
 

 

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น  (ร่าง)  ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก าหนดให้
สถาบันหรือองค์กรอ่ืนด าเนินการรับรองไม้ และการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการค้า
หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แทนกรมป่าไม้ พ.ศ. .... 
 

ค ำชี้แจงส ำหรับกำรให้ควำมคิดเห็น 
ร่ำงระเบียบกรมป่ำไม้ 

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรก ำหนดให้สถำบันหรือองค์กรอื่นด ำเนินกำรรับรองไม้ และกำร
ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพื่อกำรค้ำหรือกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 

แทนกรมป่ำไม้ พ.ศ. .... 
-------------------------------------------------------- 

หลักกำร 
ก ำหนดให้สถำบันหรือองค์กรอ่ืนด ำเนินกำรแทนกรมป่ำไม้ในกำรออกหนังสือรับรองแหล่งที่มำของไม้ตำมมำตรำ 18/1 
และออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพ่ือกำรค้ำหรือกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรตำมมำตรำ 18/2 
 

เหตุผล 
เพ่ือให้สถำบันหรือองค์กรอ่ืนสำมำรถด ำเนินกำรแทนกรมป่ำไม้ ในกำรออกหนังสือรับรองแหล่งที่มำ          

ของไม้ตำมมำตรำ 18/1 และออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพื่อกำรค้ำหรือกำรส่งออกไป           
นอกรำชอำณำจักรตำมมำตรำ 18/2 โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘/3 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ 
พุทธศักรำช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เปิดรับฟังควำมคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนำยน 2563 – วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ร่ำงระเบียบกรมป่ำไม้ 
ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรก ำหนดให้สถำบันหรือองค์กรอื่นด ำเนินกำรรับรองไม้ และกำร

ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพื่อกำรค้ำหรือกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 
แทนกรมป่ำไม้ พ.ศ. .... 

_________________________ 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้สถำบันหรือองค์กรอ่ืนด ำเนินกำรแทนกรมป่ำไม้ในกำรออกหนังสือ
รับรองแหล่งที่มำของไม้ตำมมำตรำ 18/1 และออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพ่ือกำรค้ำหรือ
กำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรตำมมำตรำ 18/2 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘/3 แห่งพระรำชบัญญัติ
ป่ำไม้ พุทธศักรำช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมป่ำไม้จึงวำง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการ
ก าหนดให้สถาบันหรือองค์กรอ่ืนด าเนินการรับรองไม้ และการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 
เพ่ือการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแทนกรมป่าไม้ พ.ศ. ....” 
 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “หน่วยรับรอง” หมายความว่า สถาบันหรือองค์กรที่กรมป่าไม้ก าหนดให้ท าหน้าที่ออก
หนังสือรับรองไม้และแหล่งที่มาของไม้หรือหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้เพ่ือกำรค้ำหรือกำรส่งออก
ไปนอกรำชอำณำจักรแทนกรมป่าไม ้
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมป่ำไม้รักษำกำรตำมระเบียบนี้และมีอ ำนำจตีควำมวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

หมวด 1 
หน่วยรับรอง 
--------------- 

 

ข้อ 5 หน่วยรับรองต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         5.๑ มีสถานะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

            5.1.๑ เป็นหน่วยงานของรัฐ 
 (๑) ส่วนราชการ 
 (๒) รัฐวิสาหกิจ 
 (๓) องค์การมหาชน 
 (๔) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
 5.1.๒ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์หรือตามกฎหมายอ่ืนและได้รับการ

รับรองระบบงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจสอบและรับรอง  – ข้อก าหนดส าหรับหน่วย
รับรองผลิตภัณฑ์กระบวนการและการบริการมาตรฐานเลขที ่มอก. 17065 - 2556  

  5.1.๓ เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 



                                            -2- 
 

 
         5.2 มีส านักงานใหญ่หรือท่ีท าการในราชอาณาจักรไทย 

        5.3 ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นหน่วยรับรองเว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามป ี

       ๕.๔ ต้องมีบุคลากรในการตรวจสอบรับรองดังนี้ 
  (๑) ผู้ช านาญการอย่างน้อย ๑ คน 
  (๒) เจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๓ คน 
 

ข้อ 6 ผู้ช านาญการของหน่วยรับรองต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 
       (๑) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในสาขาหนึ่งสาขาใด

ต่อไปนี้สาขาวนศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมสาขาเกษตรศาสตร์สาขานิเวศวิทยาป่าไม้สาขาการจัดการป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมสาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสาขาวิศวกรรมเกษตรสาขาส่งเสริมการ
ป่าไม้สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่ งแวดล้อมหรือสาขาอ่ืนที่ เทียบเท่าที่ กรมป่าไม้ยอมรับ และจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการ 
ป่าไม้สิ่งแวดล้อมหรืออุตสาหกรรมไม้ตามระยะเวลาดังนี้ 

(ก) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจะต้องมีประสบการณ์มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(ข) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องมีประสบการณ์มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

(ค) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องมีประสบการณ์มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
                           (๒) ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้การ
ประเมินปริมาตรไม้และการพิสูจน์ต าแหน่งพื้นที่และต้นไม้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

      (๓) ไม่เคยรับรองหรือมีส่วนร่วมในการรับรองไม้และแหล่งที่มาของไม้ตามมาตรา ๑๘/๑
หรือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ตามมาตรา ๑๘/๒ อันเป็นเท็จยกเว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งตนเคยมีส่วนร่วมในการรับรองในส่วนที่เป็นเท็จถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

      (4) ต้องไม่เคยถูกสั่งพักหรือถอดถอนจากการเป็นผู้ช านาญการของหน่วยรับรองใดๆ 
เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

      (๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

      ผู้ช านาญการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมป่าไม้  

ข้อ 7 หน่วยรับรองต้องมเีจ้าหน้าที่ทีมี่คุณสมบัติ ดังนี้ 
       (๑) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขา 

ช่างส ารวจหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ คน  
       (๒) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในในสาขาหนึ่งสาขาใด

ต่อไปนี้ สาขาวนศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเกษตรศาสตร์ สาขานิเวศวิทยาป่าไม้ สาขาการจัดการป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขา
ส่งเสริมการป่าไม้  สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สาขาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอ่ืนที่เทียบเท่าหรือท่ีกรมป่าไม้ยอมรับ อย่างน้อย ๑ คน 
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      (๓) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชากฎหมาย 

อย่างน้อย ๑ คน 
      (๔) ไม่เคยมีส่วนร่วมในการรับรองไม้และแหล่งที่มาของไม้ตามมาตรา ๑๘/๑ หรือ

รับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ตามมาตรา ๑๘/๒ อันเป็นเท็จยกเว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งตนเคยมีส่วนร่วมในการรับรองในส่วนที่เป็นเท็จถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

      (5) ต้องไม่เคยถูกสั่งพักหรือถอดถอนจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับรองใดๆเว้นแต่
ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

      (๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

 

ข้อ 8 การยื่นค าขอเป็นหน่วยรับรองให้ยื่นค าขอต่อกรมป่าไม้ พร้อมเอกสารประกอบค าขอให้
ครบถ้วนโดยผู้มีอ านาจลงนามหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอท้ายระเบียบนี้ โดยมีเอกสาร
ประกอบการยื่นค าขอดังนี้ 

     (๑) เอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันหรือองค์กรหรือนิติบุคคลตามข้อ ๕ 
     (๒) หนังสือมอบอ านาจของผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
     (๓) หนังสือรับรองระบบงานตามมาตรฐาน มอก. 17065  
     (๔) บัญชีแสดงรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลของผู้ช านาญการและเจ้าหน้าที่ตามแบบ 

ที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
 

ข้อ 9 กรมป่าไม้จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอเป็นหน่วยรับรองตามข้อ 5 
ข้อ 6 และข้อ 7 หากครบถ้วนถูกต้องจึงจะสรุปความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาก าหนดให้เป็นหน่วย
รับรอง 

ข้อ 10 หน่วยรับรองมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    (๑) ด าเนินการแทนกรมป่าไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ 

พ.ศ. 2563 และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการค้า 
หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 รวมทั้งข้อสั่งการของกรมป่าไม้อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

    (๒) จัดเก็บเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองตามระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยออกหนังสือการรับรองไม้ พ.ศ. 2563 และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ไว้เป็นระยะเวลา ๕ ป ี
เพ่ือการตรวจสอบ 
                         (๓) ประกาศรายชื่อผู้ช านาญการและเจ้าหน้าที่ไว้ที่ส านักงานอย่างเปิดเผยกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ช านาญการหรือเจ้าหน้าที่ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือให้กรมป่าไม้ทราบภายใน ๑๕ วัน  
นับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง 
                       (๔) จัดท ารายงานสถานภาพการอยู่ประจ าของผู้ช านาญการและเจ้าหน้าที่ทุก ๖ เดือน 
                         (5) จัดท ารายงานการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ให้กรมป่าไม้ทราบ
ทุกเดือน 
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ข้อ 11 เงื่อนไขส าหรับหน่วยรับรอง มีดังนี้ 
(1) กรมป่าไม้จะก าหนดให้เป็นหน่วยรับรองคราวละไม่เกิน ๔ ปี 
(2) ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขนี้รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม 
(3) หน่วยรับรองตามข้อ ๕.๑.๒ ต้องได้รับการรับรองระบบงานตาม มอก.17065

ตลอดระยะเวลาที่เป็นหน่วยรับรอง 
(4) ต้องไม่ เปิดเผยข้อมูลของผู้ขอหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ ไม้และถ่านไม้ 

แก่บุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมป่าไม้ 
(5) ต้องแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานที่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ตามที่กรมป่าไม้แจ้ง

ให้ทราบ 
(6) ต้องไม่กระท าการใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อกรมป่าไม้ 
(7) กรณีหน่วยรับรองจะสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินการแทนกรมป่าไม้หากมีความ

ประสงค์จะด าเนินการต่อเนื่องให้ยื่นค าขอเป็นหน่วยรับรองล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดอายุไม่เกิน ๖ เดือน 
 
                                หมวด 2 
             การสั่งพักและการเพิกถอนหน่วยรับรอง 
                             ----------------- 
 

ข้อ 12 กรมป่าไม้จะสั่งพักการเป็นหน่วยรับรองได้กรณีปรากฏว่า 
(๑) หน่วยรับรองยินยอมให้ผู้ช านาญการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับรองอ่ืนที่ถูก 

ถอดถอนการเป็นหน่วยรับรองเพราะกระท าการอันเป็นเท็จหรือมีส่วนร่วมในการกระท าการอันเป็นเท็จมาร่วม
ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยรับรองจะสั่งพักจนกว่าจะสรรหาผู้ช านาญการหรือเจ้าหน้าที่มาทดแทน 

(๒) หน่วยรับรองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และเงื่อนไขที่ก าหนดจะสั่งพัก
ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

(3) หน่วยรับรองถูกฟ้องต่อศาลว่ามีการกระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะ
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก าหนดให้สถาบันหรือองค์กรอ่ืน
ด าเนินการแทนกรมป่าไม้ในการรับรองไม้ตามมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๑๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะสั่งพักจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ หากปรากฏว่าเมื่อมีค าพิพากษา 
ถึงท่ีสุดว่าไม่มีความผิดหน่วยรับรองรับสามารถด าเนินการต่อได้ตามระยะเวลาที่เหลือ 

หน่วยรับรองซึ่งถูกสั่งพักการเป็นหน่วยรับรองต้องหยุดกระท าการตรวจสอบและ
รับรองนับแต่วันที่ถูกสั่งพักการเป็นหน่วยรับรอง 
 

  ข้อ 13 กรมป่าไม้จะสั่งเพิกถอนการเป็นหน่วยรับรองได้ กรณีปรากฏว่า 
(๑) หน่วยรับรองขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 
(๒) หน่วยรับรองซึ่งถูกสั่งพักการเป็นหน่วยรับรองตามข้อ 12 ได้กระท าการตาม 

ข้อ 12(๑) หรือข้อ 12(๒) ซ้ าในระยะเวลาไม่เกินสามปีนับแต่ถูกสั่งพักการเป็นหน่วยรับรอง 
(๓) หน่วยรับรองซึ่งถูกฟ้องร้องต่อศาลตามข้อ 12(๓) และมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า 

มีความผิด 
(4) หน่วยรับรองกระท าการรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้อันเป็นเท็จ 
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                              หมวด 3 
                       การโต้แย้งอุทธรณ์ 
                        ---------------------- 

 

ข้อ 14 ในกรณีที่อธิบดีกรมป่ำไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่ำไม้มอบหมำยมีค าสั่งไม่ให้ผู้ขอเป็น
หน่วยรับรองบุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่ งของอธิบดีกรมป่ำไม้หรือผู้ซึ่ งอธิบดีกรมป่ำไม้มอบหมำย 
ต่อรัฐมนตรีภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบค ำสั่งดังกล่ำว 

หน่วยรับรองซึ่งถูกสั่งพักหรือถอดถอน มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งพักหรือถอดถอน 
 

 

                                          หมวด ๔ 
                             การตรวจประเมินและติดตาม 
                                     -------------------- 
 

ข้อ ๑๕ กรมป่าไม้จะตรวจประเมินหน่วยรับรองดังนี้ 
(1) ตรวจประเมินการด าเนินงานตามข้อ 10 ข้อ 12 และข้อ 13 อย่างน้อยปีละ 

๑ ครั้ง 
(2) ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน 
(3) ตรวจสอบการฝ่าฝืนการสั่งพักและการถอดถอน 
 
                             หมวด ๕ 
                          อัตราค่าใช้จ่าย 
                          ------------------- 
 

ข้อ 16 อัตราค่าใช้จ่ายในการรับรองแหล่งที่มาของไม้ หรือการออกหนังสือรับรองไม้ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้คิดอัตราลูกบาศก์เมตรละไม่เกิน 
130 บาท หรือน้ าหนักตันละไม่เกิน 110 บาท ส าหรับอัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง           
ให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างผู้ยื่นค าขอกับหน่วยรับรอง 

 
                   ประกาศ ณ วันที่                      พ.ศ. 2563 

 
 

 
                                         อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 

 


