วงหา้มธรรมดาของบญัชทีา้ยพระราช
กฤษฎกีากาํหนดไมห้วงหา้ม พ.ศ.2530 

ทัง้น้ี ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 
ประกาศ ณ วนัที ่21 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2557 

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

ซึง่สรปุแลว้คอื มบีทลงโทษทีห่นกักวา่เดมิ ไมห้วงหา้มเพิม่ขึน้เป็นตน้ แต่ก่อนหน้าน้ีทางสมาคมกไ็ดม้ี
การทาํแนวทางการแกไ้ขปัญหาไวแ้ลว้ดงัน้ี 

ระเบียบเร่ืองการส่งออกไม้แปรรปู 
1. อนุญาตใหผู้ป้ระกอบการภาคเอกชนสามารถสง่ออก ไมซุ้ง ไมแ้ปรรปู ไมล้อ้ม และสิง่ประดษิฐท์ีท่าํ

จากไม ้  โดยมอีงคป์ระกอบดงัน้ี  
1.1  ไมท้ีม่าจากสวนป่าทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย โดยไมก่าํหนดชนิดของไม ้ไมล้อ้ม และ 



8 
 

       สิง่ประดษิฐท์ีท่าํจากไม ้ทีเ่กดิจากการปลกูในทีเ่อกสารสทิธิ ์พืน้ทีท่ีใ่ชข้ึน้ทะเบยีน    
       กบักรมป่าไม ้ตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 หรอืกบัหน่วยงานอื่นๆ ที ่
       รบัผดิชอบในอนาคต 
1.2  ไมท้ีนํ่าเขา้จากต่างประเทศทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย โดยมเีอกสารการนําเขา้ หรอืม ี 
     Certificate of origin  

2. ลดอตัราภาษกีารสง่ออกไมซุ้ง ไมแ้ปรรปู และสิง่ประดษิฐท์ีท่าํจากไมใ้หเ้ป็นศนูย ์ซึง่ในปัจจุบนัอตัรา
ภาษสีง่ออกไมซุ้งและไมแ้ปรรปูรอ้ยละ 40 ทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมไมใ้น  ประเทศไมส่ามารถแขง่ขนั
กบัภาคอุตสาหกรรมไมจ้ากต่างประเทศได ้และเพือ่เตรยีมปรบัใหส้อดคลอ้งกบั AEC ในปี พ.ศ. 2558 
 

ระเบียบการเคล่ือนย้ายส่ิงประดิษฐ ์ 
กลุ่มโรงงานแปรรปูไม้(โรงเล่ือยจกัร)และโรงค้าไม้แปรรปู  
1. ขอแสดงรายการเครือ่งจกัรทัง้หมดแทนแผนผงั เครือ่งจกัรเน่ืองจากบางครัง้มกีารเคลื่อนยา้ย

เครือ่งจกัรสลบัทีก่นัภายในโรงงานตามความจาํเป็น(โดยเฉพาะอยา่งยิง่เครือ่งขนาดเลก็)ทาํให้
ตําแหน่งไมค่งที ่

2. ถา้เป็นไปไดอ้ยากใหล้ดคา่ธรรมเนียมการต่ออายใุบอนุญาต(คา่แรงมา้)เน่ืองจากซํ้าซอ้นกบักรม
โรงงานหรอืหากเป็นไปไดอ้ยากใหก้าํหนดรายละเอยีดใหช้ดัวา่รายการไหนเป็นเครือ่งทุน่แรงซึง่ไม่
ตอ้งเสยีคา่แรงมา้ รายการไหนเป็นเครือ่งจกัรใชใ้นการผลติซึง่ตอ้งเสยีคา่แรงมา้ 

3. อายใุบอนุญาตหากมอีายคุราวละ 5 ปี กจ็ะสะดวกและเป็นการลดคา่ใชจ้า่ยแก่ผูป้ระกอบการ 
4. ตอ้งการใหก้องการอนุญาต จดัทาํโปรแกรมการลงบญัชไีมส้าํเรจ็รปูหรอือนุญาตพรอ้มทัง้แนะนําใน

การใช ้ Excel เพือ่จดัทาํบญัชใีหแ้ก่ผูป้ระกอบการ โรงงานและโรงคา้ไม ้และอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการ
ในรายทีม่คีวามพรอ้มสง่มอบเป็นไฟลง์านใหต้รวจสอบไดแ้ทนการใชส้มดุบญัช ี

5. อยากใหม้กีารปรบัเปลีย่นหนงัสอืกาํกบัไม ้3 ตอน ใหส้ะดวกในการใชง้านมากกวา่เดมิและขอให้
ผูป้ระกอบการมสีว่นรว่มในการออกแบบระบบ Single Window ของกรมป่าไมเ้พือ่ความคล่องตวัทัง้
เจา้หน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลและผูป้ระกอบการ 

6. การขออนุญาตใชเ้ลื่อยโซ่ยนตค์วรเปิดใหข้ออนุญาตไดต้ลอดเวลาตามความจาํเป็นเน่ืองจากอายุการ
ใชง้านของเครือ่งจกัรสัน้เพยีงแต่การซือ้ใหมม่าทดแทนของเดมิใหม้มีาตรการทีช่ดัเจนและตรวจสอบ
ไดส้าํหรบัซากเครือ่งเดมิ 

7. เดมิการจดัทาํบญัชตีอ้งเสรจ็วนัต่อวนั ควรอนุญาตใหข้ยายเป็น 7 วนั 
8. 8. เดมิกาํหนดใหต้อ้งเปิดประตูโรงงานตลอดเวลาทีท่าํการ ขอใหแ้กไ้ขเป็นเปิดทุกเวลาทีเ่จา้หน้าที่

ตอ้งการตรวจสอบ 
9. อนุญาตใหเ้ลื่อยไมห้ลงัตะวนัตกดนิไดต้ามความจาํเป็น 
10. การนําไมเ้คลื่อนทีอ่อกนอกเขต10จงัหวดัภาคกลาง(ตามประกาศ)เดมิตอ้งทาํใบเบกิทางทีด่า่นป่าไม้

ตน้ทาง และตอ้งแวะใหด้า่นป่าไมร้ายทางตลอดเสน้ทางตรวจสอบและเมือ่ถงึปลายทางจงึนําไปแจง้
เขา้เขตดา่นปลายทาง ขอเป็นไมต่อ้งแวะดา่นรายทางตรวจสอบไดห้รอืไม ่

11. จากขอ้ 10 ถา้เป็นไปไดต้อ้งการใหม้กีารกาํหนดเขตโซนน่ิง(แบบเดยีวกบั 10 จงัหวดัในภาคกลาง 
ดงักล่าว)ในภาคต่างๆ คอืเหนือตอนบน ,เหนือตอนล่าง,อสีานตอนบน,อสีานตอนล่าง,ภาคใตต้อนบน
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และภาคใตต้อนล่าง ทัง้น้ีเพือ่ความคล่องตวัในการทาํงานคอืสามารถใชห้นงัสอืกาํกบัไมข้องตนเอง
กาํกบัการเคลื่อนทีไ่ปไดใ้นโซนทีต่วัเองไดร้บัอนุญาตโดยไมต่อ้งขอออกใบเบกิทาง 

12. อยากขอความอนุเคราะหว์า่ไมผ้า่นการไสมาแลว้ขอใชห้นงัสอืกาํกบัโรงคา้ไมแ้ปรรปูนําเคลื่อนที(่แทน
หนงัสอืกาํกบัโรงงานไส ซอยไม)้ไดห้รอืไม ่

กลุ่มโรงงานแปรรปูไม้เพ่ือประดิษฐก์รรม และโรงค้าส่ิงประดิษฐ ์
ข้อ 1-6 เหมือนกบั กลุ่มโรงงานแปรรปูไม้(โรงเล่ือยจกัร)และโรงค้าไม้แปรรปู 
7.  ขอใหย้กเลกิการจาํกดัขนาดของไมป้ระสาน ไมป้ารเ์ก ้ไมป้พูืน้รางลิน้รอบตวั และไมโ้มเสดตาม
หนงัสอืกรมป่าไมท้ี ่กษ 0704(2)/ว 31273 ลงวนัที1่5 พฤษจกิายน 2528โดยทุกขนาดขอใหเ้ป็น
สิง่ประดษิฐท์ัง้สิน้ไมใ่ชไ่มแ้ปรรปูรวมถงึไมบ้นัไดและสิง่ประดษิฐอื่นๆทีย่งัไมเ่คยกล่าวถงึ ทัง้น้ีขอให้
คาํนึงถงึความสามารถของการใชง้านไดจ้รงิตามรปูลกัษณ์ทีป่รากฎของสิง่ประดษิฐน์ัน้ๆเป็นหลกัในการ
พจิารณาเพือ่สอดรบักบัความเป็นจรงิของการแขง่ขนัยคุศตวรรษที2่1ในเวทโีลก 
8.  ขอใหใ้ชเ้อกสารการนําเขา้ไมเ้ชน่ใบเสรจ็ กรมศุลกากร หรอื Certificate of Origin เพือ่เป็นหลกัฐานใน
การชีข้าดของเจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมาย(ทัง้เจา้หน้าทีก่รมป่าไมเ้จา้หน้าทีฝ่่ายปกครองรวมทัง้
เจา้หน้าทีต่ํารวจทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม)วา่ไมด้งักล่าวเป็นไมจ้ากต่างประเทศจรงิ เพือ่ให้
เป็นไป ตามทีก่รมป่าไมม้หีนงัสอืที ่กษ 0704.02/5230 ลงวนัที ่17 กุมภาพนัธ2์535 กาํหนดใหผ้ลติภณัฑ์
หรอืสิง่ประดษิฐท์ีท่าํจากโรงงานโดยใชไ้มจ้ากต่างประเทศเป็นวตัถุดบิ ไมอ่ยูใ่นขา่ยควบคุมตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวนัที ่24 กนัยายน 2534   

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายกนัอยา่งกวา้งขวาง โดยเสนอใหท้างคณะทาํงานไดต้ดิตาม 
                    สถานการณ์ และชอ่งทางการยืน่ขอ้เสนออยา่งใกลช้ดิ  
 

3.4 โครงการศึกษาดงูานต่างประเทศ ประจาํปี 2557  
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้วา่ตามทีส่มาคมฯ ไดร้บังานดาํเนิน

กจิกรรมใหก้บักรมสง่เสรมิอุตสาหกรรมจาํนวน 2 กจิกรรมคอื 
1. กจิกรรมพฒันาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนและผลติภณัฑไ์มเ้ขา้สู ่AEC ประจาํปี

งบประมาณ 2557 (โดยมกีจิการเขา้รว่มโครงการจาํนวน 15 กจิการ) 
2. กจิกรรมใหค้าํปรกึษาแนะนําเชงิลกึในอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนและของตกแต่งสูส่ากล  
3. ประจาํปีงบประมาณ 2557 (โดยมกีจิการเขา้รว่มโครงการจาํนวน 20 กจิการ)  

ในการน้ีทางสมาคมฯ จะนําบรษิทัทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 35 กจิการ จดัไปศกึษาดงูานกวางเจาแฟร์
ครัง้ที ่116 ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี ระหวา่งวนัที ่15-18 ตุลาคม 2557 โดยมรีา่งกาํหนดการดงัน้ี 

วนัพธุที ่15 เดนิทาง และ city tour 
วนัทีพ่ฤหสับดทีี ่16 ศกึษาดงูาน กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่116  (canton fair)  
วนัทีศุ่กรท์ี ่17 ศกึษาดงูาน กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่116  
วนัทีเ่สารท์ี ่18 city tour และเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

มติท่ีประชมุ รบัทราบ และใหเ้ชญิผูแ้ทนของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมรว่มเดนิทางไปศกึษาดงูานรว่มกนั
ต่อไป 
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วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1  การนําเสนอโครงการร่วมกบักรมส่งเสริมอตุสาหกรรมประจาํปี 2558 

คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการเขา้รว่มประชุมวา่ดว้ยเรือ่งแนว
ทางการพฒันาอุตสาหกรรม/ผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัภารกจิ/พืน้ทีใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กบัสว่น
พฒันาอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืน กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรมแลว้ ทางสมาคมฯ ไดเ้สนอแนวทางดาํเนินกจิกรรม
ในปี 2558 ดงัน้ี 

1. เพิม่ขดีความสามารถผูป้ระกอบการต่อยอด Road map ของอุตสาหกรรม 
2. พลงังานทดแทนในอุตสาหกรรมจากขีเ้ลื่อยเศษไม ้ 

2.1 สมัมนา/อบรมเชงิปฏบิตักิาร 
2.2 ใหค้าํปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ 
2.3 ศกึษาดงูานในประเทศ 
2.4 ศกึษาดงูานต่างประเทศ 

3. นวตักรรมผลติภณัฑไ์ม ้
3.1 สมัมนาอบรมดา้นการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
3.2 ใหค้าํปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการผลติ นวตักรรม การออกแบบ และการตลาด 
3.3 Showcase 
3.4 เชื่อมโยงกลุ่ม Cultural Innovation วสิาหกจิชุมชน เชน่ งานแกะสลกัไม ้เป็นตน้ 
3.5 ศกึษาดงูานในประเทศ 
3.6 ศกึษาดงูานต่างประเทศ 

มติท่ีประชมุ เหน็ชอบกบัขอ้เสนอแนวทางกจิกรรมปี 2558 
 

4.2 รบัรองรายงานการเงิน รายรบั-รายจ่ายของสมาคม ฯ  
คุณการณุ ไกรระว ีผูอ้าํนวยการสมาคมไดแ้จง้รายรบั – รายจา่ยของสมาคมประจาํเดอืน

สงิหาคม 2557 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายรบั-รายจา่ยของสมาคมฯ ประจาํเดอืนสงิหาคม 2557 อยา่งเป็นเอกฉนัท ์

 
วาระท่ี 5  เรือ่งเพ่ือทราบ 
บรอ 

5.1  รบัเชิญส่งผูแ้ทนเข้าร่วมงาน  “4th  Sub-Regional Training Workshop on Timber 
Legality Assurance”  22-24 October 2014,  Vientiane, Lao PDR  

คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่ทางกรมป่าไม ้ไดข้อใหส้มาคมธุรกจิ
ไม ้สง่ผูแ้ทนเขา้รว่มประชุม “4th Sub-Regional Training Workshop on Timber Legality Assurance” 
ระหวา่งวนัที ่22-24 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยทางสมาคมฯ ไดส้ง่ผูแ้ทน
คอืคุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ อุปนายกสมาคมฯ เขา้รว่มประชุมดงักล่าว 
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
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5.2  การประชมุเชิงปฏิบติัการเรื่อง “การกาํหนดนิยามความถกูต้องตามกฎหมาย Legality 
Definition” ระหว่างประเทศไทยกบัสหภาพยโุรป (EU FLEGT VPA) วนัท่ี 16 กนัยายน 2557 
  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่ไดร้บัหนงัสอืเชญิจากกรมป่าไมเ้ขา้
รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การกาํหนดนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย Legality Definition” ระหวา่ง
ประเทศไทยกบัสหภาพยโุรป (EU FLEGT VPA)  ในวนัที ่16 กนัยายน 2557 โดยจะมคีุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงาม
วงศ ์คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ และคุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ เขา้รว่มประชุมในวนัดงักล่าว  
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

5.3   รบัเชิญร่วมงาน “DESIGN WITH WOOD” จดัโดย สาํนักงานทูตเกษตร สถานทตู
สหรฐัอเมริกา ประจาํประเทศไทย และ AHEC วนัท่ี 20 กนัยายน 2557 ณ ศนูยป์ระชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้วา่ไดร้บัเชญิจาก American Hardwood 
Export Council และสาํนกังานทตูเกษตร สถานทตูสหรฐัอเมรกิา ประจาํประเทศไทย รว่มงาน Design with 
Wood ในวนัที ่20 กนัยายน 2557 ณ ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์โดยจะเป็นงามสมัมนาทีม่นีกัออกแบบ2 
ทา่นมาบรรยายเกีย่วกบัการออกแบบ รวมถงึยงัมกีารแสดงนิทรรศการอกีดว้ย สมาคมฯ ไดส้ง่อเีมลลแ์จง้ทุก
ทา่นเบือ้งตน้แลว้ หากกรรมการทา่นใดสนใจสามารถรว่มกจิกรรมในวนัดงักล่าวได ้
ท่ีประชมุ รบัทราบ 

 
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชกิสมาคมและแขกผูม้เีกยีรต ิ ปิดประชุมเวลา 20.00 น. 
 
 

ประธานทีป่ระชุม          ตรวจบนัทกึการประชุม 
 
 
 

  (นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ)์                          (นายเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ) 
นายกสมาคม                    เลขาธกิารสมาคม 

 
 


