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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้)
สมัยที่ 24 ครัง้ ที่ 04/2557
วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ห้องประชุมชัน้ 2 สมาคมธุรกิจไม้
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
1. คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์
2. คุณเอกชัย
ตัง้ กิจงามวงศ์
3. คุณกิตติ
ขอถาวรวงศ์
4. คุณประเสริฐ เอีย่ มดีงามเลิศ
5. คุณทวีสนิ
ภาณุพฒ
ั นพงศ์
6. คุณกิตติพงษ์ วงศ์ภทั รกุล
7. คุณไพศาล
เนตรประเสริฐกุล
ไกรระวี
8. คุณการุณ
9. คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ
10. คุณสุพจน์
สนชัยวานิช
11. คุณประชา
ถาวรจิระอังกูร
12. คุณสมพงษ์ ภักดีวบิ ลู
13. คุณชัยธนา
ชูประภาวรรณ
14. คุณธนพล
อเนกสิทธิสนิ
รายชื่อสมาชิ ก/ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม
1. คุณสุทนิ
พรชัยสุรยี ์
2. คุณจันทร์หยด กัลยกร
3. คุณธัชชัย
กัลยกร

บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ ์
นายกสมาคมฯ
บจก. ลายวิจติ ร
อุปนายก
บจก. ไม้บวั ทอง (1997)
อุปนายก
บจก. เอีย่ มวัฒนา
อุปนายก
บจก. โกลเด้นกรุพ๊ มาสเตอร์เทรด อุปนายก
บจก. ก.ภัทรอิมปอร์ต
อุปนายก
หจก. ไพศาลค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์ อุปนายก
บจก. อ้อมใหญ่คา้ ไม้ (2002)
สมาชิกสัมพันธ์
บจก. ไม้ลายวิจติ ร
เลขาธิการ
บจก. ประกอบอินเตอร์ลมั เบอร์ รองเลขาธิการ
บจก. สินทวีอุตสาหกรรมไม้
กรรมการ
บจก. ภักดีมาร์เก็ตติง้
กรรมการ
บจก. สินอุดมพาณิชย์ (1981)
กรรมการ
บจก. ไม้ลายวิจติ ร
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ
ทีป่ รึกษาสมาคมฯ
หจก. โรงเลื่อยจักร ชัยประดิษฐ (มหาชัย) สมาชิกสมาคม
หจก. โรงเลื่อยจักร ชัยประดิษฐ (มหาชัย) สมาชิกสมาคม

วาระพิ เศษ “โอกาสไม้ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน Wood Pellet และ Wood Briquette”
คุณสุทนิ พรชัยสุรยี ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และทีป่ รึกษาของสมาคมธุรกิจไม้ ได้มาให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ “โอกาสไม้ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน
Wood Pellet และ Wood Briquette” โดยจากการทีไ่ ด้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับ Wood Pellet ซึง่ ได้เข้ามาใน
ประเทศไทยประมาณ 2-3 ปี และขณะนี้ราคาของปี กไม้และเศษไม้ ทีส่ ง่ ให้อุตสาหกรรม Particle Board ก็ตก
ลงเรือ่ ยๆ และบางช่วงก็มกี ารหยุดซือ้ ทําให้บริษทั ต่างๆ ได้รบั ความเดือดร้อนเพราะมีปัญหาเรือ่ งของขยะ แต่
ก่อนเราจะใช้กงิ่ ไม้ และ เศษไม้ทเ่ี หลือจากการเลื่อยซุงมาเผาถ่าน แต่ตอนนี้ไม่คอ่ ยได้ทาํ กันแล้ว
ในต่างประเทศมีการซือ้ ปี กไม้ไปใช้ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ า แต่กม็ ปี ั ญหาเรือ่ งของการลงทุนทํา
โรงไฟฟ้ า ซึง่ ต้นทุนสูงมาก หรือ รวมๆ กันหลายบริษทั ร่วมลงทุนก็ยงั ไม่ไหว บริษทั ทีท่ าํ ได้สว่ นใหญ่เป็ น
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บริษทั มหาชน ปี กว่าๆ ทีผ่ า่ นมาทางประเทศเกาหลีกาํ ลังเป็ นทีน่ ิยมมากสําหรับเรือ่ งของ Wood Pellet ซึง่ ซือ้
ราคาค่อนข้างดีแต่ความร้อนต้องไม่ต่าํ กว่า 3900 กิโลแคลลอรี่ โดยนําเปลือกไม้มาทํา อย่างไรก็ตามความ
ร้อนขนาดนี้ไม้ยาพางพาราของไทย ก็สามารถทําได้โดยใช้ปีกไม้ทาํ เนื่องจากปี กไม้กม็ เี นื้อไม้ผสมอยู่ ขณะนี้
ได้ลองไปดูเครือ่ งจักรทีจ่ นี และมาเลเซียบ้างแล้ว แต่กย็ งั ไม่มนใจเพราะเกรงเรื
ั่
อ่ งค่าไฟฟ้ าเพราะค่อนข้างใช้
ไฟฟ้ าสูงมากประมาณ 600-700 บาทต่อตัน (รวมทุกกระบวนการผลิตแล้ว)
ทางกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพาราได้เดินทางไปศึกษาดูงานทีป่ ระเทศเกาหลีและญีป่ ่ นุ ว่าตลาดมันคง
่
แค่ไหน สําหรับประเทศเกาหลีนนั ้ ได้มกี ารวางนโยบายการใช้พลังงาน โดยออกเป็ นกฎหมายว่าโรงไฟฟ้ าทุก
โรงต้องใช้พลังงานจาก biomass จํานวน 3% และจะต้องใช้ในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุก 1-2 ปี จนถึง 20% ปั จจุบนั
เกาหลีซอ้ื Wood Pellet อยูท่ ่ี 1.5 ล้านตันต่อปี โดยซือ้ จากแคนาดาประมาน 1 ล้านนอกนัน้ ซือ้ แถบเอเชีย
โดยเวียดนามซือ้ มากเป็ นอันดังแรก รองลงมาเป็ นประเทศ มาเลเซีย
สําหรับประเทศญีป่ ่ นุ ก็ใช้ Wood Pellet เป็ นจํานวนมากแต่ไม่สามารถซือ้ จากประเทศไทยได้
เนื่องจากไม้ยางพาราของไทยไม่ได้รบั FSC ซึง่ เป็ นนโยบายของญีป่ ่ น โดยญีป่ ่ นุ นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็ น
หลัก สําหรับประเทศไทยคงต้องมาดูหรือแก้ไขกฎระเบียบเกีย่ วกับไม้ยางพารา ต้องร่วมกันโปรโมทไม้
ยางพาราว่าเป็ น Green product โดยต้องอาศัยรัฐบาลเข้าช่วย
หลักการตอนนี้คอื อย่างเพิง่ ทําจํานวนมาก และต้องมีวตั ถุดบิ เพียงพอเท่านัน้ ส่วนตัวมองว่าเป็ น
ธุรกิจทีน่ ่าลงทุน โดยนํากิง่ ไม้มาบดเพราะราคาถูกทีส่ ดุ คุณภาพดีกว่าปี กไม้ดว้ ย
คุณกิตติพงษ์ วงศ์ภทั รกุล อุปนายกสมาคมธุรกิจไม้ ได้กล่าวเสริมว่า ได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับ Wood
Pellet มาพอสมควร และเศษไม้ เศษขีเ้ ลื่อยทีเ่ หลือในบริษทั ของตนเองก็จาํ นวนพอสมควร โดยเคยมีบริษทั
จากยุโรปมานําเสนอแต่ราคาค่อนข้างสูงมาก และปั ญหาในการผลิต Wood Pellet อีกหนึ่งอย่างคือมลภาวะ
ขณะเผา อาจจะเสีย่ งต่อการโดนร้องเรียน ส่วนตัวสนใจในการลงทุนคงต้องศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมต่อไป
เช่นเดียวกัน
คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ เห็นว่าการผลิต Wood Pellet เป็ นอุตสาหกรรมทีน่ ่าสนใจ
โดยในขณะนี้มองว่ายังต้องมีการศึกษาต่อไปว่าขนาดปริมาณกําลังการผลิตควรจะเป็ นเท่าไร ถึงจะมีความ
เหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานในภาคการผลิตของเรา และจะมีจุดคุม้ ทุนเป็ นอย่างไร เพราะถ้าลงทุนเยอะ
แต่ไม่มวี ตั ถุดบิ มาทําก็จะเกิดความเสียหาย ทัง้ นี้อาจจะหาโอกาสพาสมาชิกของทางสมาคมไปศึกษาดูงานโดย
เริม่ ต้นจากภายในประเทศก่อน อย่างไรกรรมการท่านใดเห็นมีสถานที่ หรือ บริษทั ใดทีส่ ามารถขอเข้าไปเยีย่ ม
ชมได้กใ็ ห้เสนอมายังสมาคมฯ เพือ่ ประสานขอเข้าเยีย่ มชมต่อไป
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

วาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ ทีส่ ละเวลาเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ กล่าวเปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
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รายงานกิ จกรรมประจําเดือนสิ งหาคม– กันยายน 2557
คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ แจ้งกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี
5 สิงหาคม 2557
14 สิงหาคม 2557

14 สิงหาคม 2557

21 สิงหาคม 2557

22 สิงหาคม 2557

26 สิงหาคม 2557

26 สิงหาคม 2557

26 สิงหาคม 2557

4 กันยายน 2557

กิ จกรรม/การประชุม
รับมอบวุฒบิ ตั ร การอบรมหลักสูตร DBD-SPE นักธุรกิจมือ
อาชีพ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งการกําหนดนิยามความ
ถูกต้องตามกฎหมาย Legality Definition (LD) ครัง้ ที่ 3
โดย สํานักรับรองการป่ าไม้ กรมป่ าไม้ ณ ห้องประชุม
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมประชุมจัดทําร่าง เอกสารการปฏิรปู การป่ าไม้ไทย เสนอ
ค.ส.ช. โดย คณะวนศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นัดประชุมคณะทํางานเรือ่ ง การปฏิรปู การป่ าไม้ การ
จัดการป่ าเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกับ สมาคม
โรงเลือ่ ยจักร และกลุม่ ผูป้ ลูกไม้ภาคเอกชน ณ ห้องประชุม
อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์
ร่วมประชุมเรือ่ งแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์
ทีส่ อดคล้องกับภารกิจ/พืน้ ทีใ่ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ
ห้องประชุม ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนรายสา
รับมอบวุฒบิ ตั ร การอบรมหลักสูตร DBD-ASEP การ
บริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์ โดย กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แก
รนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
รับเชิญเป็ นผูร้ ว่ มเสวนา หัวข้อ “Together is Power” (Best
Practice) จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
รับเชิญเป็ นร่วมงานสัมมนา “รวมพลังสมาคมการค้าไทยสู่
AEC” “Together is Power” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้า และร่วมงาน
สังสรรค์ โครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจําปี
2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
นัดประชุมคณะทํางานโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
และสรุปผลงาน โครงการกิจกรรมให้คาํ ปรึกษาแนะนําเชิง
ลึกในอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนและของตกแต่งสูส่ ากล
ณ ห้องประชุม อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณเอกสิทธิ ์
คุณประเสริฐ,
คุณเอกสิทธิ ์

คุณประเสริฐ,
คุณเอกสิทธิ ์
คุณจิรวัฒน์, คุณสมบัติ
คุณประชา, คุณเอกสิทธิ์

คุณเอกสิทธิ ์

คุณประเสริฐ, คุณเอกชัย
คุณประชา

คุณจิรวัฒน์

คุณจิรวัฒน์,
คุณประเสริฐ,
คุณเอกชัย, คุณทวีสนิ ,
คุณคมวิทย์, คุณการุณ,
คุณประชา, คุณชัยธนา,
คุณสุพจน์, คุณเอกสิทธิ์
คุณจิรวัฒน์,
คุณการุณ,
คุณเอกสิทธิ์,
คุณปนัดดา
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วัน/เดือน/ปี
15 กันยายน 2557

กิ จกรรม/การประชุม
นําเสนอผลงานโครงการกิจกรรมให้คาํ ปรึกษาแนะนําเชิง
ลึกในอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนและของตกแต่งสูส่ ากล ณ
ห้องประชุม ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนรายสาขา

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณจิรวัฒน์,
คุณปนัดดา

มติ ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 24 ครังที
้ ่ 04
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ขอให้ทป่ี ระชุมอ่านรายงานการประชุม สมัยที่

24 ครัง้ ที่ 3
ทีป่ ระชุมจึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 24 ครัง้ ที่ 3
เป็ นเอกฉันท์

วาระที่ 3

เรือ่ งสืบเนื่ อง

การจัดตัง้ ที่ปรึกษากิ ตติ มศักดิ์ สมาคมธุรกิ จไม้ สมัยที่ 24
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งรายนามของนายกกิตติมศักดิ ์ รวมถึง
ขอขอเสนอรายชื่อสําหรับเรียนเชิญให้เป็ นทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์สมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 24 ดังรายนามต่อไปนี้
รบกวนทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณา
3.1

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตําแหน่ ง
นายกกิตติมศักดิ ์
นายกกิตติมศักดิ ์
นายกกิตติมศักดิ ์
นายกกิตติมศักดิ ์
นายกกิตติมศักดิ ์
นายกกิตติมศักดิ ์
นายกกิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์

รายชื่อ
ดร.บุญทรง ศรีเฟื่ องฟุ้ง
คุณเกียรติ วงศาริยวานิช
คุณเกษม วงศ์ภทั รกุล
คุณกมล เกิดบัญฑิต
คุณสมเกียรติ เหล่าชํานาญวานิช
คุณอารีย์ ภู่สมบุญ
คุณสุรศักดิ ์ เอีย่ มดีงามเลิศ
นายไพบูลย์ อธิพนั ธุอ์ าํ ไพ
นายยงค์ ผ่องเมฆินทร์
นายวสันต์ องศ์วุฒเิ วทย์
นายณรงค์ศกั ดิ ์ เชาว์วรวิญญู
นายเกียฮวด แซ่ล้ี
นายกรี ไกรระวี

ชื่อกิ จการ
บริษทั บุญศรีพาณิชย์ จํากัด
บจก. เกียรติวฒ
ั นาค้าไม้(1995) จํากัด
บริษทั ก.ภัทรค้าไม้ จํากัด
หจก. กมลกิจค้าวัสดุก่อสร้าง
บริษทั เกียรติบุญชัยค้าไม้ จํากัด
บริษทั อารียอ์ ภิรกั ษ์ จํากัด
EHS Group Thailand
บริษทั ลีโอวูดอิมแพ็ค จํากัด
บริษทั คุงโหมว จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เองง่วนฮวด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ไทยส่งเสริมค้าไม้
บริษทั พัฒนพงศ์วสั ดุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษทั อ้อมใหญ่คา้ ไม้(2002) จํากัด
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ลําดับ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ตําแหน่ ง
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์

รายชื่อ
นายณรงค์ สารสมบัติ
นายเวโรจน์ ลออวรเกียรติ
นายเกรียงศักดิ ์ วงศาริยวานิช
นายประยูร โชติบุญเรือง
นายอุทยั วงศ์อศั วเทพชัย
นายจรัล อิงค์รตั นกุล
นายวิเชียร เนตรประเสริฐกุล
นายกิตติ เลิศวศิน
นายวีระชัย ชูประภาวรรณ
นายทวีชยั อร่ามรัศมีกุล
นายวิวฒ
ั น์ สุววิ ฒ
ั น์ชยั
นายสุรชัย สนชัยวานิช
นายจารุพนั ธ์ จารโยภาส

27
28
29
30

ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์

ผ.ศ.อําไพ เปี่ ยมอรุณ
ร.ศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
คุณสุทนิ พรชัยสุรยี ์
คุณส่งจัว๊ แซ่เฮ้ง

ชื่อกิ จการ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ทรวงพาณิชย์
บริษทั ลออกิจ จํากัด
บริษทั ตังเซ้ง จํากัด
บริษทั โชติพพิ ฒ
ั น์คา้ ไม้ จํากัด
หจก. บางแคเหนือค้าไม้ธนบุรี
บริษทั บางกอกสินพนา จํากัด
หจก. ไพศาลค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์
บริษทั เลิศพนาค้าไม้ จํากัด
บริษทั สินอุดมพาณิชย์(1981) จํากัด
บริษทั ไม้แสงวิวฒ
ั น์(1988) จํากัด
บริษทั ต.วิวฒ
ั น์คา้ ไม้(1982) จํากัด
บจก. ประกอบอินเตอร์ลมั เบอร์
ผูอ้ าํ นวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรม
เครือ่ งเรือน
คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
บริษทั เขามหาชัยพาราวูด้ จํากัด
ทีป่ รึกษาด้านธรรมเนียมจีน

มติ ที่ประชุม เห็นชอบ และทําหนังสือเชิญทุกท่านอย่างเป็ นทางการต่อไป
3.2

สรุปผลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจําปี 2557
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งว่า ตามทีส่ มาคมธุรกิจไม้เข้าร่วมประกวด
สมาคมดีเด่น ประจําปี 2557 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย ในปี น้ีทางสมาคมฯ ได้รบั รางวัลสมาคมดีเด่นด้านการให้บริการ โดยในปี 2556 สมาคม ฯ ได้รบั รางวัล
สมาคมการค้าดีเด่น ในด้านความสําเร็จตามพันธกิจ

ที่ประชุม

รับทราบ

3.3 สรุปผลการจัดทําเรื่องการปฏิ รปู การป่ าไม้ การจัดการป่ าเศรษฐกิ จ และผลิ ตภัณฑ์
จากไม้ ร่วมกับ สมาคมโรงเลื่อยจักร และกลุ่มผูป้ ลูกไม้ภาคเอกชน
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งว่าจากการทีม่ ปี ระกาศของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจไม้โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ประกาศฉบับที่ 106/2557
เรือ่ ง แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ โดยทีเ่ ป็ นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยป่ า
ไม้ เพือ่ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั คณะรักษาความสงบแห่งชาติจงึ มีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึง่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"มาตรา 7 ไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัง ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตกแตน
ั๊
ไม้กระพีเ้ ขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อเี ฒ่า และไม้เก็ดเขา
ควาย ไม่วา่ จะขึน้ อยูท่ ใ่ี ดในราชอาณาจักร เป็ นไม้หวงห้ามประเภท ก ไม้ชนิดอื่นในป่ าจะให้เป็ นไม้หวง
ห้ามประเภทใด ให้กาํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกา"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึง่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผใู้ ดแปรรูปไม้ ตัง้ โรงงานแปรรูปไม้ ตัง้ โรง
ค้าไม้แปรรูป มีไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พะยูงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้
ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตกแตน
ั๊
ไม้กระพีเ้ ขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อเี ฒ่า และไม้เก็ด
เขาควาย แปรรูป ไม่วา่ จํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็ นจํานวนเกิน 0.20
ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
ในกฎกระทรวงและในการอนุญาต"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึง่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2525 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ทม่ี ไี ว้ในครอบครองเป็ น
(1) ไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชกิ
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พยุง ไม้หมากพลูตกแตน
ั๊
ไม้กระพีเ้ ขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อเี ฒ่า ไม้เก็ตเขาควาย
หรือไม้หวงห้ามประเภท ข หรือ
(2) ไม้อ่นื เป็ นต้นหรือเป็ นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้ สองอย่างรวมกัน เกินยีส่ บิ ต้นหรือท่อน
หรือรวมปริมาตรไม้เกินสีล่ กู บาศก์เมตร หรือไม้ทไ่ี ด้แปรรูปแล้ว รวมปริมาตรไม้เกินสีล่ กู บาศก์เมตร
ผูก้ ระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตัง้ แต่หนึ่งปี ถงึ ยีส่ บิ ปี และปรับตัง้ แต่หา้ หมืน่ บาทถึงสองล้าน
บาท”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 72 ทวิแห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ในกรณีความผิดมาตรานี้ ถ้าไม้ทม่ี ไี ว้ในครอบครองเป็ น
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(1) ไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชกิ
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พยุง ไม้หมากพลูตกแตน
ั๊
ไม้กระพีเ้ ขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อเี ฒ่า ไม้เก็ตเขาควาย
หรือไม้หวงห้ามประเภท ข หรือ
(2) ไม้อ่นื เป็ นต้นหรือเป็ นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้ สองอย่างรวมกัน เกินห้าต้นหรือท่อน
หรือรวมปริมาตรไม้ทค่ี รอบครองเกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร หรือไม้ทไ่ี ด้แปรรูปแล้ว รวมปริมาตรไม้เกินหนึ่ง
ลูกบาศก์เมตร
ผูก้ ระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตัง้ แต่สองปี ถงึ สิบห้าปี และปรับตัง้ แต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่ง
ล้านห้าแสนบาท”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึง่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2525 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทําผิดนัน้ เกีย่ วกับ
(1) ไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชกิ
ไม้กระชิก ไม้กระชิบ ไม้พยุง ไม้หมากพลูตกแตน
ั๊
ไม้กระพีเ้ ขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อเี ฒ่า ไม้เก็ตเขาควาย
หรือไม้หวงห้ามประเภท ข หรือ
(2) ไม้อ่นื เป็ นต้นหรือเป็ นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้ สองอย่างรวมกัน เกินยีส่ บิ ต้นหรือท่อน
หรือรวมปริมาตรไม้เกินสีล่ กู บาศก์เมตร หรือไม้ทไ่ี ด้แปรรูปแล้ว รวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร
ผูก้ ระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตัง้ แต่หนึ่งปี ถงึ ยีส่ บิ ปี และปรับตัง้ แต่หา้ หมืน่ บาทถึงสองล้าน
บาท”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในลําดับที่ 53 ในช่องประเภท ก ไม้หวงห้ามธรรมดาของบัญชีทา้ ยพระราช
กฤษฎีกากําหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ซึง่ สรุปแล้วคือ มีบทลงโทษทีห่ นักกว่าเดิม ไม้หวงห้ามเพิม่ ขึน้ เป็ นต้น แต่ก่อนหน้านี้ทางสมาคมก็ได้มี
การทําแนวทางการแก้ไขปั ญหาไว้แล้วดังนี้
ระเบียบเรื่องการส่งออกไม้แปรรูป
1. อนุญาตให้ผปู้ ระกอบการภาคเอกชนสามารถส่งออก ไม้ซุง ไม้แปรรูป ไม้ลอ้ ม และสิง่ ประดิษฐ์ทท่ี าํ
จากไม้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1.1 ไม้ทม่ี าจากสวนป่ าทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย โดยไม่กาํ หนดชนิดของไม้ ไม้ลอ้ ม และ
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สิง่ ประดิษฐ์ทท่ี าํ จากไม้ ทีเ่ กิดจากการปลูกในทีเ่ อกสารสิทธิ ์ พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ขน้ึ ทะเบียน
กับกรมป่ าไม้ ตาม พ.ร.บ. สวนป่ า พ.ศ. 2535 หรือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่
รับผิดชอบในอนาคต
1.2 ไม้ทน่ี ําเข้าจากต่างประเทศทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารการนําเข้า หรือมี
Certificate of origin
2. ลดอัตราภาษีการส่งออกไม้ซุง ไม้แปรรูป และสิง่ ประดิษฐ์ทท่ี าํ จากไม้ให้เป็ นศูนย์ ซึง่ ในปั จจุบนั อัตรา
ภาษีสง่ ออกไม้ซุงและไม้แปรรูปร้อยละ 40 ทําให้ภาคอุตสาหกรรมไม้ใน ประเทศไม่สามารถแข่งขัน
กับภาคอุตสาหกรรมไม้จากต่างประเทศได้ และเพือ่ เตรียมปรับให้สอดคล้องกับ AEC ในปี พ.ศ. 2558
ระเบียบการเคลื่อนย้ายสิ่ งประดิ ษฐ์
กลุ่มโรงงานแปรรูปไม้(โรงเลื่อยจักร)และโรงค้าไม้แปรรูป
1. ขอแสดงรายการเครือ่ งจักรทัง้ หมดแทนแผนผัง เครือ่ งจักรเนื่องจากบางครัง้ มีการเคลื่อนย้าย
เครือ่ งจักรสลับทีก่ นั ภายในโรงงานตามความจําเป็ น(โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครือ่ งขนาดเล็ก)ทําให้
ตําแหน่งไม่คงที่
2. ถ้าเป็ นไปได้อยากให้ลดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต(ค่าแรงม้า)เนื่องจากซํ้าซ้อนกับกรม
โรงงานหรือหากเป็ นไปได้อยากให้กาํ หนดรายละเอียดให้ชดั ว่ารายการไหนเป็ นเครือ่ งทุน่ แรงซึง่ ไม่
ต้องเสียค่าแรงม้า รายการไหนเป็ นเครือ่ งจักรใช้ในการผลิตซึง่ ต้องเสียค่าแรงม้า
3. อายุใบอนุญาตหากมีอายุคราวละ 5 ปี ก็จะสะดวกและเป็ นการลดค่าใช้จา่ ยแก่ผปู้ ระกอบการ
4. ต้องการให้กองการอนุ ญาต จัดทําโปรแกรมการลงบัญชีไม้สาํ เร็จรูปหรืออนุญาตพร้อมทัง้ แนะนําใน
การใช้ Excel เพือ่ จัดทําบัญชีให้แก่ผปู้ ระกอบการ โรงงานและโรงค้าไม้ และอนุญาตให้ผปู้ ระกอบการ
ในรายทีม่ คี วามพร้อมส่งมอบเป็ นไฟล์งานให้ตรวจสอบได้แทนการใช้สมุดบัญชี
5. อยากให้มกี ารปรับเปลีย่ นหนังสือกํากับไม้ 3 ตอน ให้สะดวกในการใช้งานมากกว่าเดิมและขอให้
ผูป้ ระกอบการมีสว่ นร่วมในการออกแบบระบบ Single Window ของกรมป่ าไม้เพือ่ ความคล่องตัวทัง้
เจ้าหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลและผูป้ ระกอบการ
6. การขออนุญาตใช้เลื่อยโซ่ยนต์ควรเปิ ดให้ขออนุ ญาตได้ตลอดเวลาตามความจําเป็ นเนื่องจากอายุการ
ใช้งานของเครือ่ งจักรสัน้ เพียงแต่การซือ้ ใหม่มาทดแทนของเดิมให้มมี าตรการทีช่ ดั เจนและตรวจสอบ
ได้สาํ หรับซากเครือ่ งเดิม
7. เดิมการจัดทําบัญชีตอ้ งเสร็จวันต่อวัน ควรอนุญาตให้ขยายเป็ น 7 วัน
8. 8. เดิมกําหนดให้ตอ้ งเปิ ดประตูโรงงานตลอดเวลาทีท่ าํ การ ขอให้แก้ไขเป็ นเปิ ดทุกเวลาทีเ่ จ้าหน้าที่
ต้องการตรวจสอบ
9. อนุญาตให้เลื่อยไม้หลังตะวันตกดินได้ตามความจําเป็ น
10. การนําไม้เคลื่อนทีอ่ อกนอกเขต10จังหวัดภาคกลาง(ตามประกาศ)เดิมต้องทําใบเบิกทางทีด่ า่ นป่ าไม้
ต้นทาง และต้องแวะให้ดา่ นป่ าไม้รายทางตลอดเส้นทางตรวจสอบและเมือ่ ถึงปลายทางจึงนําไปแจ้ง
เข้าเขตด่านปลายทาง ขอเป็ นไม่ตอ้ งแวะด่านรายทางตรวจสอบได้หรือไม่
11. จากข้อ 10 ถ้าเป็ นไปได้ตอ้ งการให้มกี ารกําหนดเขตโซนนิ่ง(แบบเดียวกับ 10 จังหวัดในภาคกลาง
ดังกล่าว)ในภาคต่างๆ คือเหนือตอนบน ,เหนือตอนล่าง,อีสานตอนบน,อีสานตอนล่าง,ภาคใต้ตอนบน
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และภาคใต้ตอนล่าง ทัง้ นี้เพือ่ ความคล่องตัวในการทํางานคือสามารถใช้หนังสือกํากับไม้ของตนเอง
กํากับการเคลื่อนทีไ่ ปได้ในโซนทีต่ วั เองได้รบั อนุญาตโดยไม่ตอ้ งขอออกใบเบิกทาง
12. อยากขอความอนุ เคราะห์วา่ ไม้ผา่ นการไสมาแล้วขอใช้หนังสือกํากับโรงค้าไม้แปรรูปนําเคลื่อนที(่ แทน
หนังสือกํากับโรงงานไส ซอยไม้)ได้หรือไม่
กลุ่มโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิ ษฐ์กรรม และโรงค้าสิ่ งประดิ ษฐ์
ข้อ 1-6 เหมือนกับ กลุ่มโรงงานแปรรูปไม้(โรงเลื่อยจักร)และโรงค้าไม้แปรรูป
7. ขอให้ยกเลิกการจํากัดขนาดของไม้ประสาน ไม้ปาร์เก้ ไม้ปพู น้ื รางลิน้ รอบตัว และไม้โมเสดตาม
หนังสือกรมป่ าไม้ท่ี กษ 0704(2)/ว 31273 ลงวันที1่ 5 พฤษจิกายน 2528โดยทุกขนาดขอให้เป็ น
สิง่ ประดิษฐ์ทงั ้ สิน้ ไม่ใช่ไม้แปรรูปรวมถึงไม้บนั ไดและสิง่ ประดิษฐอื่นๆทีย่ งั ไม่เคยกล่าวถึง ทัง้ นี้ขอให้
คํานึงถึงความสามารถของการใช้งานได้จริงตามรูปลักษณ์ทป่ี รากฎของสิง่ ประดิษฐ์นนั ้ ๆเป็ นหลักในการ
พิจารณาเพือ่ สอดรับกับความเป็ นจริงของการแข่งขันยุคศตวรรษที2่ 1ในเวทีโลก
8. ขอให้ใช้เอกสารการนําเข้าไม้เช่นใบเสร็จ กรมศุลกากร หรือ Certificate of Origin เพือ่ เป็ นหลักฐานใน
การชีข้ าดของเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย(ทัง้ เจ้าหน้าทีก่ รมป่ าไม้เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปกครองรวมทัง้
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)ว่าไม้ดงั กล่าวเป็ นไม้จากต่างประเทศจริง เพือ่ ให้
เป็ นไป ตามทีก่ รมป่ าไม้มหี นังสือที่ กษ 0704.02/5230 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์2535 กําหนดให้ผลิตภัณฑ์
หรือสิง่ ประดิษฐ์ทท่ี าํ จากโรงงานโดยใช้ไม้จากต่างประเทศเป็ นวัตถุดบิ ไม่อยูใ่ นข่ายควบคุมตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 24 กันยายน 2534
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยเสนอให้ทางคณะทํางานได้ตดิ ตาม
สถานการณ์ และช่องทางการยืน่ ข้อเสนออย่างใกล้ชดิ
3.4

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจําปี 2557
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งว่าตามทีส่ มาคมฯ ได้รบั งานดําเนิน
กิจกรรมให้กบั กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจํานวน 2 กิจกรรมคือ
1. กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้เข้าสู่ AEC ประจําปี
งบประมาณ 2557 (โดยมีกจิ การเข้าร่วมโครงการจํานวน 15 กิจการ)
2. กิจกรรมให้คาํ ปรึกษาแนะนําเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนและของตกแต่งสูส่ ากล
3. ประจําปี งบประมาณ 2557 (โดยมีกจิ การเข้าร่วมโครงการจํานวน 20 กิจการ)
ในการนี้ทางสมาคมฯ จะนําบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 35 กิจการ จัดไปศึกษาดูงานกวางเจาแฟร์
ครัง้ ที่ 116 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2557 โดยมีรา่ งกําหนดการดังนี้
วันพุธที่ 15 เดินทาง และ city tour
วันทีพ่ ฤหัสบดีท่ี 16 ศึกษาดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 116 (canton fair)
วันทีศ่ ุกร์ท่ี 17 ศึกษาดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 116
วันทีเ่ สาร์ท่ี 18 city tour และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
มติ ที่ประชุม รับทราบ และให้เชิญผูแ้ ทนของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกัน
ต่อไป
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วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิ จารณา

4.1 การนําเสนอโครงการร่วมกับกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมประจําปี 2558
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมว่าจากการเข้าร่วมประชุมว่าด้วยเรือ่ งแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์ทส่ี อดคล้องกับภารกิจ/พืน้ ทีใ่ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 กับส่วน
พัฒนาอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว ทางสมาคมฯ ได้เสนอแนวทางดําเนินกิจกรรม
ในปี 2558 ดังนี้
1. เพิม่ ขีดความสามารถผูป้ ระกอบการต่อยอด Road map ของอุตสาหกรรม
2. พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมจากขีเ้ ลื่อยเศษไม้
2.1 สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
2.2 ให้คาํ ปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
2.3 ศึกษาดูงานในประเทศ
2.4 ศึกษาดูงานต่างประเทศ
3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
3.1 สัมมนาอบรมด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.2 ให้คาํ ปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการผลิต นวัตกรรม การออกแบบ และการตลาด
3.3 Showcase
3.4 เชื่อมโยงกลุ่ม Cultural Innovation วิสาหกิจชุมชน เช่น งานแกะสลักไม้ เป็ นต้น
3.5 ศึกษาดูงานในประเทศ
3.6 ศึกษาดูงานต่างประเทศ
มติ ที่ประชุม เห็นชอบกับข้อเสนอแนวทางกิจกรรมปี 2558
4.2

รับรองรายงานการเงิ น รายรับ-รายจ่ายของสมาคม ฯ
คุณการุณ ไกรระวี ผูอ้ าํ นวยการสมาคมได้แจ้งรายรับ – รายจ่ายของสมาคมประจําเดือน
สิงหาคม 2557 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจําเดือนสิงหาคม 2557 อย่างเป็ นเอกฉันท์

วาระที่ 5

เรือ่ งเพื่อทราบ

บรอ

5.1 รับเชิ ญส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมงาน “4th Sub-Regional Training Workshop on Timber
Legality Assurance” 22-24 October 2014, Vientiane, Lao PDR
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งว่าทางกรมป่ าไม้ ได้ขอให้สมาคมธุรกิจ
ไม้ ส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุม “4th Sub-Regional Training Workshop on Timber Legality Assurance”
ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางสมาคมฯ ได้สง่ ผูแ้ ทน
คือคุณประเสริฐ เอีย่ มดีงามเลิศ อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ที่ประชุม
รับทราบ
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5.2 การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การเรื่อง “การกําหนดนิ ยามความถูกต้องตามกฎหมาย Legality
Definition” ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU FLEGT VPA) วันที่ 16 กันยายน 2557
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งว่าได้รบั หนังสือเชิญจากกรมป่ าไม้เข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การกําหนดนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย Legality Definition” ระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU FLEGT VPA) ในวันที่ 16 กันยายน 2557 โดยจะมีคุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงาม
วงศ์ คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ และคุณประเสริฐ เอีย่ มดีงามเลิศ เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว
ที่ประชุม
รับทราบ
5.3 รับเชิ ญร่วมงาน “DESIGN WITH WOOD” จัดโดย สํานักงานทูตเกษตร สถานทูต
สหรัฐอเมริ กา ประจําประเทศไทย และ AHEC วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งว่าได้รบั เชิญจาก American Hardwood
Export Council และสํานักงานทูตเกษตร สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย ร่วมงาน Design with
Wood ในวันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ โดยจะเป็ นงามสัมมนาทีม่ นี กั ออกแบบ2
ท่านมาบรรยายเกีย่ วกับการออกแบบ รวมถึงยังมีการแสดงนิทรรศการอีกด้วย สมาคมฯ ได้สง่ อีเมลล์แจ้งทุก
ท่านเบือ้ งต้นแล้ว หากกรรมการท่านใดสนใจสามารถร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้
ที่ประชุม
รับทราบ
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมและแขกผูม้ เี กียรติ ปิ ดประชุมเวลา 20.00 น.

ประธานทีป่ ระชุม
(นายจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์)
นายกสมาคม

ตรวจบันทึกการประชุม
(นายเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ )
เลขาธิการสมาคม

