
การส ารวจป่าก าหนดอตัราค่าจ้างท าไม้สักสวนป่า 
  
 การท าไมส้ักสวนป่า  เป็นการบ ารุงรักษาสวนป่าอยา่งหน่ึงเพื่อใหไ้มใ้นแปลงปลูก
ส่วนท่ีเหลืออยู ่ ไดเ้จริญเติมโตสร้างเน้ือไมไ้ดเ้ตม็ท่ีต่อไป   ไมท่ี้ท าออกน าไปใชป้ระโยชน์
สร้างรายไดท้างเศรษฐกิจ  ไมส้ักสวนป่าของ อ.อ.ป.  เป็นไมเ้ศรษฐกิจท่ีส าคญั   สร้างรายได ้ 
ใหแ้ก่  อ.อ.ป. เป็นจ านวนมาก  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายและเงินทุนหมุนเวยีน  เงินลงทุนปลูกและ
ดูแลสวนป่าหมุนเวยีนต่อเน่ืองกนัไป  การท าไมส้ักสวนป่าของ อ.อ.ป. ท าตามระเบียบของ
ทางราชการท่ีก าหนดไว ้ แบ่งไดเ้ป็น  3 วธีี 
 1  การท าไมส้ักสวนป่า  ตาม พ.ร.บ. สวนป่า  พ.ศ. 2535  และระเบียบประกอบของ
ทางราชการ  ใชก้บัสวนป่า โครงการท่ี  1,2,3,4และ 6  ขั้นตอนโดยยอ่  แจง้ตดั-รับหนงัสือ
รับรองการแจง้ตดั(สป.13)-โค่นลม้ไม-้ชกัลากและลากขนเขา้หมอนไม-้ตดัทอน-ประทบัตรา
สวนป่า เลขเรียงประจ าท่อนและปียอ่-จดัท าบญัชีไม-้เชิญเจา้หนา้ท่ีมาตรวจสอบไมท่ี้ตดัทอน
จดัท าบญัชีไว-้ช าระค่าตอบแทนใหท้างราชการ-สวนป่าออกหนงัสือแสดงบญัชีรายการไมท่ี้
ไดม้าจากการท าสวนป่า(สป.15) เพื่อน าไมเ้คล่ือนท่ีออกจากสวนป่าไปใชป้ระโยชน์ 
 2  การท าไมส้ักสวนป่า  ตาม พ.ร.บ. ป่าไม ้ พ.ศ.  2484  และระเบียบประกอบของทาง
ราชการ  ใชก้บัสวนป่า โครงการท่ี  4  ท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. สวนป่า  พ.ศ. 2535  
ขั้นตอนโดยยอ่  ยืน่ค  าขอท าไมห้วงหา้มในป่า-เจา้หนา้ท่ีออกมาส ารวจคดัเลือกประทบัตรา ต 
ตรา ตดั เลขเรียง ปียอ่และจดัท าบญัชีไม-้รับใบอนุญาตท าไม-้โค่นลม้ไมแ้ละตดัทอนเป็นท่อน
ไวบ้ริเวนตอไม-้เจา้หนา้ท่ีออกมาประทบัตรา ต ตรา ช ลาก เลขเรียง  ปียอ่ และจดัท าบญัชีไม-้
ชกัลากและลากขนเขา้หมอนไม-้เจา้หนา้ท่ีออกมาประทบัตรา ต ตรา ภล  เลขเรียง ปียอ่และ
บญัชีไม-้ช าระค่าภาคหลวงรับใบเสร็จ-น าใบเสร็จค่าภาคหลวงไปขอออกใบเบิกทางควบคุม
ไมเ้คล่ือนท่ีไปใชป้ระโยชนต่์อไป 
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 3  การท าไมส้ักสวนป่า  ตามระเบียบกรมป่าไม ้ ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ การให้
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมดู้แลรักษาและใชป้ระโยชน ์ สวนป่าท่ีปลูกโดยใชง้บประมาณของ
กรมป่าไม ้ พ.ศ. 2555  (สวนป่าโครงการท่ี 5)  ขั้นตอนโดยยอ่  เสนอแผนการท าไมใ้ห้
เจา้หนา้ท่ีป่าไมท้อ้งท่ี-เจา้หนา้ท่ีออกส ารวจประทบัตรา ต  ตรา บร  เลขเรียง  ปียอ่  และจดัท า
บญัชีไม ้–รับหนงัสืออนุมติัแผนการตดัไมจ้ากส านกังานป่าไมท้อ้งท่ี-โค่นลม้ไม ้–ชกัลากรวม
หมอนไวบ้ริเวณขอบแปลงท าไม-้ตดัทอนเป็นท่อนวดัขนาดจดัท าบญัชียืน่ขอประทบัตรา-
เจา้หนา้ท่ีออกมาประทบัตรา ต ตรา รข  เลขเรียงปียอ่ และจดัท าบญัชีไม-้ช าระเงินค่าขายให้
ส านกังานป่าไมท้อ้งท่ีรับใบเสร็จ-น าใบเสร็จไปขอออกใบเบิกทางก ากบัไมเ้คล่ือนท่ีไปใช้
ประโยชนต่์อไป 
 การท าไมต้ามวธีิการขา้งตน้  จะตอ้งด าเนินการตามระเบียบราชการและขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว ้ ไม่ขา้มขั้นตอน  และระหวา่งด าเนินงานจะตอ้งประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งติดตามเร่ืองทางเอกสาร  และประสานใหเ้จา้หนา้ท่ีออกมาด าเนินการประทบัตรา
ตามขั้นตอนต่างๆ อยา่งรวดเร็ว   
 ตามแนวทางปฏิบติัของ อ.อ.ป.  ก่อนจะเขา้ท าไมอ้อกจากสวนป่า  จะมีการส ารวจป่าเพื่อ
ก าหนดอตัราค่าจา้งท าไมอ้อกจากสวนป่าไวเ้ป็นมาตรฐานส าหรับการค านวณตน้ทุนการท าไม้
เบ้ืองตน้  และสวนป่าบางสวนอาจจะไม่มีเคร่ืองมือท าไมห้รือมีเป็นบางอยา่ง  จ  าเป็นตอ้งจา้ง
ราษฎรในทอ้งถ่ินเขา้มาท าไม ้ โดยใชอ้ตัราค่าจา้งท าไมท่ี้ไดก้  าหนดไวเ้ป็นเกณฑใ์นการตกลง
จา้ง  คณะกรรมการส ารวจป่าก าหนดอตัราค่าจา้งท าไมส้วนป่า  ตอ้งเขา้ใจในวธีิการท าไม ้ 
ขั้นตอนการท าไม ้ ตรวจดูสภาพพื้นท่ีภูมิประเทศของแปลงท าไมว้า่มีความยากง่ายต่อการท าไม้
ออกอยา่งไร  เส้นทางชกัลากและลากขนเป็นอยา่งไร  ไปทางทิศทางใด  ระยะทางใกลห้รือไกล  
มีขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งใช ้ เช่น ค่าจา้งแรงงานทอ้งถ่ิน  อตัราความสามารถในการ
ท างานของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ราคาวสัดุส่ิงของท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้ เพื่อใหป้ระเมินอตัราค่าจา้งท า
ไมไ้ดแ้ม่นย  า  ไม่สูงเกินไปหรือต ่าเกินไป  ถา้ประเมินอตัราค่าจา้งท าไมไ้วสู้งเกินจริงจะท าให้
ตน้ทุนท าไมเ้พิ่มข้ึนหรือขาดทุนได ้ ถา้ประเมินไวต้  ่าเกินไปอาจจะหาผูรั้บจา้งท าไมไ้ม่ได ้  
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                          (ตัวอย่าง  รายงานส ารวจป่า  ส าหรับจ้างเอกชนท าไม้สวนป่า) 
  รายงานการส ารวจป่าประเมนิอตัราค่าจ้างท าไม้สัก 
สวนป่า..........  แปลงปี.................จังหวดั...........ท าไม้ออกตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ.2535 

  

 1  หมอนสัญญา  ...... ก าหนดใหท้ าไมอ้อกเพื่อตรวจวดัตีตราประจ าสวนป่า  ท่ีหมอน
ไมถ้าวรบริเวณขอบแปลงท าไมแ้ปลงปี .........  หรือท่ีบริเวณหมอนไมถ้าวรหลงัส านกังาน
สวนป่า...........ระยะทางจากแปลงท าไมถึ้งหมอนไมถ้าวรประมาณ  10 กม.  
 2  จ านวนและปริมาตร  จะท าไมอ้อกจากสวนป่าแปลงปี.........เน้ือท่ี  1000 ไร่  ท าไม้
ออกแบบเลือกตดั  ตดัออกไร่ละประมาณ 10 ตน้  อายตุน้ไม ้ 25 ปี  ความโตระดบัอกประมาณ  
70 – 100 ซม.  มีไมท้ าออกจ านวนประมาณ  10000 ตน้  ปริมาตรประมาณ  3000 ลบ.ม. 
 3  ลกัษณะภูมิประเทศ........พื้นท่ีเป็นเขาสลบัท่ีราบ  มีล าหว้ยใหญ่ผา่นกลางแปลงท า
ไม ้ มีทางตรวจการผา่นขอบแปลง  การท าไมอ้อกค่อนขา้งยาก  เน่ืองจากพื้นท่ีบางส่วนเป็น
เนินเขาสูง  และเป็นร่องหว้ยลึก   
 4  ตอนโค่นลม้ ตดัปลาย  ใชเ้คร่ืองเล่ือยยนต ์ ในการโค่นลม้ ลิดก่ิง และตดัปลายตน้ไม ้ 
จะไดไ้มท้ั้งตน้ความยาวประมาณ  8 – 10 เมตร  วางไวบ้ริเวณตอไมใ้นแปลง  เล่ือยยนต ์ 1 
เคร่ือง  ตดัไมไ้ดว้นัละ 70 ตน้  ไมส้ักทั้งหมด 10000 ตน้  ใชเ้วลา  143 วนั  จะมีค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองเล่ือยยนต(์เล่ือยยนต ์ราคา 50000-บาทใชง้านได ้5 ปี)  
คิดค่าเส่ือม 143 วนั                                                                        เป็นเงิน  3918.-บาท 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ( ตดัไมไ้ดว้นัละ 70 ตน้ ใชน้ ้ามนัวนัละ 5 ลิตร  ราคา  45 บาท/ลิตร ตอ้งตดั
ไม ้143 วนั  ใชน้ ้ ามนั 715 ลิตร)                                         เป็นเงิน  32175.- บาท 
ค่าน ้ามนัเคร่ือง (ใชน้ ้ามนัเคร่ืองวนัละ 1 ลิตร  ราคา 100.- บาท/ลิตร  ท างาน 143 วนั  ใช้
น ้ามนัเคร่ือง  143 ลิตร)                                                                  เป็นเงิน  14300.- บาท 
ค่าจา้งคนงาน ตดัไม ้(วนัละ 2 คน /เคร่ือง  ค่าจา้งคนละ 300.- บาท  ท างาน  143 วนั) 
                                                                                                        เป็นเงิน  85800.- บาท 
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ค่าซ่อมแซมและค่าอุปกรณ์ (วนัละ 300.- บาท ท างาน 143 วนั)      เป็นเงิน  42900.- บาท 
ค่าพาหนะเดินทางเขา้ท างาน (วนัละ 300.- บาท ท างาน 143 วนั)    เป็นเงิน  42900.- บาท 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ (วนัละ 200.- บาท  ท างาน  143 วนั)                  เป็นเงิน  28600.- บาท 
                                                                                          รวมทุนเป็นเงิน  250593.- บาท 
คิดก าไรให ้30%  ของเงินทุน (เป็นอาชีพท่ีหาคนท ายาก)              เป็นเงิน  75178.- บาท 
                                                                                      รวมเป็นเงินค่าจา้ง  325771.-บาท 
                                                                                      หรือ ค่าจา้ง ลบ.ม. ละ  109.- บาท 
 คณะกรรมการไดสื้บราคาค่าจา้ง  จากราษฎรในทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึงแลว้  ผูรั้บจา้งเสนอราคา
ค่าจา้ง  ลบ.ม. ละ  110.-บาท  ตามใบเสนอราคาแนบ   เห็นสมควรก าหนดอตัราค่าจา้งไว ้ลบ.
ม. ละ  110.-บาท 
 5  ตอนชกัลากถอนตอ(ตอนชา้ง)  ใชช้า้งชกัลากไมจ้ากบริเวณตอไมไ้ปยงัขา้งทาง
ตรวจการท่ีรถยนตล์ากไม ้ เขา้มาลากขนไมต่้อไปได ้  ก  าหนดระยะทางส าหรับชา้งชกัลากไม้
เฉล่ีย ประมาณ 300 – 500 เมตร     ชา้ง 1 เชือก  ลากไมไ้ดว้นัละ 20  ลบ.ม.  หน่ึงเดือน  ท างาน
ได ้ 20 วนั   จะมีผลงานเดือนละ 400 ลบ.ม.  ไมท้ั้งหมด 3000 ลบ.ม.  จะตอ้งใชเ้วลาท างาน  
7.5 เดือน  จะมีค่าใชจ่้ายโดยประมาณดงัน้ี 
ค่าเส่ือมราคาชา้ง ( ก าหนดใหช้า้งงา วยัหนุ่ม อาย ุ20 ปี ท างานไดดี้  ราคาเชือกละ 800000.- 
บาท  ใชง้านได ้30 ปี)    คิดค่าเส่ือม  7.5 เดือน              เป็นเงิน  16667.- บาท 
ค่าจา้งควาญคอ ( 1 คน  เดือนละ 20000.- บาท ท างาน 7.5 เดือน) เป็นเงิน 150000.-บาท 
ค่าจา้งควาญตีน (2 คนๆละ15000.-บาท/เดือน ท างาน 7.5 เดือน)  เป็นเงิน  225000.-บาท 
ค่าอาหารเสริมชา้งและค่ายาชา้ง(เดือนละ 5000.- บาท )               เป็นเงิน     37500.- บาท 
ค่าอุปกรณ์ลากไม ้(โซ่ มีด ขวาน อ่ืนๆ)                                         เป็นเงิน    20000.-บาท 
ค่าสร้างท่ีพกั                                                                                  เป็นเงิน    5000.-  บาท 
ค่าพาหนะของควาญชา้ง (เดือนละ 3000.- บาท)                            เป็นเงิน   22500.- บาท 
ค่าเบด็เตลด็(เดือนละ 1000.- บาท)                                                 เป็นเงิน    7500.- บาท 
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                                                                                         รวมทุนเป็นเงิน  484167.- บาท 
คิดก าไรให ้30%  ของเงินทุน (เป็นอาชีพท่ีหาคนท ายาก)            เป็นเงิน   145251.- บาท 
                                                                                      รวมค่าจา้งเป็นเงิน  629418.- บาท 
                                                                                       หรือค่าจา้ง ลบ.ม. ละ  210.- บาท 
คณะกรรมการ  ไดสื้บราคาจากผูรั้บจา้งท่ีมีชา้งลากไมใ้นทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึงแลว้  ชา้งรับจา้ง
ในทอ้งถ่ินหายาก  และอยูห่่างไกลสถานท่ีท างาน  ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการขนยา้ยชา้ง  ปริมาณ
งานไม่มากนกั  ผูรั้บจา้งเสนอราคาค่าจา้ง ลบ.ม. ละ  300.- บาท  ตามใบเสนอราคาแนบ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรก าหนดอตัราค่าจา้งไว ้ลบ.ม. ละ  300.- บาท 
 6  ตอนลากขนจากแปลงท าไมเ้ขา้หมอนไมถ้าวร (ตอนรถยนต)์  ก าหนดใหใ้ชร้ถยนต์
บรรทุก 6 ลอ้ แบบจอหนงั  จ านวน 1 คนั  บรรทุกไมย้าวทั้งตน้จากหมอนไมใ้นป่าไปยงั
หมอนไมถ้าวรท่ีก าหนดไว(้ถา้ไมย้าวมากใหต้ดัทอนได)้  บรรทุกไดเ้ท่ียวละ 6 ลบ.ม.  
ระยะทางไป – กลบั 20  กม.  วิง่ไดว้นัละ  5 เท่ียว  รวม 1 วนั  ลากขนไมไ้ด ้ 30 
 ลบ.ม.  ท างานเดือนละ  25 วนั  ใชเ้วลาลากขนไมท้ั้งหมด  4 เดือน  มีค่าใชจ่้ายโดยประมาณ
ดงัน้ี 
ค่าเส่ือมราคารถยนตจ์อหนงั(รถยนตแ์บบจอหนงัราคาคนัละ 2000000.-บาท  ใชง้านได ้10 ปี)   
คิดค่าเส่ือมราคา  4 เดือน                                                  เป็นเงิน  66667.- บาท 
ค่าจา้งคนขบัรถ( 1 คนๆละ 20000.- บาท/เดือน ท างาน 4 เดือน)  เป็นเงิน   80000.- บาท 
ค่าจา้งคนทา้ยรถ( 2 คนๆละ15000.-บาท/เดือน  ท างาน 4 เดือน)  เป็นเงิน  120000.- บาท 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง(เฉล่ีย  3 กม./ลิตร  ราคาลิตรละ 35.- บาท)       เป็นเงิน  116667.- บาท 
ค่าน ้ามนัเคร่ือง (เดือนละ 20 ลิตรๆละ100.-บาท ท างาน 4 เดือน) เป็นเงิน     8000.-  บาท 
ค่าซ่อมแซมและค่าอุปกรณ์(เดือนละ30000.-บาทท างาน 4 เดือน)เป็นเงิน   120000.- บาท 
ค่าท าทางลากไม ้ (ระยะทาง 10 กม.)                                             เป็นเงิน   30000.- บาท 
ค่าสร้างท่ีพกั                                                                                  เป็นเงิน     5000.-  บาท    
                                                                                          รวมทุนเป็นเงิน 546334.- บาท 
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คิดก าไรให ้30 % ของทุน(เป็นอาชีพท่ีหาคนท ายาก)                    เป็นเงิน 163901.- บาท 
                                                                                     รวมค่าจา้งเป็นเงิน  710235.- บาท 
                                                                                     หรือค่าจา้ง ลบ.ม. ละ   237.-  บาท 
คณะกรรมการไดสื้บราคาค่าจา้งลากขนไมไ้นทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึงแลว้  ผูรั้บจา้งเสนอราคา  
ลบ.ม. ละ  250.- บาท  ตามใบเสนอราคาแนบ  พิจารณาแลว้เห็นสมควรก าหนดอตัราค่าจา้งไว ้
ลบ.ม. ละ  250.- บาท   
 7  ค่าจา้งหมายวดัตดัทอน  ก าหนดใหใ้ชเ้คร่ืองเล่ือยยนต ์ พร้อมคนงาน  ท าการหมาย
วดั  และตดัทอนไมท่ี้รถยนตล์ากไม ้ลากขนมาลงไวท่ี้หมอนไม ้ เป็นท่อน ตามขนาดของ อ.
อ.ป. จะตดัทอนไดป้ระมาณตน้ละ 2 ท่อน  เล่ือยยนต ์ 1 เคร่ืองก าหนดใหต้ดัทอนไมไ้ดว้นัละ 
70 ตน้  ใชเ้วลาท างาน 143 วนั  จะมีค่าใชจ่้ายโดยประมาณดงัน้ี 
ค่าเส่ือมราคาเล่ือยยนต(์เล่ือยยนตร์าคา 50000.- ใชง้านได ้5 ปี) 
คิดค่าเส่ือม  143 วนั                                                                      เป็นเงิน      3918.-บาท 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง(ตดัไมไ้ดว้นัละ 70 ตน้ ใชน้ ้ามนัวนัละ 5 ลิตรราคา 45.-/ลิตร ตอ้งตดัไม ้143 
วนั  ใชน้ ้ ามนั  715 ลิตร)                                                  เป็นเงิน      32175.-บาท 
ค่าน ้ามนัเคร่ือง(ใชน้ ้ามนัเคร่ืองวนัละ 1 ลิตร ราคา 100.-/ลิตร  ท างาน  143 วนั  ใชน้ ้ ามนัเคร่ือง 
143 ลิตร)                                                                 เป็นเงิน     14300.-บาท 
ค่าจา้งคนงานตดัไม(้วนัละ 2 คน/เคร่ือง ค่าจา้งคนละ 300.- บาท ท างาน 143 วนั) 
                                                                                                     เป็นเงิน     85800.-บาท 
ค่าซ่อมแซมและค่าอุปกรณ์(วนัละ 300.-  ท างาน 143 วนั)           เป็นเงิน     42900.-บาท 
ค่าพาหนะเดินทางเขา้ท างาน (วนัละ 300.- ท างาน 143 วนั)         เป็นเงิน     42900.-บาท 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ (วนัละ 200.-  ท างาน 143 วนั)                        เป็นเงิน     28600.-บาท                                                                                                        
ค่าคนงานวดัขนาดความยาว ความโต  และช่วยงดัไม ้ ตีเลขเรียงประจ าท่อน  และตีตรา 
(ทั้งหมด 6 คนๆละ200.- บาทท างาน 143 วนั)                             เป็นเงิน   171600.- บาท 
          รวมทุนเป็นเงิน    422193.- บาท 
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คิดก าไรให ้30 % ของทุน                                                            เป็นเงิน    126658.- บาท 
                                                                                   รวมค่าจา้งเป็นเงิน     548851.- บาท 
                                                                                    หรือค่าจา้ง ลบ.ม. ละ     183.- บาท 
คณะกรรมการไดสื้บราคาค่าจา้งในทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึงแลว้  ผูรั้บจา้งเสนอราคาค่าจา้ง  ลบ.ม. 
ละ  180.- บาท  พิจารณาแลว้เห็นสมควรก าหนดอตัราคา้จา้งไว ้ ลบ.ม. ละ 180.- บาท 
สรุปรวมค่าจ้างทุกขั้นตอน 
 1  ตอนโค่นลม้ตดัปลาย                            เป็นเงิน ลบ.ม. ละ  110.- บาท 
 2  ตอนชกัลากดว้ยชา้ง                              เป็นเงิน ลบ.ม. ละ  300.- บาท 
 3  ตอนลากขนดว้ยรถยนต ์                       เป็นเงิน ลบ.ม. ละ  250.- บาท 
 4  ตอนหมายวดัตดัทอน                           เป็นเงิน ลบ.ม.  ละ  180.- บาท 
 5  ค่าจา้งเฝ้ารักษา                                     เป็นเงิน ลบ.ม. ละ     20.- บาท 
                                                            รวมค่าจา้งเป็นเงิน  ลบ.ม. ละ   860.- บาท 
 8  การประเมินตน้ทุนและราคาขาย 
ตน้ทุน........................ 
ราคาขาย.................... 
 9  ความคิดเห็นของคณะกรรมการ............................................................ 
                                       (ลงช่ือ) 
                                       (ลงช่ือ) 
                                       (ลงช่ือ) 
หมายเหตุ   แนบเอกสารประกอบ  เช่นแผนท่ีแปลงท าไม ้ต าแหน่งของไมท่ี้จะตดั เส้นทางชกั
ลากดว้ยชา้ง  หมอนวางไมส้ าหรับชา้ง  เส้นทางลากขนไม ้ หมอนไม ้ หากใชแ้ทรกเตอร์แทน
ชา้งหรือใชร้ถยนตล์ากไมแ้บบอ่ืนๆ ค านวณค่าใชจ่้ายตามเคร่ืองมือนั้น ๆ 
 
 
 
                                                                       



8 
 
                      (ตัวอย่าง  รายงานส ารวจป่าส าหรับจ้างเอกชนท าไม้สวนป่า) 
  รายงานการส ารวจป่าประเมนิอตัราค่าจ้างท าไม้สัก 
สวนป่า..............แปลงปี...............จังหวดั ........ท าไม้ออกตาม พ.ร.บ. ป่าไม้  พ.ศ. 2484 
  
 1  หมอนสัญญา  ก าหนดหมอนถาวรส าหรับวางไมเ้พื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจวดั
ประทบัตราภาคหลวง  ตามใบอนุญาตท าไม ้ ไวท่ี้  หมอนไมบ้ริเวณขอบแปลงสวนป่าแปลงปี
............  หรือท่ีบริเวณหมอนไมถ้าวรหลงัส านกังานสวนป่า  ระยะทางจากแปลงท าไม ้ ถึง
หมอนไมถ้าวรประมาณ  10 กม. 
 2  จ านวนและปริมาตร  ท าไมอ้อกตามจ านวนท่ีส ารวจตีตราประจ าตน้ไวต้าม
ใบอนุญาตท าไม ้ ....................  เน้ือท่ี  1000 ไร่  จ  านวนไมท้ าออก  10000 ตน้  ปริมาตร
ประมาณ  3000 ลบ.ม. 
 3  ลกัษณะภูมิประเทศ .......สภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาสลบักบัท่ีราบ  มีล าหว้ยผา่น
กลางแปลงท าไม ้ มีทางตรวจการผา่นขอบแปลงท าไม ้ การท าไมอ้อกค่อนขา้งยาก   เน่ืองจาก
พื้นท่ีบางส่วนเป็นเขาสูงและเป็นร่องหว้ยลึก 
 4  ตอนโค่นลม้ตดัทอนเป็นท่อน  ก าหนดใหใ้ชเ้คร่ืองเล่ือยยนต ์ โค่นลม้ไมต้น้ท่ี
ประทบัตราตดัไว ้ และตดัทอนเป็นท่อน ไวท่ี้บริเวณตอไม  ้ จะตดัทอนไดป้ระมาณตน้ละ 2 
ท่อน   เล่ือยยนต ์1 เคร่ือง  โค่นลม้และตดัทอนไมไ้ดว้นัละ  35  ตน้  ใชเ้วลาท างาน  250  วนั  
เพื่อรอเจา้ท่ี ตีตรา ช ลาก  ก่อนท่ีจะชกัลากไมอ้อกมา   จะมีค่าใชจ่้ายโดยประมาณ  ดงัน้ี 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองเล่ือยยนต(์เล่ือยยนต ์ราคา 50000.- บาท ใชง้านได ้5 ปี) 
คิดค่าเส่ือมราคา  250 วนั                                                           เป็นเงิน  6850.- บาท 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง(โค่นลม้และตดัทอนเป็นท่อนได ้วนัละ 35 ตน้ ใชน้ ้ามนัวนัละ 5 ลิตร  
ท างาน 250 วนั  ใชน้ ้ ามนั  1250 ลิตรๆละ 45.- บาท)                เป็นเงิน  56250.- บาท 
ค่าน ้ามนัเคร่ือง(ใชว้นัละ 1 ลิตร  ท างาน 250 วนั ใชน้ ้ามนัเคร่ือง 250 ลิตร ราคาลิตรละ 
100.- บาท)                                                                                 เป็นเงิน   25000.-บาท 
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ค่าจา้งคนงานประจ าเล่ือยยนต ์(2 คนๆละ 300.-บาท ท างาน 250 วนั) 
                                                                                                   เป็นเงิน 150000.- บาท 
ค่าจา้งคนงานช่วยหมายตดัทอนเป็นท่อน(2 คนๆละ 200.- บาท ท างาน 250 วนั) 
                                                                                                   เป็นเงิน  100000.- บาท 
ค่าซ่อมแซมและค่าอุปกรณ์ (วนัละ 300.- บาท ท างาน 250 วนั) เป็นเงิน    75000.-บาท 
ค่าพาหนะเดินทางเขา้-ออก(วนัละ 300.- บาท ท างาน 250 วนั) เป็นเงิน      75000.-บาท 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ (วนัละ 200.- บาท ท างาน 250 วนั)              เป็นเงิน      50000.-บาท 
                                                                                      รวมทุนเป็นเงิน    538100.-บาท 
คิดก าไรให ้30% ของทุน                                                           เป็นเงิน    161430.-บาท 
                                                                                 รวมค่าจา้งเป็นเงิน     699530.-บาท 
                                                                             หรือค่าจา้ง ลบ.ม. ละ         234.- บาท 
คณะกรรมการไดส้อบราคาจากผูรั้บจา้งในทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึงแลว้  ผูรั้บจา้งเสนอราคา  ลบ.ม. 
ละ  230.- บาท ตามใบเสนอราคาแนบ  พิจารณาแลว้เห็นสมควรก าหนดอตัราค่าจา้งไว ้ ลบ.ม. 
ละ 230.- บาท 
 5  ตอนน าเจา้หนา้ท่ี ตีตรา ชกัลาก   ก าหนดใหใ้ชค้นงาน ส าหรับ ถากเขียงไม ้ วดั
ขนาดไม ้ ตีเลขเรียง  ตีตรา   ไมท่ี้โค่นลม้และตดัทอนไว ้บริเวณตอไม ้ทุกตน้  ท างานไดว้นัละ
ประมาณ 300 ตน้  ใชเ้วลาทั้งหมด 30 วนั  จะมีค่าใชจ่้ายโดยประมาณดงัน้ี 
ค่าจา้งคนงาน( 6 คนๆละ 200.- บาท ท างาน 30 วนั)                  เป็นเงิน    36000.- บาท 
ค่าพาหนะเดินทางเขา้-ออก(วนัละ 1000.-บาท ท างาน 30 วนั)   เป็นเงิน    30000.- บาท 
ค่ารับรองเจา้หนา้ท่ีป่าไมตี้ตราชกัลาก ลบ.ม. ละ 50.- บาท (ถา้เบิกเป็นค่าใชจ่้ายของป่าไมไ้ม่
ตอ้งน ามาค านวณ)                                                           เป็นเงิน   150000.- บาท 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ (วนัละ 500.- บาท ท างาน 30 วนั)                เป็นเงิน     15000.- บาท 
                                                                                       รวมทุนเป็นเงิน  231000.- บาท 
คิดก าไรให ้30% ของทุน                                                           เป็นเงิน     69300.- บาท 
                                                                                 รวมค่าจา้งเป็นเงิน     300300.- บาท                                                                     
                                                                                หรือค่าจา้ง ลบ.ม. ละ      101.-บาท 
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คณะกรรมการไดส้อบราคาค่าจา้งในทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึงแลว้   ผูรั้บจา้งเสนอราคาค่าจา้ง ลบ.
ม. ละ 100.- บาท  ตามใบเสนอราคาแนบ  พิจารณาแลว้เห็นสมควรก าหนดอตัราค่าจา้งไว ้ลบ.
ม. ละ  100.- บาท 
 6  ตอนชกัลากถอนตอ(ตอนชา้ง)   ก าหนดใหใ้ชช้า้ง  เขา้ชกัลากไมท่ี้ เจา้หนา้ท่ีได ้ 
ประทบัตราชกัลากแลว้ จากบริเวณตอไม ้ไปยงัทางตรวจการ  ท่ีรถยนตล์ากไมเ้ขา้ไปได ้ 
ก าหนดใหช้า้ง 1 เชือก  ชกัลากไมไ้ดว้นัละ 20 ลบ.ม. หน่ึงเดือนท างาน 20 วนั  จะไดไ้มเ้ดือน
ละ 400 ลบ.ม.ไมท้ั้งหมด 3000 ลบ.ม.  ใชเ้วลาท างาน  7.5 เดือน  จะมีค่าใชจ่้ายโดยประมาณ
ดงัน้ี 
ค่าเส่ือมราคา(ชา้งเชือกละ 800000.-บาท ใชง้านได ้30 ปี) คิด 7.5เดือน 
                                                                                                  เป็นเงิน    16667.-บาท 
ค่าจา้งควาญคอ(1 คนเดือนละ 20000.- ท างาน 7.5 เดือน)         เป็นเงิน   150000.-บาท 
ค่าจา้งควาญตีน(2 คนๆละ15000.-/เดือน ท างาน 7.5 เดือน)      เป็นเงิน   225000.-บาท 
ค่าอาหารเสริมชา้งและค่ายาชา้ง (เดือนละ 5000.-)                    เป็นเงิน     37500.-บาท 
ค่าอุปกรณ์ลากไม(้โซ่ มีด ขวาน อ่ืนๆ)                                      เป็นเงิน     20000.-บาท 
ค่าสร้างท่ีพกั                                                                              เป็นเงิน       5000.-บาท 
ค่าพาหนะของควาญชา้ง(เดือนละ 3000.-)                                 เป็นเงิน     22500.-บาท 
ค่าเบด็เตลด็ (เดือนละ 1000.-)                                                    เป็นเงิน       7500.-บาท 
                                                                                รวมทุน      เป็นเงิน   484167.-บาท 
คิดก าไรให ้30%ของเงินทุน(เป็นอาชีพท่ีหาคนท ายาก)            เป็นเงิน    145251.-บาท 
                                                                                รวมค่าจา้ง เป็นเงิน    629418.-บาท 
                                                                                หรือ ค่าจา้ง  ลบ.ม. ละ    210.-บาท  
คณะกรรมการไดสื้บราคา  จากผูรั้บจา้งในทอ้งถ่ินแลว้  ชา้งรับจา้งลากไมห้ายาก  และอยู่
ห่างไกลจากท่ีท างาน  จ  าเป็นตอ้งมีค่าขนยา้ยชา้งเพื่อมาท างาน  ผูรั้บจา้งเสนอราคาค่าจา้ง  ลบ.
ม. ละ  300.- บาท  ตามใบเสนอราคาแนบ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้  เห็นสมควรก าหนด
อตัราค่าจา้งไว ้ ลบ.ม. ละ  300.- บาท   
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 7  ตอนลากขนเขา้หมอนไมถ้าวร  และจดัเรียงไม ้(ตอนรถยนต)์ ก าหนดใหใ้ชร้ถยนต์
ลากไมแ้บบจอหนงั  6 ลอ้   ลากขนไม ้ จากบริเวณริมทางตรวจการในแปลงต่อจากตอนชา้ง   
ไปยงัหมอนไมถ้าวรบริเวณ ส านกังานสวนป่า   ระยะทางลากขนไป- กลบั  20 กม.  บรรทุกไม้
ไดเ้ท่ียวละ 6 ลบ.ม.  ท าไดว้นัละ 5  เท่ียว  วนัละ 30 ลบ.ม.  ท างาน  25 วนั/เดือน  จะตอ้งใช้
เวลาลากขนไม ้ และจดัเรียงไม ้ ไวส้ าหรับ ตีตราภาคหลวง   ใชเ้วลาทั้งหมด  4 เดือน  หรือ 
100 วนั  จะมีค่าใชจ่้ายโดยประมาณ ดงัน้ี 
ค่าเส่ือมราคารถยนตจ์อหนงั(ราคาคนัละ 2000000.- ใชง้านได ้10 ปี) คิดค่าเส่ือม 4เดือน 
                                                                                                    เป็นเงิน   66667.-บาท 
ค่าจา้งคนขบั(1 คน เดือนละ 20000.- ท างาน 4 เดือน)                 เป็นเงิน   80000.-บาท 
ค่าจา้งคนทา้ยรถ(2 คนๆ ละ15000.-/เดือน ท างาน 4 เดือน)        เป็นเงิน  120000.-บาท 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง(เฉล่ีย 3กม./ลิตร ราคาลิตรละ 30.-บาท)         เป็นเงิน  116667.-บาท 
ค่าน ้ามนัเคร่ือง(เดือนละ 20 ลิตร ท างาน 4 เดือน)                      เป็นเงิน      8000.-บาท 
ค่าซ่อมแซมและค่าอุปกรณ์(เดือนละ 30000.- ท างาน 4 เดือน)  เป็นเงิน   120000.-บาท 
ค่าท าทางลากไม ้(ระยะทาง 10 กม.)                                          เป็นเงิน     30000.-บาท 
ค่าสร้างท่ีพกั                                                                              เป็นเงิน       5000.-บาท 
ค่าเส่ือมราคาแทรกเตอร์(แทรกเตอร์ลอ้ยาง คนัละ 800000.- ใชง้านได ้10 ปี) 
คิดค่าเส่ือม   4 เดือน                                                                    เป็นเงิน   33334.-บาท 
ค่าคนขบัแทรกเตอร์(1 คนๆละ 20000.- /เดือน ท างาน 4 เดือน)  เป็นเงิน   80000.-บาท 
ค่าจา้งคนทา้ยรถ(2 คนๆละ15000.-/เดือน  ท างาน 4 เดือน)        เป็นเงิน    60000.-บาท 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง(วนัละ 25 ลิตรๆละ 35.-บาท ท างาน 100วนั) เป็นเงิน    87500.-บาท 
ค่าน ้ามนัเคร่ือง (เดือนละ 20 ลิตรๆละ 100.-บาท)                       เป็นเงิน     8000.-บาท 
ค่าซ่อมแซมและค่าอุปกรณ์ (เดือนละ 15000.- ท างาน 4 เดือน)  เป็นเงิน    60000.-บาท 
                                                                              รวมทุน        เป็นเงิน   875168.-บาท 
คิดก าไรให ้30%ของทุน(เป็นอาชีพท่ีหาคนท ายาก)                  เป็นเงิน   262551.-บาท 
                                                                             รวมค่าจา้ง    เป็นเงิน   1137719.-บาท 
                                                                              หรือค่าจา้ง     ลบ.ม. ละ     380.-บาท 
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                                                                                                                       คณะกรรมการได้
สอบราคาค่าจา้งในทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึงแลว้  ผูรั้บจา้งเสนอราคา  ลบ.ม. ละ  360.- บาท  ตาม
ใบเสนอราคาแนบ  พิจารณาแลว้เห็นสมควรก าหนดอตัราค่าจา้งไว ้ลบ.ม. ละ 360.- บาท   
 8  ตอนถางเขียง  วดัขนาด  ประทบัตรา ภาคหลวง  จา้งคนงานถางเขียงไม ้ ท่ีได้
จดัเรียงไวแ้ลว้ในหมอนไมถ้าวร   ส าหรับตีตราภาคหลวง  วดัขนาดไม ้ ตีเลขเรียงประจ าท่อน  
และตีตราภาคหลวง    จะมีค่าใชจ่้ายโดยประมาณ ดงัน้ี 
ค่าจา้งถากเขียงไม(้ท่อนละ 5.- บาท จ านวน 6000 ท่อน)                เป็นเงิน   30000.- บาท 
ค่าจา้งคนงานวดัขนาด ตีเลขเรียง ตีตราภาคหลวง(วนัละ 5 คนๆละ 200.- บาท     ท างาน 30 
วนั)                                                                                            เป็นเงิน   30000.- บาท 
ค่ารับรองเจา้หนา้ท่ีตีตราภาคหลวง( ลบ.ม. ละ 50.-บาท  ไมจ้  านวน 3000 ลบ.ม.) 
(ถา้เบิกเป็นค่าใชจ่้ายของป่าไมไ้ม่ตอ้งน ามาค านวณ)                     เป็นเงิน 150000.- บาท 
                                                                                           รวมทุนเป็นเงิน  210000.-บาท 
คิดก าไรให ้30% ของทุน                                                                  เป็นเงิน 63000.-บาท  
                                                                                      รวมค่าจา้งเป็นเงิน  273000.- บาท 
                                                                                        หรือค่าจา้ง ลบ.ม. ละ   91.- บาท 
คณะกรรมการไดส้อบราคาค่าจา้งในทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึงแลว้  ผูรั้บจา้งเสนอราคา ลบ.ม. ละ  
90.- บาท  ตามใบเสนอราคาแนบ  พิจารณาแลว้เห็นสมควรก าหนดอตัราค่าจา้งไว ้ ลบ.ม. ละ  
90.- บาท 
สรุปรวมค่าจ้างทุกขั้นตอน  
 1  ตอนโค่นลม้  ตดัทอนเป็นท่อน                           เป็นเงิน ลบ.ม.ละ  230.- บาท 
 2  ตอนน าเจา้หนา้ท่ีตีตราชกัลาก                             เป็นเงิน ลบ.ม.ละ  100.- บาท 
 3  ตอนชกัลากดว้ยชา้ง                                            เป็นเงิน ลบ.ม.ละ   300.-บาท 
 4  ตอนลากขนดว้ยรถยนตแ์ละจดัเรียงไม ้              เป็นเงิน ลบ.ม.ละ   360.-บาท 
 5  ตอน ตีตราภาคหลวง                                          เป็นเงิน ลบ.ม.ละ     90.- บาท 
 6  ค่าจา้งเฝ้ารักษา                                                    เป็นเงิน ลบ.ม.ละ     20.-บาท 
                                                                        รวมค่าจา้งเป็นเงิน ลบ.ม.ละ   1100.- บาท 
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 9  การประเมินตน้ทุน  และราคาขาย 
ตน้ทุน............. 
ราคาขาย.......... 
 10  ความคิดเห็นของคณะกรรมการ......................... 
 
                                      (ลงช่ือ) 
                                      (ลงช่ือ) 
                                      (ลงช่ือ) 
 
หมายเหตุ  แนบเอกสารประกอบ เช่น  แผนท่ีแปลงท าไม ้ ต  าแหน่งตน้ไมท่ี้จะตดั  เส้นทางชกั
ลากดว้ยชา้ง  หมอนไมส้ าหรับชา้ง  เส้นทางลากขนไม ้  หมอนไม ้   หากใชร้ถแทรกเตอร์
แทนชา้ง  หรือใชร้ถยนตล์ากไมแ้บบอ่ืนๆ  ค  านวณค่าใชจ่้ายตามเคร่ืองมือนั้นๆ 
                                           ---------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   
                                                                
   
                                                                               
 
 
  
    
    
 

 


