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วสัิยทัศน์ของกรมป่าไม้
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ประเทศที่ตดิต่อการค้ากับสหภาพยุโรป (Partner 
countries) มี  ๒  ทางเลือก คือ

๑. การเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ หรือ 
Voluntary Partnership Agreement (VPA) 
เพื่อให้รัฐรับภาระการตรวจอนุญาตก่อนส่งไป EU ตาม
แนวทางนัย EUTR

๒. ผู้ประกอบการต้องด าเนินการตามแนวทาง EUTR ที่จะมีผล
บังคับใช้ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ คือ จะต้องจัดให้มีระบบ
การตรวจรับรองตนเอง หรือที่เรียกว่า due diligence

3



• ในการประชมุร่วม G8 สหภาพยโุรป ได้ยอมรับแผนการแก้ไขปัญหา
การท าไม้อยา่งผิดกฎหมาย ซึง่เป็นเหตใุห้เนือ้ที่ป่าไม้ลดลง

• สหภาพยโุรป ประกาศแผนปฏิบติัการในการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้         
ธรรมาภิบาล และการค้า (Forest Law Enforcement, Governance and 

Trade: FLEGT)  

• มีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ FLEGT ของ
สหภาพยโุรป โดยประกาศกฎหมาย (EC) 2173/2005 และ (EC) 1024/2008 

วางข้อปฏิบตัิเร่ือง FLEGT Licence และ VPA 

• สหภาพยโุรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ การค้าไม้และผลิตภณัฑ์ไม้  
(EU Timber Regulation: EUTR) ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ วนัที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 
เพ่ือบงัคบัผู้น าเข้าสินค้าในตลาดยโุรปต้องรับภาระในการตรวจสอบความถกูต้อง
ของสินค้าไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ ที่จะวางขายในตลาดยโุรป
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กรอบข้อตกลง
• ค านิยามของไม้ที่ถกูกฎหมาย
• การลดภาษี ช่องทางสีเขียว
• เพ่ิมผลประโยชน์ การลดต้นทนุ
• พฒันาองค์ความรู้
• ความเป็นอิสระ ไม่บงัคบัการตกลง

ใบรับรอง FLEGT

• ใบรับรองแบบเอกสาร หรือแบบ ดิจิตอล
• องค์กรที่ออกใบรับรอง
• รับรองแบบแตล่ะครัง้ที่น าเข้า หรือ 
      การรับรองแบบทัง้กระบวนการ

สหภาพยุโรปจะต้องตรวจสอบ
ระบบรับประกันความถูกต้อง
ตามกฎหมายของสินค้าไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ (Timber Legality 

Assurance System: TLAS) และ
มอบอ านาจการออกใบรับรอง 
FLEGT แก่ประเทศที่ตกลงเป็น
หุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
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• เป็นแนวทางตามกฎระเบียบว่าด้วยการค้าไม้และผลติภณัฑ์ไม้ 
หรือ EUTR ที่ใช้บังคับกับผู้น าเข้าไม้ของสหภาพยุโรปจะต้อง
ท าการพสูิจน์ความถกูต้องของสนิค้าไม้และผลติภณัฑ์ไม้ ด้วย
ตนเอง (Due Diligence) ซึ่งกจ็ะต้องใช้เวลาในการตรวจ
พสูิจน์ และจะมีความเส่ียงหากไม่สามารถน าเข้าได้ จะต้องขน
สนิค้ากลับ แต่หากมาจากประเทศที่มีการเจรจาเป็นหุ้นส่วนกับ 

EU กจ็ะได้รับการตรวจสอบที่สะดวกกว่า เสียเวลาน้อยกว่า
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• ปี ๒๕๕๒ กรมป่าไม้ ได้รับหน้าที่ให้ด าเนินงานเกี่ยวกับ FLEGT

ในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นเร่ืองการป้องกันการท าไม้ที่ผดิ
กฎหมายและได้จัดตัง้ส่วนการรับรองไม้ สังกัดส านักการอนุญาต

• กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา รับฟังความคดิเหน็ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการที่ท าการค้าไม้กับสหภาพ
ยุโรป ท าการศึกษาวจิัยร่วมกับตวัแทนของสหภาพยุโรปและ
กระทรวงต่างประเทศ ระหว่างเดอืนมีนาคมถงึ กรกฎาคม ๒๕๕๔

• ปี ๒๕๕๔ กระทรวงทรัพยากรฯ มีค าสั่ง ที่ ๑๘๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมการ
เจรจาเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ มีปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ 
เป็นประธาน
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• เดือน กันยายน ๒๕๕๕ กรมป่าไม้ ได้ยกฐานะส่วนการรับรองไม้ 
สังกัดส านักการอนุญาต ขึน้เป็นส านักรับรองการป่าไม้ขึน้ตรงต่อ
อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อด าเนินงานเก่ียวกับ FLEGT และงานที่
เก่ียวข้องกับการรับรองไม้เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

• เจ้าหน้าที่ส านักรับรองการป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุตธิรรม และสิทธิมนุษยชน 
เก่ียวกับการผลักดันกรอบเจรจา VPA และให้ข้อมูลเร่ือง 
FLEGT ที่กรมป่าไม้ได้ด าเนินงานอยู่ และรับฟังข้อเสนอแนะ
ของผู้เก่ียวข้องที่เข้าร่วมประชุม
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• เม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการตามค าส่ัง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ที่ ๑๘๗/๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดให้มีการประชุมและมี
มตดิังนี ้

1. เหน็ชอบกรอบการเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วน
ด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement: 

VPA) น าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นชอบจาก
รัฐสภา 

2. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าร่างค าส่ังแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
เพื่อเตรียมการรองรับการบงัคับใช้กฎหมายป่าไม้          
ธรรมาภบิาล และการค้าจากสหภาพยุโรป จ านวน ๓ คณะ
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• วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  รฐัมนตรกีระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม น าเสนอกรอบเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วย
ความสมัครใจ (VPA) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

• วันที่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕  คณะรฐัมนตรพีิจารณาแล้ว มีมติให้
น าเสนอรฐัสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

• วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ รฐัสภาพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกรอบ
การเจรจาข้อตกลงฯ VPA เห็นชอบ ๔๓๘ เสียง จาก ๔๔๐ เสียง 
โดยงดออกเสยีง ๑ เสยีง ไม่ลงคะแนน ๑ เสยีง

• วันท่ี ๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ กรมป่าไม้เสนอให้กระทรวงทรัพย์ฯ แจ้ง
กระทรวงต่างประเทศ ประกาศเจตจ านงในการขอเริม่เจรจาไปยัง
สหภาพยุโรป
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• จัดเตรียมร่างหนังสือถงึ EU เพื่อขอเจรจาอย่างเป็นทางการ

• การประชุมคณะอนุกรรมการที่จัดตัง้เพื่อเตรียมการรองรับการ
บังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภบิาล และการค้าจากสหภาพ
ยุโรป

• จัดท าร่างข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) (ฉบับ
ที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด และสอดคล้องกับ EUTR 
มากที่สุด
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    นอกจากมีกฎหมายที่ด ีมีการบังคับใช้กฎหมายแล้ว 
ยังต้องมีระบบที่ใช้รับประกันว่าในระหว่างการขนส่งไม้
หรือผลิตภณัฑ์ไม้จะไม่มีโอกาสที่ไม้ที่ผิดกฎหมายเข้า
มาปะปนในการขนส่งไปตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งใน
ประเทศไทยจ าเป็นต้องพัฒนาการตรวจสอบเป็นหลาย
รูปแบบเน่ืองจากสินค้าไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ที่จะส่งไป
สหภาพยุโรปมีแหล่งที่มาแตกต่างกัน ดังนี ้
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กรมป่าไม้ จะรับรองความ
ถกูต้องของพืน้ที่ปลูก 

ไม้จากสวนป่า

การขนส่ง

สหภาพยุโรป ให้
การยอมรับขัน้ตอน
นีแ้ล้วบางส่วน

* ไม้ที่ขึน้ทะเบยีนสวนป่า ตาม พรบ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
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ส านกังานกองทนุสงเคราะห์การ
ท าสวนยางรับหน้ารับรองพืน้ที่

ไม้ยางพารา

การขนส่ง
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สหภาพยุโรป ให้
การยอมรับขัน้ตอน
นีแ้ล้วบางส่วน



หน่วยงานรับรองพืน้ท่ีวา่เป็นพืน้ท่ี
ถกูต้องตามกฎหมาย
นายอ าเภอ อบต. ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยป้องกนัรักษาป่า

ไม้ยูคาลปิตสั ที่ขึน้
ตามหวัไร่ ปลายนา

การขนส่ง
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สหภาพยุโรป ให้
การยอมรับขัน้ตอน
นีแ้ล้วบางส่วน



ไม้ที่เป็นผลพลอยได้
จากการท าเกษตรกรรม

การขนส่ง

หน่วยงานรับรองแหลง่ท่ีปลกู โดย
นายอ าเภอ อบต. ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยป้องกนัรักษาป่า
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สหภาพยุโรป ให้
การยอมรับขัน้ตอน
นีแ้ล้วบางส่วน



ประสานขอหนังสือรับรอง
แหล่งก าเนิดจากประเทศผู้
ส่งออกไม้

ไม้น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศเป็นวัตถุดบิ การขนส่ง
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สหภาพยุโรป ให้
การยอมรับขัน้ตอน
นีแ้ล้วบางส่วน*

* แตใ่ห้เพ่ิมหลกัฐานแสดงความถกูต้องตามกฎหมายของประเทศนัน้มาด้วย



    การด าเนินงานเกี่ยวกับ FLEGT ขัน้ตอนต่างๆ ที่จัดท าจะต้องไม่มีการ
เพิ่มต้นทนุให้กับผู้ประกอบการ และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชนท้องถิ่นด้วย

• เวทรัีบฟังความคิดเหน็ การประชุม
• การสัมมนาทางวิชาการ
• การแจกแบบสอบถาม
• การพูดคุยกับผู้ที่เช่ียวชาญ
• การก าหนดตัวผู้ที่เก่ียวข้อง
• การส ารวจ วิจัย 

สหภาพยโุรปได้
เน้นให้เคารพใน
สิทธิตา่งๆ ของ
ชมุชนท้องถ่ินด้วย
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• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

• หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง

• องค์กรอสิระ

• ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกจิ

• ประชาชนในท้องถิ่น
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• การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบการ
ด าเนินงานของ  FLEGT.

• การส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าร่วมการด าเนินการ
เกี่ยวกบั FLEGT.

• จดัท าช่องทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีความสะดวกที่จะร้องขอ
ความช่วยเหลือ

• ก่อตัง้สถาบนัเกี่ยวกบัการรับรองการป่าไม้เพื่อรองรับกฎระเบยีบ
จากประเทศคู่ ค้าอื่น และประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN 
Economic Community :  AEC) ซึ่งมีซบัซ้อนกว่า FLEGT 
(เพราะ FLEGT เน้นความถกูต้องตามกฎหมาย ส าหรับ AEC เน้น
ความยั่งยืนของอาเซียน)
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• พฒันามาตรฐานการตรวจสอบรับรองไม้ที่ส านักรับรองการป่าไม้ 
กรมป่าไม้ ด าเนินการในกรณีส่งออกไม้ไปนอกราชอาณาจักร ให้
สูงขึน้เทยีบเท่ามาตรฐานการรับรองทางป่าไม้ที่สากลยอมรับ

• จัดเตรียมข้อมูลวธีิการตรวจสอบเส้นทางการขนส่งไม้เพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่จะต้องใช้ในการอ้างองิความถกูต้อง
ของสนิค้าไม้ หรือ กรณีที่ผู้น าเข้าไม้ในตลาดสหภาพยุโรป
ต้องการตรวจสอบย้อนกลับสนิค้าไม้นัน้

• จัดท าข้อเสนอเพื่อการเจรจาให้สหภาพยุโรปยอมรับระบบ
ตรวจสอบของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิการของ  
ผู้ส่งออกสนิค้าไม้
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