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ค าส่ังคณะกรรมการ FLEGT กรมป่าไม้

ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินงานเพื่อรองรับการบงัคับใช้
กฎหมายป่าไม้ ธรรมมาภบิาล และการค้า จาก
ต่างประเทศ  

(ตามค าส่ังกรมป่าไม้ ที่ ๖๒๖/๒๕๕๖ ลว. ๗ กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖)

2



คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานเพือ่รองรับการ
บังคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมมาภิบาล และการค้า จากต่างประเทศ

องค์ประกอบ
๑.๑  รองอธิบดีกรมป่าไม้ (ทีก่ ากบัดแูลส านกัรับรองการป่าไม้)เป็นประธานกรรมการ
๑.๒  ผู้อ านวยการส านกัป้องกนัรักษาป่าและควบคมุไฟป่า เป็นกรรมการ
๑.๓  ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม้ เป็นกรรมการ
๑.๔  ผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมการปลกูป่า เป็นกรรมการ
๑.๕  ผู้อ านวยการส านกัแผนงานและสารสนเทศ เป็นกรรมการ
๑.๖  ผู้อ านวยการส านกับริหารกลาง เป็นกรรมการ
๑.๗  ผู้อ านวยการส านกักฎหมาย เป็นกรรมการ
๑.๘  ผู้อ านวยการส านกัความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหวา่งประเทศ เป็นกรรมการ
๑.๙  ผู้อ านวยการส านกัดา่นป่าไม้ เป็นกรรมการ
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คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานเพือ่รองรับการ
บังคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมมาภิบาล และการค้า จากต่างประเทศ

องค์ประกอบ (ต่อ)
๑.๑๐ ผู้อ านวยการส านกัการอนญุาต               เป็นกรรมการ                           
๑.๑๑ ผู้อ านวยการส านกัจดัการที่ดินป่าไม้ เป็นกรรมการ
๑.๑๒ ผู้อ านวยการกลุม่งานเศรษฐกิจป่าไม้ เป็นกรรมการ
๑.๑๓ ผู้อ านวยการศนูย์สารสนเทศ เป็นกรรมการ
๑.๑๔ ผู้อ านวยการสว่นวิเทศสมัพนัธ์ เป็นกรรมการ
๑.๑๕ ผู้อ านวยการส านกัรับรองการป่าไม้ เป็นกรรมการและเลขานกุาร
๑.๑๖ผอู านวยการสว่นการรับรองไม้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร
๑.๑๗ นางสาวนิศาภทัร์ โตน่วธุ              เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร
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คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานเพือ่รองรับการ
บังคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมมาภิบาล และการค้า จากต่างประเทศ
อ านาจหน้าที่
๑. พิจารณา รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมในการด าเนินการเจรจาท าข้อตกลง
เป็นหุ้นสว่นด้วยความสมคัรใจ (Voluntary Partnership Agreement:VPA) 
ตามแผนปฏิบตัิการในการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT)

๒. ก าหนดแนวทางการปฏิบตังิานของหน่วยงานเพ่ือรองรับการด าเนินการจดัท าข้อตกลงเป็น
หุ้นสว่นด้วยความสมคัรใจ (VPA) ตามแผนปฏิบตัิการในการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้       
ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT)

๓. ประสานงานกบัองค์การตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศด้านความร่วมมือ การปฏิบตัิตาม
ระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่สินค้าไม้ออกไปจ าหน่ายยงัตา่งประเทศ

๔. แตง่ตัง้คณะท างาน เพ่ือด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ

๕. ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้
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ค าส่ังคณะกรรมการ FLEGT แห่งชาติ

ค าส่ังคณะกรรมการเจรจาการท าข้อตกลงเป็น
หุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการ
บงัคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภบิาล และ
การค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับ
สหภาพยุโรป (EU) ที่ ๑๘๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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คณะกรรมการเจรจาการท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ (VPA) 
ในการบังคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) 

องค์ประกอบ
๑.๑  ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ
๑.๒  รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ
         (หวัหน้ากลุม่ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ)
๑.๓  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน   เป็นกรรมการ
๑.๔  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
๑.๕  อธิบดีกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
๑.๖  อธิบดีกรมยโุรป หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
๑.๗  อธิบดีกรมศลุกากร หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
๑.๘  ผู้อ านวยการองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
๑.๙  นายจิรวฒัน์ ตัง้กิจงามวงศ์ (ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้) เป็นกรรมการ
๑.๑๐ อธิบดีกรมป่าไม้                                                       เป็นกรรมการและเลขานกุาร
๑.๑๑ ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม้ กรมป่าไม้  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร
๑.๑๒ ผู้อ านวยการส านกัการอนญุาต กรมป่าไม้               เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร
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คณะกรรมการเจรจาการท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ (VPA) 
ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่าง
ประเทศไทยกบัสหภาพยุโรป (EU) 
อ านาจหน้าที่
๑.  ก าหนดแนวทางและวางกรอบการเจรจาให้รอบคอบ รัดกมุ มีประสิทธิภาพ บรรลตุาม

วตัถปุระสงค์
๒.  เจรจา ควบคมุ ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา และสนบัสนนุการด าเนินงานของหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
๓.  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ คณะท างาน หรือบคุคล เพ่ือมอบหมายให้ด าเนินการตามที่

คณะกรรมการก าหนดตามความจ าเป็น
๔.  สรุปผลการเจรจา จดัท ารายงาน ข้อดี-ข้อเสีย และความเห็นของคณะกรรมการฯ 

เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.  ปฏิบตัิงานอื่น ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มอบหมาย
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ค าส่ังคณะอนุกรรมการ FLEGT

• คณะกรรมการ FLEGT แห่งชาต ิ(๑๘๗/๒๕๕๔) ได้
ออกค าส่ังแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ จ านวน ๓ ชุด 

   (ค าส่ังที่ ๑/๒๕๕๕ ลว. ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
   ประกอบด้วย

๑. คณะอนกุรรมการเจรจาการจดัท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วน
ด้วยความสมคัรใจ (VPA) ในการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ 

    ธรรมาภิบาล และการค้า ระหวา่งประเทศไทยกบัสหภาพยโุรป 
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ค าส่ังคณะอนุกรรมการ FLEGT

๒.  คณะอนกุรรมการรองรับการปฏิบตัิตามข้อตกลงเป็น
หุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ (VPA) ในการบงัคบัใช้กฎหมาย   

    ป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหวา่งประเทศไทยกบัสหภาพ
ยโุรป

๓.  คณะอนกุรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มี
สว่นได้ส่วนเสีย
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๑. คณะอนุกรรมการเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ 
(VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่าง
ประเทศไทยกบัสหภาพยุโรป 

องค์ประกอบ
๑.๑  อธิบดีกรมป่าไม้     เป็นประธานอนกุรรมการ
๑.๒  อธิบดีกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย หรือผู้แทน    เป็นอนกุรรมการ
๑.๓  อธิบดีกรมยโุรป หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๑.๔  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๑.๕  อธิบดีกรมการค้าตา่งประเทศ หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๑.๖  อธิบดีกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๑.๗  อธิบดีกรมศลุกากร หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๑.๘  ผู้อ านวยการส านกัรับรองการป่าไม้     เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร
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๑. คณะอนุกรรมการเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ 
(VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่าง
ประเทศไทยกบัสหภาพยุโรป 

อ านาจหน้าที่

๑.  จดัท าแผนการด าเนินงาน/กรอบเวลาในการด าเนินงานเจรจาจดัท าข้อตกลง 
VPA กบัสหภาพยโุรป

๒.  จดัท าเอกสารข้อตกลง VPA ท่ีประเทศไทยจะใช้ในการเจรจากบัสหภาพยโุรป

๓.  ประสานงานนดัหมายสหภาพยโุรป เพื่อจดัเตรียมการเจรจา

๔.  ด าเนินการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการเจรจาเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ

๕.  แต่งตัง้คณะท างานได้ตามความเหมาะสม

๖.  ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
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๒.  คณะอนุกรรมการรองรับการปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความ
สมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า 
ระหว่างประเทศไทยกบัสหภาพยุโรป
ประกอบด้วย
๒.๑  อธิบดีกรมป่าไม้     เป็นประธานอนกุรรมการ
๒.๒  อธิบดีกรมศลุกากร หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๒.๓  อธิบดีกรมการค้าตา่งประเทศ หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๒.๔  อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๒.๕  ผู้อ านวยการองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๒.๖  ผู้อ านวยการส านกัแก้ไขปัญหาการบกุรุกท่ีดินของรัฐหรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๒.๗  ผู้อ านวยการส านกังานสงเคราะห์การท าสวนยาง หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๒.๘  เลขาธิการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๒.๙  คณบดีคณะวนศาสตร์ หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๒.๑๐นายกสมาคมธุรกิจไม้ หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๒.๑๑ผู้อ านวยการส านกัรับรองการป่าไม้             เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร
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๒.  คณะอนุกรรมการรองรับการปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความ
สมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า 
ระหว่างประเทศไทยกบัสหภาพยุโรป

อ านาจหน้าที่
๑.  ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าระบบตรวจสอบความถกูต้องตามกฎหมาย 

(Timber Legality Assurance System: TLAS) ตาม
มาตรการ FLEGT

๒.  ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าระบบตรวจสอบติดตาม (traceability) 
ของสินค้าไม้และผลติภณัฑ์ไม้ ตามมาตรการ FLEGT และกฎหมาย 
EUTR

๓.  ก าหนดมาตรฐาน รูปแบบข้อมลู การจดัเก็บข้อมลู ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบต่างๆ 
ตามมาตรการของสหภาพยโุรปเพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกนั

๔.  แต่งตัง้คณะท างานได้ตามความเหมาะสม
๕.  ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
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๓.  คณะอนุกรรมการการมส่ีวนร่วมของประชาชนหรือผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย 
องค์ประกอบ

๓.๑  อธิบดีกรมป่าไม้      เป็นประธานอนกุรรมการ

๓.๒  อธิบดีกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน  เป็นอนกุรรมการ

๓.๓  อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ

๓.๔  อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือผู้แทน  เป็นอนกุรรมการ

๓.๕  ผู้อ านวยการองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ หรือผู้แทน         เป็นอนกุรรมการ

๓.๖  ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ

๓.๗  ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ

๓.๘  นายกสมาคมธุรกิจไม้ หรือผู้แทน เป็นอนกุรรมการ
๓.๙  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย หรือผู้แทน  เป็นอนกุรรมการ

๓.๑๐ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนจ ากดั หรือผู้แทน  เป็นอนกุรรมการ

๓.๑๑ผู้อ านวยการส านกัรับรองการป่าไม้             เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร
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๓.  คณะอนุกรรมการการมส่ีวนร่วมของประชาชนหรือผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย 

อ านาจหน้าที่
๑.  ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท ากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 

มาตรการ FLEGT
๒.  ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท ากลไกให้สามารถโต้แย้งการด าเนินงานของ

ภาครัฐตามมาตรการ FLEGT  
๓.  ประสานงานด้านการเสริมสร้างความพร้อมให้กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตาม

มาตรการ FLEGT และกฎหมาย EUTR
๔.  ประสานงานด้านการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียเก่ียวกบัมาตรการ FLEGT และกฎหมาย EUTR
๕.  แต่งตัง้คณะท างานได้ตามความเหมาะสม
๖.  ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
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