
กฎระเบียบการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม้
EU Timber Regulation: EUTR

นายธาดา สวุรรณวิมล

ผู้อ านวยการสว่นรับรองไม้ กรมป่าไม้



เน้ือหาท่ีน าเสนอ

• การเป็นประชาเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic 

Community (AEC)

• National Single Window (NSW)

• EU Timber Regulation (EU TR)

• การเตรียมการ FLEGT VPA ของไทย

• สรุป



การเป็นประชาเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic 

Community (AEC)



Single Market and Production Base
การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั

Free flow of 
Goods

Free flow of 
Services 

Free flow of 
Investment

Free flow of 
capital

Free flow of 
skilled labor

Priority
Integration 

Sectors

เคล่ือนย้ายเสรีระหวา่ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน

ไม้ 



AEC: เคล่ือนยา้ยเสรี ทุน วตัถุดิบ แรงงาน



Free flow of Goods
การเคลือ่นย้ายสินค้าโดยเสรี

• ยกเลิกภาษีสินค้าน าเข้า ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
• กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (ROO) เพื่อให้สามารถได้แหลง่ก าเนิดสินค้า

เม่ือมีการผลิตสินค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน (จ าเป็นต้องทราบจ านวน
สดัส่วนวัตถุดิบไม้ที่ใช้ว่าได้มาจากภายในหรือภายนอกประเทศสมาชิก
อาเซียน)

• มาตรการด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าและอปุสรรคทางการค้าท่ีมิ
ใช้ภาษี (ข้อห้าม ข้อจ ากดั ตา่งๆ)

• ASEAN Single Window (ASW) แตล่ะประเทศไปแยกพฒันา
NSW และ กรมป่าไม้พฒันา Back Office เพื่อสนบัสนุนการ
เคลื่อนย้ายสนิค้า & การรับรอง แหลง่ที่มาชนิด จ านวน สดัสว่นของวตัถดุิบ  
ใครเป็นผู้ผลิต และการจ าหน่าย เพ่ือสนบัสนนุ ROO



Free flow of Services, Investment, Capital
การเคลือ่นย้ายบริการ การลงทุน เงนิทุน เสรี

ภายใต้ความตกลงด้านการลงทนุแบบเต็มรูปแบบ (ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement: ACIA) ที่มีเนือ้หาครอบคลมุการลงทนุใน
ธุรกิจ ๕ สาขา ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต

• ๑) การให้ความคุ้มครองการลงทุน
• ๒) การอ านวยความสะดวกและความร่วมมือด้านการลงทุน
• ๓) การส่งเสริมการลงทุน
• ๔) การเปิดเสรีการลงทุน
“จะมีทุนและนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนมาลงทุนปลูกป่าเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทย” กรมป่าไม้ ต้องเตรียมระบบการ
ลงทะเบียนสวนป่าและอุตสาหกรรม ที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างองิในการออกใบรับรอง (NSW – RFD back office)



การด าเนินการระดับอาเซียน
A7. Food, Agriculture and Forestry

• Actions: Develop a regional reference framework 
on phased-approach to forest certification by 
2015  โดยการพฒันาวิธีด าเนินการเป็นขัน้ ๆ โดย
- จะเร่ิมจาก เน้นการผลิตโดยถูกต้องตามกฎหมาย
• ASEAN Guidelines for Implementation of Chain-of Custody for 

Legal Timber (รับมือกับ EU FLEGT)
- สูเ่ป้าหมายสงูสดุ เน้นความยั่งยืนของการจัดการป่าไม้
Using the ASEAN Criteria and Indicators for Sustainable 

Management of tropical Forest (พฒันามาจาก C&I ของ ITTO)

• กรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัต ิ&น าความรู้และ
แนวทางที่ได้มาพัฒนาระบบ NSW ร่วมถงึแนวทางในการออก
ใบรับรองอนุญาต/เพื่อรองรับ EU FLEGT



โจทย์ทีต้่องแก้ ส าหรับ กรมป่าไม้ เมื่อก้าวสู่ AEC (๑)
การเคล่ือนย้ายวัตถุดบิไม้ หรือสินค้าไม้

• กรณี การเคลื่อนย้ายวตัถดุิบไม้ จากประเทศหนึ่งเพ่ือน าไปผลิตหรือประกอบเป็นสินค้าไม้ใน
อีกประเทศหนึง่ในอาเซียน

• กรณี การเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ท่ีผลิตจากประเทศหนึ่ง (เช่น ลาว) ไปส่งออกนอกประเทศโดย
ท่าเรือของอีกประเทศหนึง่ (เช่น เวียดนาม) คล้ายสินค้าผ่านแดนแต่ซบัซ้อนกว่าเพราะถือเป็น
สนิค้าอาเซียนมิใชข่องลาว

***********
• ระบบท่ีอาเซียนใช้ส าหรับการนี ้คือ ASEAN Single Window > NSW ของแต่ละ

ประเทศ > NSW ของแตล่ะหนว่ยงาน เช่น กรมป่าไม้จะเก่ียวข้องกบัสนิค้าไม้
ทางออกที่กรมป่าไม้ ต้องเตรียมการเพื่อรองรับเร่ืองนี ้คือ

• NSW ของกรมป่าไม้จะต้องมี Back office ท่ีจะอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
สินค้าไม้ และขณะเดียวกันต้องเป็นระบบท่ีสามารถแสดงความถูกต้องตามกฎหมายของ
สินค้าไม้นัน้ ๆ ด้วย เพราะปัญหาการน าไม้ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ผลิตสินค้าจะมีความซบัซ้อน
กวา่ก่อนเป็น AEC อาจถงึ ๑๐ (ประเมินจาก ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน)



โจทย์ทีต้่องแก้ ส าหรับ กรมป่าไม้ เมื่อก้าวสู่ AEC (๒)
การเคล่ือนย้ายบริการ เงนิทุน และนักลงทุน

• กรณี นักลงทุน เงินทุน จากประเทศหนึ่งมาลงทุนปลูกป่าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมไม้ ในประเทศไทย สิ่งจะเกิดขึน้
ตามมา คือ การเพิ่มอย่างมากของจ านวนสวนป่าภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมไม้ โรงค้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ 
(เน่ืองจากมีแหลง่เงินทนุสนบัสนนุจ านวนมหาศาล การค้าคาร์บอนเครดิต: การค้าท่ีไมต่ดัต้นไม้)

***********
ทางออกที่กรมป่าไม้ ต้องเตรียมการเพื่อรองรับเร่ืองนี ้คือ

• ปรับปรุงกฎ ระเบียบการปลกูสวนป่าให้ชดัเจน
• ปรับองค์กรมีหน่วยงานบริการทัง้ระดบัอ าเภอ และจงัหวดั
• พฒันาแนวทางการจดัการป่าไม้ (ป่าปลกู) ให้มีผลผลิตอย่างยัง่ยืนตามกรอบการท างาน phased-approach 

to forest certification ของอาเซียน ซึง่จะเก่ียวกบัมาตรฐานการจดัการป่าไม้ การรับรองการป่าไม้
• พฒันาระบบบริหารจดัการสต็อกไม้ปลกู เสนอของบประมาณปี ๒๕๕๗ ภายใต้ช่ือ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ

อินทราเน็ตเพ่ือสนบัสนนุ EU-FLEGT และ AEC ส านกัรับรองการป่าไม้ งบ ๑๘ ล้านบาท ผ่านสภาแล้ว (แต่ไม่
ผ่านกรมป่าไม้ สง่ผลให้ยงัไมผ่่านกระทรวง)

• หมายเหตุ: NSW ใช้ส าหรับ แสดงความถูกต้องตามกฎหมาย แต่ละระบบบริหารการจดัการสต็อกไม้ปลกู ใช้
ส าหรับ แสดงการจดัการป่าไม้อย่างยัง่ยืนส าหรับใช้ประโยชน์ไม้



NSW เพือ่สนับสนุนการเคลือ่นย้ายสินค้าเสรี
& การส่งออก

• การเช่ือมโยงการข้อมลูน าเข้า จากกรมศุลกากร ส่งข้อมลูใบขนสินค้าไม้ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ตรวจปลอ่ยของกรมศลุกากร ให้กรมป่าไม้ [ส านกัดา่นป่าไม้]

• ระบบ back office ซึง่แต่ละหน่วยงานพฒันาก าหนดเอง ซึง่ภาคป่าไม้จะเป็นไปตาม
กรอบการท างาน phased-approach to forest certification ของอาเซียน 
[สว่นปลกูป่าภาคเอกชน ออป. สว่นอตุสาหกรรมไม้ งานคณุสมบตัิและวิศวกรรมโครงสร้าง
ไม้]

• การเช่ือมโยงการสง่ข้อมลูการสง่ออกจาก กรมป่าไม้ ส่งข้อมลูใบรับรอง/ อนญุาต ให้กรม
ศลุกากร [ส านกัรับรองการป่าไม้]

• Phase I (๑๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท) เน้น back office ภาครัฐ สว่น Phase II (< ๑๒ 
ล้านบาท) จะเพิ่มประสิทธิภาพ Phase I และเพิ่มช่องทางภาคประชาชนเข้ามาใช้ระบบ 
NSW [เป้าหมาย paperless และกิจกรรมเก่ียวกบัไม้ทัง้หมดกรมป่าไม้รับผิดชอบ
เพิ่มงานมากกว่า ๑๐๐% กรมป่าไม้จ าเป็นต้องปรับองค์รองรับ]



ระบบ National Single Window



National Single Window (phase I)
ส่วนของกรมป่าไม้

(Electronic-based system;
Web-based Application)

จดัท าโดย นายธาดา สวุรรณวิมล



NSW หน้า Login



แหล่งวตัถุดบิไม้ (S)

ข้อมูล วัตถุดบิ ไม้น าเข้า (S1)

• ประเทศผู้สง่ / ปลกู 

• CO

• ผู้น าเข้า / เจ้าของ

• ชนิดไม้

• ปริมาณ (ปริมาตร m3, น า้หนกั - Kg)
• การขนสง่

• [FSC, FLEGT licence]

ข้อมูล วัตถุดบิ ไม้ป่าปลูก (S2)

• ช่ือสว่นป่า / ID

• ท่ีตัง้ / ขอบเขต

• ประเภทท่ีดิน

• เจ้าของ

• ชนิดไม้ท่ีปลกู
• ปีท่ีปลกู

• ปริมาณ (ปริมาตร m3, น า้หนกั - Kg)



ด่านป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้

ข้อมูล การควบคุมการน าเคล่ือน

• ใบเบิกทาง
• เจ้าท่ีผู้ตรวจ / ผู้ออกใบเบิกทาง

• เจ้าของไม้

• ก าหนดเส้นทางการน าเคลื่อนท่ี 
และจ ากดัเวลา

• ควบคมุการน าเคลื่อนที่ จาก
แหลง่ต้นไม้จนถึงปลายทาง 
(โรงงานอตุสาหกรรมไม้)

ข้อมูล ไม้เข้าโรงงาน

• การแจ้งเข้าพืน้ท่ี / โรงงาน
อตุสาหกรรม

• วนั เวลา

• ชนิด และ ปริมาตร



โรงงาน / โรงค้า อุตสาหกรรมไม้

ข้อมูล โรงงาน / โรงค้า

• ประเภท โรงงาน / โรงค้า

• ช่ือที่จะทะเบียน / ID

• ท่ีตัง้โรงงาน / โรงค้า

• เจ้าของ

หนังสือก ากับสิ่งประดษิฐ์

• อ้างอิงข้อมลูโรงงาน/ โรงค้า

• ชนิดไม้ ประเภท สินค้าไม้

• ปริมาณ (ปริมาตร น า้หนกั)
• เจ้าของ

• ปลายทาง



ส านักรับรองการป่าไม้

ข้อมูล กรมป่าไม้

• ใบรับรอง/อนญุาต เพ่ือ
ประกอบการสง่ออก

• ผู้ออกใบรับรอง/อนญุาต
• ข้อมลูการค้า
• ชนิดไม้ ประเภทสินค้า 

ปริมาณ
• เอกสารอ้างอิง แหลง่ที่มา 

ใบเบิกทาง สป ๑๕. โรงงาน / 
โรงค้า หนงัสือก ากบัฯ

• ประเทศปลายทาง

ข้อมูล ส่งให้กรมศุลกากร

• ข้อมลูบางส่วนจากกรมป่าไม้

• ท่าสง่ออก

• HS code

• การสุม่ตรวจสินค้าที่ท่า



การควบคุมอปุทานของสินค้าไม้

ข้อมูลการควบคุมอุปทานของสินค้าไม้

• พิธีการศลุกากร ขาเข้า

• ข้อมลูไม้น าเข้า / ข้อมลูไม้ปลกู

• ใบเบิกทาง

• การควบคมุโรงงาน

• หนงัสือก ากบัสิ่งประดิษฐ์

• หนงัสือรับรอง
• พิธีการศลุกากร ขาออก

(ทัง้หมดจะเช่ือมโยงข้อมลูกนั)



NSW ฐานข้อมูลของกรมป่าไม้ (1)

ตาราง ไม้น าเข้า จากกรมศุลกากร

• ชนิดไม้ Species

• ปริมาณ Quantities 

• จากประเทศ Country of 

Harvesting

• ข้อมลูการขนสง่ Logistic

• Etc.

ตาราง เจ้าของสวนป่า

• เจ้าของ Owner

• ชนิดไม้ท่ีปลกู Species

• ปริมาณ Quantities/ Stock

• ท่ีตัง้ Location/ 

Coordinate

• ขอบเขต Extent

• ปีท่ีปลกู Planted Year

• Etc.



ตารางชนิดไม้ (Species)



ตาราง สวนป่า



NSW ฐานข้อมูลของกรมป่าไม้ (2)

ตาราง เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

• ช่ือ Name

• ท่ีอยู่ Address

• รายละเอียด Details

• Etc.

ตาราง ผู้ประกอบการ

• ช่ือ Name

• ท่ีอยู่ Address

• รายละเอียด Details

• Etc.



ตาราง เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้



ตาราง ผูป้ระกอบการ



NSW ฐานข้อมูลของ RFD (3)

ตาราง อุตสาหกรรมไม้

• เจ้าของ

• ประเภทอตุสาหกรรม

• วตัถปุระสงค์

• ท่ีตัง้

• บญัชี

• ฯ ล ฯ

ตาราง ใบรับรอง / ใบอนุญาต

• ผู้สง่ออก

• ท่ีอยู่

• รายละเอียดสินค้า
– Wood Products

– HS Code

• เจ้าของ ประเทศปลายทาง

• ฯ ล ฯ



ตารางอุตสาหกรรมไม้



ตาราง HS Code



NSW Real-Time Reporting 

Timber and Timber Products

• Imported Timber

• Planted Timber

• Timber Products to 
Export

• Plantation (FMU)

• Roughly Planted Timber 
Stock

• Wood Industries classified 
by Types

People/ Country

• Importer/  Exporter/ 

• Authorities

• Country of Destination



การรายงานผลแบบ real-time



NSW การสืบย้อนกลบัเอกสาร

ข้อมูลตามล าดับความต่อเน่ือง ของห่วงโซ่อุปทานไม้

• Imported Timber/ Planted Timber

• Control of Timber Movement

• Wood Industry

• Control of Timber Products Movement

• Issuing License to Export

• Barcode 



Chain of Custody Information (CoCI)
new digital -based system (2)

[S1]

ข้อมูล
ไม้น าเข้า

[F]
ข้อมูล

อุตสาหกรรมไม้
ID/Address
Evidence 

[P1]+more..

123456789012 343456789022553456789012

[S2]

ข้อมูล
สวนป่า

[D]

ข้อมูลการส่งออก

- S1: มาจาก กรมศุลกากร
- S2 & F: จาก กรมป่าไม้
- D:  ส่งไป กรมศุลกากร

- การออกเอกสาร P1 & P2 & C
- ทาง Web-based application
- น าเข้าข้อมูล to RFD DB
- สร้าง Barcode
- ตดิ Barcode บน P1, P2, C เพื่อเป็น ID, การเช่ือมโยงข้อมูล



Independent Monitoring of the 
systems by a third-party (1)

[S1]

Import 
Information

[F]
Wood based 

product
Facility 

ID/Address
Evidence 

[P1]+more..

123456789012 343456789022553456789012

[S2]

Plantation
Information

[D]

Export
Information

123456789012 343456789022

[D]

Export
Information

Complete
Chain

Incomplete
Chain

การตรวจติดตามความสมบรูณ์
ของหว่งโซอ่ปุทาน โดยใช้ระบบ
Barcode (C)



การสืบย้อนเอกสาร

น าเข้า สวนป่า น าเข้า

ใบเบกิทาง
/สป.๑๕

หนังสือ
ก ากับ ฯ

ใบรับรอง



European Union Timber Regulation
(EU TR)



การบังคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภบิาล และการค้า
(EU’s FLEGT)-ความท้าทายและโอกาสส าหรับไทย

จดัท าโดย : นายธาดา สวุรรณวิมล 
นกัวิชาการป่าไม้ช านาญการ
thada46@hotmail.com
0814061309

mailto:thada46@hotmail.com
mailto:thada46@hotmail.com
mailto:thada46@hotmail.com


กรอบกฎหมายของ EU



ผู้ประกอบการประเทศผู้ส่งสนิค้าไปจ าหน่ายใน EU

มีผลบังคับใช้ 3 มีนาคม 2556

ท่ีมา: ผลการศกึษา เร่ือง กฎระเบียบสหภาพยโุรปว่าด้วยไม้และผลิตภณัฑ์ไม้-
ผลกระทบและยทุธศาสตร์การสง่ออกไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ จดัโดยคณะผู้แทนไทยประจ า
สหภาพยโุรป และกรมป่าไม้ 26 กรกฎาคม 2555 (ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย FratiniVergano)

เก่ียวกับไม้ปลูก



กฎหมายTimber Regulation ของ EU

• ก าหนดให้ผู้ประกอบการน าเข้าของ EU ต้องมีเอกสารก ากบัสินค้า ซึง่ 
ผู้ประกอบการสง่ออกฝ่ายไทย เป็นผู้จดัเตรียมให้ (Due 
Diligence System ) [ก าหนดบงัคบัคนในประเทศยโุรป 
(G2B) แต่ มีผลให้ผู้ประกอบการฝ่ายยโุรปบงัคบัฝ่ายไทย (B2B)]

(เพราะถ้าไมมี่ คงไปเลือกน าเข้าจากผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีมี DDS)

• ผู้ประกอบการฝ่ายไทยจะเสนอ DDS เอง หรือ จ้าง FSC หรือ PEFC 
ก็ได้ (หมายถึงคา่ใช้จ่ายเพิ่ม มากด้วย)

(สาระส าคญัของกฎหมายมีเพียงเท่านี)้



ไมเ่พียงแตเ่ฉพาะ การมีเอกสารยืนยนัตลอดสายการผลติ แตต้่องมีระบบ:-

ขยายรายละเอียดของ DDS



มี 2 
ทางเลือก



VPA คืออะไร ?

• ข้อตกลงสองฝ่าย ไทย กบั สหภาพยโุรป (G2G)
• ข้อตกลงท่ี - ภาครัฐยินยอมรับภาระแทนภาคเอกชน - ท่ีท าธุรกิจ
สง่ออกสนิค้าไม้ไปจ าหน่ายในสหภาพยโุรป ในเร่ือง การตรวจสอบ 
การจัดรวบรวมเอกสารแสดงความถูกต้องตามกฎหมายของ
สินค้าไม้ การรับรอง และการออกใบรอง  (FLEGT license) 
ต่อ 1 shipment เพื่อใช้ในการตรวจปลอ่ยสินค้า ตามพิธีการ
ศลุกากรแห่งสหภาพยโุรป

• หมายเหต:ุ ภาระของเอกชนคือ DDS (B2B)



แนวคิดในการออกแบบ VPA ของ EU

• จากความจริงท่ีวา่ ทกุประเทศ ย่อมมีทัง้ไม้ที่ถูกกฎหมาย และผิด
กฎหมาย

• จะท าอยา่งไร? ท่ีจะก าหนดให้ รัฐบาลของประเทศคูค้่า ตรวจสอบ และ
ออกใบรับรองให้เฉพาะสนิค้าไม้ท่ีถกูต้องตามกฎหมายเท่านัน้ สง่มา
จ าหน่ายในสหภาพยโุรป

• หลกัการง่าย ๆ ประกอบด้วย 3 สว่นท่ีก ากบัและควบคมุซึง่กนัและกนั 
โดยเร่ิมจาก (ก) ผู้ประกอบธุรกิจ (ข) หน่วยงานของรัฐท่ีควบคมุก ากบั
ดแูล ก และ (ค) หน่วยงานท่ีสามท่ี ก ยอมรับหรือก าหนด ท าหน้าท่ี
ก ากบัและควบคมุหน่วยงานท่ี ข



ไม้อะไรบ้างท่ีสามารถออก FLEGT license (ผู้ มีสว่นได้เสียก าหนด)

ขัน้ตอนการออก FLEGT license โดยหน่วยงานของรัฐที่
ได้รับมอบหมาย ?

ระบบรับประกนัเพ่ือให้แน่ใจวา่ไม่มีไม้เถ่ือนเข้ามาในระบบ (รัฐ องค์กร กฎหมาย ปรับปรุง)

องค์กรท่ีสาม ตรวจสอบ หน่วยงานที่ก าหนดให้ออก FLEGT license

VPA มีอะไรบ้างท่ีส าคญั?

หน่วยงาน 
บังคับใช้
กฎหมาย
และออก 

FL 

และกรอบการเจรจา





หน่วยงานท่ีออก FLEGT license
[จ าเป็นมาก เพราะเก่ียวขอ้งกบัชนิดไมท่ี้ออก FL ได]้

• ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ (เพ่ือป้องกนั หรือ
ลดความเสี่ยงท่ีไม้ผิดกฎหมายเข้ามาในระบบ supply chain) 

• กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม สามารถท าได้บางสว่น เชน่ 
ไม้น าเข้า (ท่ี EU ยอมรับ) ไม้ป่าปลกูบางชนิด (ไม้สวนป่า) แตมี่ปริมาณไม้น้อย

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีปริมาณไม้ท่ีใช้ผลติเป็นสนิค้าเป็นจ านวนมาก เชน่ ไม้
ยางพารา ไม้ผล มีความเหมาะสมท่ีจะหาเป็นหนว่ยงานท่ีออก FLEGT license แต่
เทา่ท่ีทราบ ปัจจบุนัยงัไม่มีหน่วยงานในสงักดัท่ีเก่ียวข้องกบัการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ 
(เดิมมีกรมป่าไม้) [ท าไม? เพราะยงัมี ไม้ยางพารา ไม้ผล ปลกูในพืน้ท่ีป่าอยา่งผิดกฎหมาย
และอาจเข้าสูร่ะบบสนิค้าไม้ได้ ตามการศึกษาของ EU]

• แต ่หากเป็นไปได้ EU ต้องการให้ท าการตรวจรับรองแทนทกุชนิดสนิค้าไม้  เพราะสะดวก
ทัง้ 2 ฝ่าย รัฐบาลไทยก็คงต้องการอ านวยความสะดวกตอ่ผู้ประกอบการ โดย FLEGT 
license ให้กบัทกุสินค้าไม้ เพ่ือความเทา่เทียมกนั



ปัญหา หน่วยงานใด เหมาะสมส าหรับก าหนดใน VPA
(ออก FLEGT license) (1)

• กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม ไมพ่ร้อมท่ีจะเป็น
หน่วยงานผู้ออกใบรับรองให้ไม้ทกุชนิด เน่ืองจาก:-
– ไม่มีอ านาจหน้าทีใ่น ไม้ทางการเกษตร
– ไมต้่องการเพิ่มงาน 
– ไม่ต้องการถกูกลา่วหาจากประชาชนวา่ต้องการขยายองค์กรหรือขยายอ านาจใน

การควบคมุตามกฎหมายป่าไม้ที่มบีางทา่นมีความเหน็ว่าล้าสมยั
• แตส่ามารถออก FLEGT license ให้ได้ เฉพาะไม้น าเข้า (ท่ี EU 

ยอมรับ) และไม้ป่าปลกูบางชนิด ท่ีขึน้ทะเบียนสวนป่า (หากจ าเป็นเพ่ือรักษา
ตลาดบางสว่นท่ีสามารถท าได้ไว้ก่อน)

• ค าถาม? แล้วไม้อ่ืน เช่น ไม้ป่าปลกูท่ีไม่ขึน้ทะเบียน ไม้ยางพารา ไม้ผลไม้ 
สินค้าไม้ OTOP จะยอมไหม? ที่จะเข้าช่องแดง



ปัญหา หน่วยงานใด เหมาะสมส าหรับก าหนดใน VPA
(ออก FLEGT license) (2)

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอะไรอยูบ้่าง:-
– ก ากบั ดแูล ไม้ทางการเกษตร (วตัถดุิบไม้สว่นใหญ่ที่ใช้ในอตุสาหกรรมไม้)

– เป็นหน่วยงานมีวตัถปุระสงค์เพื่อสนบัสนนุการใช้ประโยชน์พชืเพือ่ผลผลิตเป็นหลกั
– มีหน่วยงานท่ีเข้าถึงประชาชนได้จนถึงระดบัรากหญ้า (เกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ 

เกษตรจงัหวดั)

• แตไ่ม่สามารถออก FLEGT license ให้ได้ เพราะไมมี่อ านาจในการ
บงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ (เช่น การตัง้โรงงานยงัอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีของกรม
ป่าไม้)

• ค าถาม? แล้วจะท าอยา่งไร? 



ความถูกต้อง
ของสนิค้าไม้

ยางพารา, ยคูาลิปตสั, สะเดาเทียม, สนทะเล, สนปฏิพทัธ์, 
กระถินณรงค์, กระถินเทพา, กระถินยกัษ์, มะพร้าว, มะขาม

, มะไฟบ้าน, มะปรางบ้าน, จามจรีุ และไม้ตาล 

ปัญหา



ข้อเสนอแนะทีส่ าคญั จากการศึกษา Timber Flow in 
Thailand [EFI และ กรมป่าไม้] (1)

การติดตามและการรายงานผล

• เพื่อเสริมสร้างให้ระบบการป่าไม้ของประเทศไทยมีความโปร่งใส และ
สร้างความเช่ือมนักบัระบบ NSW จงึมีความต้องการให้มีการพฒันา
ระบบการเก็บรวบรวมข้อมลูและระบบการแสดงผลข้อมลูสถิติส าหรับ
การผลติรายปีภายในประเทศของไม้ แตล่ะชนิดตามแหลง่ท่ีมาของไม้
มากขึน้

• ควรก าหนดหน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวเพื่อท าหน้าท่ีติดตาม
ตรวจสอบและจดัพิมพ์เอกสารเผยแพร่



ข้อเสนอแนะทีส่ าคญั จากการศึกษา Timber Flow in 
Thailand [EFI และ กรมป่าไม้] (2)

การพิสจูน์ความถกูต้องตามกฎหมาย
• อตุสาหกรรมไม้จ าเป็นต้องเตรียม ระบบ Due Diligence 

– ไม้และผลิตภณัฑ์ที่น าเข้าต้องมี CO และเอกสารอ่ืน ๆ ทียื่นยนัความถกูต้องตาม
กฎหมาย

– อตุสาหกรรมไม้ควรแยกไม้กลุม่ ๆ ตามแหลง่ก าเนิดของไม้
– ภาคเอกชนจ าเป็นต้องพฒันาและติดตัง้ระบบหวงโซก่ารครอบครองไม้ภายใน

โรงงานของตนเอง
• VPA รัฐบาลจ าเป็นต้องมีการพิจารณาความร่วมมือกบัผู้ มีสว่นได้เสีย ถึงค า

นิยามของความถกูต้องตามกฎหมายของไม้ และการพฒันาระบบ LAS
– กรมป่าไม้และหนว่ยงานอื่นเป็นผู้มบีทบาทส าคญั ต้องท าการประเมินระบบกา

รับรอง



ข้อเสนอแนะทีส่ าคญั จากการศึกษา Timber Flow in 
Thailand [EFI และ กรมป่าไม้] (3)

• การพฒันาระบบ paperless (NSW) กรมป่าไม้ได้ให้รายละเอียด
เชิงสรุปวา่ ในปัจจบุนั ประเทศไทยก าลงัพฒันาน าระบบดงักลา่วมาใช้
ในสว่นของการส าแดง การตรวจสอบลงตรา และการด าเนินการ
เก่ียวกบัการศลุกากรตลอดจนการติดตามการด าเนินการ การ
เคลื่อนย้ายไม้หรือผลิตภณัฑ์ไม้ในประเทศไทยทัง้หมด





ขอ้คิดเห็น ป่าไมข้องไทยในสายตาชาวโลก

พืน้ท่ีป่าไม้ Forest cover ตามความหมายของ FAO คือ พืน้ท่ีมี
ต้นไม้ท่ีมีเรือนยอดปกคลมุมากกวา่ 10 % และมีขนาดพืน้ท่ีมากกวา่ 
0.5 ha โดยต้นไม้สามารถมีความสงูได้อยา่งน้อย 5m เฉลี่ยทัว่โลก 
34% ของประเทศไทยปี 2012 มี 37% สงูกวา่คา่เฉลี่ย

พืน้ท่ีสว่นป่าอนรัุกษ์มีท่ีเป็นป่าธรรมชาต ิมีจ านวนพืน้ท่ี ประมาณ 20%

พืน้ท่ีท่ีเพิ่มขึน้แม้วา่สว่นใหญ่มาจากการปลกูสวนยางพารา รวมถึงไม้ผล 
และไม้จากป่าปลกู ดงันัน้ ประเทศไทยในภาคป่าไม้ในขณะนีไ้ม่ได้อยู่
ในฐานะประเทศท่ีก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน Source ของ Carbon 
แตป่ระเทศช่วยลดโลกร้อน เพราะเป็น Sink ของ Carbon 
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3 March 2013
EU Timber 
Regulation 
Applicable

Start of VPA 
Negotiations

VPA Concluded Agreed date by the 
EU and VPA country 

to start the full 
operation of the 
FLEGT Licensing 

Scheme

Exports of FLEGT licensed timber

Operators who place timber on the EU market for the first time, 
have to exercise due diligence

Operators who place FLEGT licensed timber on the EU 
Market comply with the EU Timber Regulation

The EU Timber Regulation 
and FLEGT Licensed Timber in VPA Countries 

Applicability of the 
EU Timber Regulation 

When do VPAs deliver 
FLEGT licensed timber?

Ratification of the VPA agreement & Implementation of 
operational FLEGT licensing scheme

VPA Negotiations



EU Timber Regulation

• Not a border measure; 
systematic approach;

• Applies after goods are 
released for free circulation;

• Customs not involved; CA 
entrusted with 
implementation;

• A valid FLEGT license 
absolves from DD obligation

FLEGT VPA

• Border measure; shipment based 
approach;

• Applies at the border, before 
customs release of goods; No 
license – no release of goods;

• Customs check if every shipment 
has a valid license;

• For goods not covered by a VPA 
the general EUTR regime applies
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การเตรียมการ FLEGT VPA ของไทย 
เกือบทั้งหมด โดยส านกัรับรองการป่าไม้



Voluntary Partnership Agreement
(VPA)

• License required for defined timber exports to 
the EU based on a system of legality assurance 
(TLAS)

• ใบอนญุาต/ใบรับรองท่ีออกให้กบั สนิค้าไม้ท่ีตกลงกนัไว้ เพื่อการสง่ออก
ไปจ าหน่ายสหภาพยโุรปภายโดยออกใต้ ระบบประกนัความถกูต้อง
ตามกฎหมาย (TLAS)



Defined timber to exports &
System of legality assurance (TLAS)

Five Elements
• A definition of legality-produced timber

– สินค้าผลิตจากไม้ใดที่จะใบรับรอง//ใบอนญุาต FLEGT ได้
• Control of the supply chain + Timber-tracking system (NSW)

– การควบคมุตลอดสายการผลิต มีกฎ ระเบียบใดควบคมุ (ตวับท)
• Verification

– การตรวจสอบความถกูต้องตามกฎ ระเบียบ (วิธการ ขัน้ตอน )
• Issuance of licenses

– การออกใบรับรอง/อนญุาต ใคร
• Independent monitoring of the systems by a third-party 

– เลือกจากองค์กรบคุคลท่ีสาม มาตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ข้อสรุปจากรัฐ เพราะมีการตรวจสอบหน่วยงาน
รัฐจากบคุคลภายนอก)



The major steps in the VPA process

In country 
consensus
building

•Information 
dissemination
•Stakeholders 
organize and 
create structure
•Country debate 
and analysis on 
legality, tracking 
system etc.

1 Bilateral 
Negotiation

•Negotiations 
with EC on VPA 
Annexes and 
Agreement text
•Negotiations 
among 
stakeholder 
groups in VPA 
producer country
•Negotiations 
within 
stakeholder 
groups

2 Agreement 
Ratification

•VPA initialized
•VPA signed and 
ratified in 
Producer 
country and EU

3 System 
Development

•Tracking systems 
improved/created
•Licensing system 
created
•Independent 
auditor selected
•Joint 
implementation 
meetings

4
Licensing

•FLEGT 
Licenses issued
•Independent 
monitoring 
functioning
•Timber 
controlled at 
EU borders

5

Guarantees stakeholders support and market confidence
Strengthens partner country’s ownership of results

Too far

ลงนาม ระบบพร้อม
(NSW)

ออก
License



VPA structure

• The body of text (legal and articles)
&

• Country detailed specific Annexes (with all the 
necessary technical elements)

Cover all requirement of TLAS



VPA text ex. Title from Ghana
Article 1

Objective

Article 9

Consultations 
on validity of 

Licences

Article 10

Independent
Monitoring
Annex  VI

Article 11

Irregularities

Article 17

Social
Safeguards

Article 18

Market
incentives

Article 25

Suspension

Article 26

Amendments

Article 27

Duration and 
Extension

Article 28

Termination

Article 29

Annexes

Article 30

Authentic
texts

Article 31

Entry into 
force

Article 2

Definitions
Annex I & II

Article 3

FLEGT
Licensing 
Scheme

Article 4

Licensing  
Authority

Article 5

EU 
Competent 
Authorities

Annex III

Article 6

FLEGT 
Licences
Annex IV

Article 7

Definition 
of Legally 
Produced 

Timber

Article 8

Verification 
of Legally 
Produced 

Timber
Annex V

Article 12

Date of 
Operation of 

the FLEGT 
Licensing 
Scheme

Annex VII

Article 13

Application of 
FLEGT Licensing

Scheme to 
Timber Products 
Not Exported to 
the Community 

Article 14

Schedule for 
implement 

of the 
Agreement
Annex VIII

Article 15

Supporting 
Measures
Annex IX

Article 16

Stakeholder 
Involvement in 

the 
Implementation

Article 19

Joint 
Monitoring 
and Review 
Mechanism

: JMRM

Article 20

Reporting 
and Public 
Disclosure

Article 21

Communication 
0n implement of 
the Agreement

Article 22

Confidential
Information

Article 23

Territorial
application

Article 24

Settle of 
disputes



The technical components:
Annexes

• Product coverage
• Legality definition & compliance framework
• EU handing of FLEGT licenses [EU]
• FLEGT License and procedures [EU]
• Timber Legality Assurance System (TLAS) description
• Principles of Independent audit (of the TLAS)
• Implementation schedule
• Additional Measures
• Assessment criteria for TLAS
• Information disclosure and reporting
• Functions of Joint Implementation (steering) Committee



VPA Annexes ex. Title from Ghana
Annex I 1A Products Covered by the FLEGT Licensing Scheme

1B Products not covered by the FLEGT Licensing Scheme

Annex II Legislation to Be Taken Into Account  in Determining the Legality of a Shipment of Timber, documentation
To be used as proof of compliance, and forest policy and legislative reform and legislative reform aspiration.

Annex III Community Importation procedures including verification of licenses.

Annex IV FLEGT Licence Specifications

Annex V Legality Assurance Scheme, including the procedure for issuing FLEGT Licences (wood tracking system, 
verification, licensing and independent monitoring).

Annex VI Terms of Reference for Independent Monitoring

Annex VII Criteria for assessment for Independent Monitoring

Annex VIII Schedule for Implementation of the Agreement.

Annex IX Supporting Measures for VPA Implementation.



Current step: 2

Bilateral 
Negotiation

2

Title

Just title prior 
to be frame 

for negotiation

If OK 
Because Its over 
all requirement

Negotiations with EC
On VPA Annexes and 
Agreement text

Negotiations among 
stakeholder groups in 
VPA producer country

Negotiations within
stakeholder groups 

31 Articles

9 Annexes

TLAS for import timber

TLAS for exempted timber

TLAS for non-exempted timber

TLAS for parawood timber

31 Articles

9 Annexes

Details

others

Consensus



The next step

• If Ok for the title of 31 Articles and 9 Annexes
• FCO as secretary will be drafted the VPA and 

some annexes of existing studies and circulate to 
all committee to be consider within two months 
by email.

• Getting comments from all committee after 
circulated and revising the drafted

• Re-circulated and repeat the same procedure 
until touching the consensus
(Both Thai and EU side if OK in this meeting)



The major steps in the VPA process

In country 
consensus
building

•Information 
dissemination
•Stakeholders 
organize and 
create structure
•Country debate 
and analysis on 
legality, tracking 
system etc.

1 Bilateral 
Negotiation

•Negotiations 
with EC on VPA 
Annexes and 
Agreement text
•Negotiations 
among 
stakeholder 
groups in VPA 
producer country
•Negotiations 
within 
stakeholder 
groups

2 Agreement 
Ratification

•VPA initialized
•VPA signed and 
ratified in 
Producer 
country and EU

3 System 
Development

•Tracking systems 
improved/created
•Licensing system 
created
•Independent 
auditor selected
•Joint 
implementation 
meetings

4
Licensing

•FLEGT 
Licenses issued
•Independent 
monitoring 
functioning
•Timber 
controlled at 
EU borders

5

Guarantees stakeholders support and market confidence
Strengthens partner country’s ownership of results

Too far

ลงนาม ระบบพร้อม
(NSW)

ออก
License



สรุป

• งานรับรองจะมีเพิ่มขึน้มาก ๆ เมื่อเข้าสู ่AEC

• ทกุสนิค้า การน าเข้าสง่ ออก จะใช้ระบบ NSW

• งานรับรองจะใช้ภาษาองักฤษมากขึน้

• ต้องน าคอมพิวเตอร์มาใช้มากขึน้

• เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกบังานรับรองต้องปรับตวั

• ขอให้โชคดี

• ขอบคณุ


