
หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกรมปาไม 
เรื่อง   โครงสรางและการจัดหนวยงาน  อํานาจหนาที ่ วิธกีารดําเนินงาน  และสถานที่ตดิตอ 

เพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของกรมปาไม 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกรมปาไมเกี่ยวกับโครงสรางและการจัดหนวยงาน   

อํานาจหนาที่  วิธีการดําเนินงาน  และสถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร  ใหเหมาะสมสอดคลอง 

กับโครงสรางการแบงสวนราชการ  ภารกิจ  และอํานาจหนาท่ีของกรมปาไมในปจจุบัน  ตามกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการกรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่   

๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รวมท้ังเปนไปตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)   

และ  (๓)  ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  นั้น 

กรมปาไมจึงประกาศโครงสรางและการจัดหนวยงาน  อํานาจหนาที่   วิธีการดําเนินงาน   

และสถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของกรมปาไม  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ใหยกเลิกประกาศกรมปาไม  เรื่อง  โครงสรางและการจัดหนวยงาน  อํานาจหนาท่ี  วิธีการ

ดําเนินงาน  และสถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของกรมปาไม  ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ขอ  ๒  กรมปาไม  มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ  สงวน  คุมครอง  ฟนฟู  ดูแลรักษา  สงเสริม  

ทํานุบํารุงปา  และการดําเนินการเกี่ยวกับการปาไม  การทําไม  การเก็บหาของปา  การใชประโยชนที่ดินปาไม  

และการอื่นเกี่ยวกับปาและอุตสาหกรรมปาไม  ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดวยกลยุทธ

เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก  เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน  และมีภารกิจอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไม  โดยมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

  ๒.๑  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ปองกันการบุกรุก  การทําลายปา  และการกระทําผิดในพ้ืนที่

รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยปาไม  กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ  กฎหมายวาดวยสวนปา  กฎหมาย

วาดวยเล่ือยโซยนต  กฎหมายวาดวยปาชุมชน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 ๒.๒  ศึกษา  วิจัย  วางแผน  และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปาเพ่ือการฟนฟูสภาพปา

และระบบนิเวศ 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  ๒.๓  สงเสริมการปลูกปา  การจัดการปาชุมชน  และการปลูกสรางสวนปาเชิงเศรษฐกิจ 

ในลักษณะสวนปาภาคเอกชนและสวนปาในรูปแบบอื่นท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนศึกษา  วิเคราะห  และประเมิน

สถานการณปาเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและตางประเทศ 

  ๒.๔  อนุรักษ  คุมครอง  ดูแลรักษา  และจัดการใหมีการใชประโยชนท่ีดินปาไม   

และการอนุญาตที่เกี่ยวกับการใชประโยชนจากไม  อุตสาหกรรมไม  ท่ีดินปาไม  และผลิตผลปาไม 

  ๒.๕  ศึกษา  คนควา  วิจัย  และพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับปาไมและผลิตผลปาไม  และที่

เกี่ยวของกับไมและผลิตภัณฑไม 

  ๒.๖  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ  ๓  กรมปาไม  มีโครงสรางการแบงสวนราชการ  ดังนี้ 

  ๓.๑  กลุมและสํานัก  สวนกลาง 

   ๓.๑.๑  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

   ๓.๑.๒  กลุมตรวจสอบภายใน 

   ๓.๑.๓  กลุมนิติการ 

   ๓.๑.๔  สํานักบริหารกลาง 

   ๓.๑.๕  กองการอนุญาต 

   ๓.๑.๖  สํานักจัดการที่ดินปาไม 

   ๓.๑.๗  สํานักจัดการปาชุมชน 

   ๓.๑.๘  สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

   ๓.๑.๙  สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

   ๓.๑.๑๐  สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

   ๓.๑.๑๑  สํานักสงเสริมการปลูกปา 

  ๓.๒ สํานักสวนกลาง  ที่ตั้งในภูมิภาค 

   ๓.๒.๑  สํานักจัดการทรัพยากรปาไม  ที่  ๑  -  ๑๓ 

ขอ  ๔  อํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของสวนราชการในกรมปาไม  โดยสรุป  ดังตอไปนี้ 

  ๔.๑ กลุมและสํานัก  สวนกลาง 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   ๔.๑.๑  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

    (๑)  เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการในกรมปาไมเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 

    (๒)  ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใน

กรมปาไม 

    (๓)  ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงาน

กลางตาง  ๆ  และหนวยงานภายในกรมปาไม 

    (๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๔.๑.๒  กลุมตรวจสอบภายใน 

    (๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชี

ของกรมปาไม 

    (๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๔.๑.๓  กลุมนิติการ 

    (๑)  ดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

    (๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทาง

แพง  อาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมปาไม 

    (๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู ในความรับผิดชอบ 

ของกรมปาไม 

    (๔)  ใหคําปรึกษา  แนะนําแกบุคลากร  และหัวหนาสวนราชการในกรมปาไม

เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐตาง ๆ  ที่เกี่ยวของในกิจการของกรมปาไม  และปฏิบัติงานรวมกับสวน

ราชการในกรมปาไมและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๔.๑.๔  สํานักบริหารกลาง 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป  งานสารบรรณ  และงานชวย

อํานวยการของกรมปาไม 

    (๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคาร

สถานที่  และยานพาหนะของกรมปาไม 

    (๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การพัฒนาขาราชการ   

การเสริมสรางวินัย  และรักษาระบบคุณธรรมของกรมปาไม 

    (๔)  ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลกิจกรรม  ความรู   ความกาวหนา   

และผลงานของกรมปาไม 

    (๕)  ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใด   

ของกรมปาไม 

    (๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๔.๑.๕  กองการอนุญาต 

    (๑)  ศึกษา  วิ เคราะห   นโยบายเพ่ือกําหนดแนวทางดานการอนุญาต   

ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมท้ังการจัดทําฐานขอมูลดานการอนุญาต 

    (๒)  กําหนดหลักเกณฑ  และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการใช

ประโยชนท่ีดินปาไม  การทําไม  การเก็บหาของปา  และอุตสาหกรรมไม  ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปาไม

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ควบคุม  กํากับ  บริหารจัดการ  และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาต

ใชประโยชนท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ  เพ่ือการปลูกสรางสวนปาและการปลูกปาใชสอยในท่ีดินของรัฐ   

ในพ้ืนที่ที่เปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไม 

    (๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

   ๔.๑.๖  สํานักจัดการที่ดินปาไม 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑)  ศึกษา  วิ เคราะห   สํารวจและประมวลผลขอมูลทรัพยากรปาไม   

การจัดทําแผนที่ปาไม  และกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายในการจัดการทรัพยากรปาไมในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบของกรมปาไม 

    (๒)  กําหนดหลักเกณฑ  แนวทางเพ่ือดําเนินการสํารวจ  รังวัดหมายแนวเขต

พ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดเขตพ้ืนที่ปาไมและที่ดินปาไม  เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิงตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

และควบคุมการใชประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปาไม 

    (๓)  ศึกษา  วิเคราะห  และจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศปาไม  เพ่ือเปนฐานขอมูล

ในการจัดการทรัพยากรปาไม 

    (๔)  ติดตาม  และประเมินผลการใชประโยชน  ในพ้ืนที่ปาไมใหเปนไปตาม

นโยบาย  กฎหมายเกี่ยวกับการปาไม  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

    (๕)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนและอยูอาศัย 

ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ  การแกไขปญหาขอขัดแยงในเรื่องที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย  หรือการ 

ใชประโยชนอื่น ๆ 

    (๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๔.๑.๗  สํานักจัดการปาชมุชน 

    (๑)  ศึกษา  วิจัย  เพ่ือกําหนดแผนงานและมาตรการในการจัดการปาชุมชน   

ปาในเมือง  และระบบวนเกษตร 

    (๒)  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยปาชุมชน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคกรเอกชน  และสถาบันตาง ๆ  มีสวนรวมในการอนุรักษ  ฟนฟู  และบริหารจัดการปาชุมชน  ปาในเมือง

และระบบวนเกษตร 

    (๔)  ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนางานดานวนศาสตรชุมชนกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

   ๔.๑.๘  สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

    (๑)  ศึกษา  วิเคราะห  และกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการปองกันรักษาปา   

การควบคุมไฟปา  และการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไม 

    (๒)  ศึกษา  วิเคราะหเพ่ือกําหนดแนวทาง  รูปแบบ  และวิธีการในการปองกัน

รักษาปาและการปราบปรามการกระทําผิดโดยกลยุทธการมีสวนรวม  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

และอาสาสมัครเพ่ือการปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

    (๓)  ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเพ่ือหาแนวทาง  รูปแบบ  และวิธีการในการ

ปองกันและแกไขปญหาไฟปา 

    (๔)  ควบคุม  กํากับ  ตรวจสอบการดําเนนิการตามหลักเกณฑ  และมาตรการในการ

อนุญาตท่ีเกี่ยวของกับการนําไมและของปาเคล่ือนที่   ให เปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๔.๑.๙  สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

    (๑)  ศึกษา  วิเคราะห  เพ่ือเสนอแนวนโยบาย  และวางแผนยุทธศาสตรในการ

จัดการทรัพยากรปาไม  การวิเคราะหแผนงานและโครงการ  การจัดตั้งงบประมาณประจําป  รวมท้ังการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ 

    (๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบท  แผนงานและกิจกรรมตามแนว

พระราชดําริและแนวนโยบายที่เกี่ยวของ  และประสานการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

และโครงการพิเศษอื่น ๆ  รวมท้ังงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาต ิ
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    (๓)   จัดระบบการ สํ ารวจ   การ เก็ บ   และการใช ประ โยชน ข อมู ล 

ของหนวยงานในสังกัด  และเปนศูนยขอมูลของกรมปาไม  รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายเพ่ือใชประโยชนรวมกัน

เกี่ยวกับทรัพยากรปาไมกับหนวยงานในสังกัด 

    (๔)  ประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินงานกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ  ดาน

ความชวยเหลือและความรวมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการปาไมกับตางประเทศ  และงานดานอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของ 

     (๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

   ๔.๑.๑๐  สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

     (๑)  กําหนดแผนงานแนวทางการวิจัย  และพัฒนาดานปาไม 

     (๒)  ศึกษา  คนควา  วิจัย  ทดลอง  และพัฒนาวิชาการดานปาไม  รวมทั้ง

ความหลากหลายทางชีวภาพ  และวิชาการดานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

     (๓)  ศึกษา  วิเคราะห  และประเมินสถานการณเศรษฐกิจดานปาไม  

การตลาดไม  และการตรวจสอบเพ่ือรับรองคุณภาพไมจากสวนปา 

     (๔)  ศึกษา  วิจัย  และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑปาไม  และบริการ

ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑปาไม 

     (๕)  ใหบริการตรวจพิสูจน  เพ่ือตรวจสอบ  และรับรองชนิดและคุณสมบัติไม  

รวมทั้งผลิตผลปาไม 

     (๖)  ถายทอดเทคโนโลยี  เผยแพรความรู  ผลงานวิจัย  และบริการ 

ทางวิชาการดานการปาไม 

     (๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๔.๑.๑๑  สํานักสงเสริมการปลูกปา 
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    (๑)  ศึกษา  วิ เคราะห  เพ่ือกําหนดนโยบาย  ทิศทางและยุทธศาสตร 

ในการดําเนินการอนุรักษ  ฟนฟู  และพัฒนาพ้ืนที่ปาไมในความรับผิดชอบของกรมปาไม 

    (๒)  สงเสริมและสนับสนุนการปลูกปาในที่ดินของรัฐ  และการปลูกสรางสวนปา

ในที่ดินเอกชน  การดําเนินการในรูปสหกรณสวนปา  และการปลูกปาเศรษฐกิจทุกรูปแบบ  รวมทั้ง 

การดําเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยสวนปา  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ศึกษา  คนควา  ทดลอง  และพัฒนารูปแบบการเพาะชํากลาไม   

การขยายพันธุไมสงเสริมและประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะชํากลาไมแกหนวยงานของรัฐ  

ภาคเอกชน  และประชาชน 

    (๔)  ศึกษา  วิ เคราะห  เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการจัดศูนยการเรียนรู 

ดานทรัพยากรปาไมและนันทนาการ  รวมทั้งการจัดระบบส่ือความหมาย  เพ่ือการเผยแพรความรูทางวิชาการ

เกี่ยวกับการปาไม 

    (๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔.๒  สํานักสวนกลาง  ที่ตั้งในภูมิภาค 

   ๔.๒.๑  สํานักจัดการทรัพยากรปาไม  ที่  ๑  –  ๑๓   

    (๑)  จัดทําแผนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่รับผิดชอบ   

ใหสอดคลองตามเปาหมายและยุทธศาสตรของกรม  จังหวัด  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

    (๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   

ดานงานปองกันการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปาไม  งานจัดการที่ดินปาไม  งานวิจัยและพัฒนาดานการปาไม   

งานสงเสริมการปลูกปา  งานจัดการปาชุมชน  ตามกฎหมายวาดวยปาไม  กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ  

กฎหมายวาดวยสวนปา  กฎหมายวาดวยเล่ือยโซยนต  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในพ้ืนที่ 

และรวบรวมเปนขอเสนอแนะตอกรมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

    (๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขอ  ๕  สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของกรมปาไม  มีดังนี้ 

  ๕.๑  สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสารในกรุงเทพมหานคร  ติดตอไดที่ศูนยบริการ

ประชาชน  กรมปาไม  ชั้น  ๑  อาคารเทียมคมกฤส  เลขท่ี  ๖๑  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  โทรศัพท  ๐  ๒๕๖๑  ๔๒๖๒  –  ๓  ตอ  ๕๐๕๓  ๕๐๖๓  ๕๖๕๗  โทรสาร   

๐  ๒๕๗๙  ๒๘๘๔  ๐  ๒๕๖๒  ๐๗๐๒ 

  ๕.๒  สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสารในสวนภูมิภาค  ติดตอไดท่ี  สํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไม  ที่  ๑  –  ๑๓ 

 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ชลธิศ  สุรัสวด ี

อธิบดีกรมปาไม 


