กฎขอบังคับของสหภาพยุโรป (EU) No 995/2010 โดย รัฐสภา และ คณะมนตรีสหภาพ
ยุโรป
วันที่ 20 ตุลาคม 2553
วาดวยขอปฏิบัติของผูประกอบการทีต่ องการนําไมแปรรูปและผลิตภัณฑจากไมแปรรูป
เขาสูตลาด
(ขอความที่ความเกี่ยวของ EEA)
รัฐสภายุโรปและคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป
โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาวาดวยบทบาทหนาที่ของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะที่ระบุไวในมาตรา
192(1)
โดยคํานึงถึงขอเสนอจากคณะกรรมาธิการยุโรป
โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของสหภาพยุโรป
จากการปรึกษาหารือคณะกรรมการของภูมิภาค
ปฏิบัตติ ามขั้นตอนกฎหมายสามัญ
ในกรณีท:ี่
(1). ปาไมใหประโยชนหลากหลายตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งไมและ
ผลิตภัณฑทไี่ มใชไมจากปา และการบริการดานสิ่งแวดลอมที่จําเปนสําหรับมนุษย
เชน บทบาทในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศและการ
ปองกันรักษาสภาพภูมิอากาศ
(2). จากการที่มีความตองการไมและผลิตภัณฑไมจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น รวมกับการทีข่ าด
กลไกทางสถาบันและธรรมาภิบาลในภาคสวนของปาไมในประเทศทีผ่ ลิตไม ทําให
การทําไมเถื่อนและการคาที่เกี่ยวของเปนประเด็นที่สรางความกังวลมากขึ้น
(3). การทําไมเถื่อนเปนปญหาทีแ่ พรหลายซี่งนานาชาติลว นใหความสําคัญ และพบวา
เปนภัยคุกคามที่สําคัญตอพื้นที่ปา เนื่องจากการทําไมเถื่อนเปนสาเหตุสําคัญทีท่ าํ
ใหปาถูกทําลายและเกิดความเสื่อมโทรม ซึ่งทําใหเกิดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดกวารอยละ 20 ของปริมาณการปลดปลอยทัว่ ทัง้ โลก และยัง
คุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาและจัดการ
ปาอยางยั่งยืน และตอศักยภาพทางการคาของผูประกอบการที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
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(4).

(5).

(6).

(7).

ปญหาดังกลาวยังกอใหเกิดภาวะทะเลทรายและการพังทลายของดิน ทั้งยัง
กอใหเกิดสภาวะอากาศที่รุนแรงขึ้นและภาวะน้ําทวม นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอ
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งมักบั่นทอนความกาวหนาในการพัฒนาธรรมาภิ
บาลที่ดีและยังคุกคามตอวิถีชีวติ ของชุมชนทองถิ่นที่อยูกับปา และยังสามารถ
ยกระดับความขัดแยงถึงขั้นใชอาวุธ การแกปญหาจากการทําไมเถือ่ นภายใตบริบท
ของขอกฎขอบังคับนี้มุงหวังใหเกิดความพยายามที่จะบรรเทาผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพในลักษณะที่คุมคา และควรเปนสวนหนึ่ง
ที่แสดงถึงการดําเนินการภายใตพันธกิจของสหภาพยุโรปที่ใหไวในอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change)
ญัตติการตัดสินใจหมายเลข 1600/2002/EC ของรัฐสภายุโรป และ คณะมนตรียุโรป
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ไดรับรองแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมฉบับที่ 6 (the
Sixth Community Environment Action Programme) ซึ่งกําหนดใหเปนแนวทาง
หลักในการทดสอบความเปนไปไดในการประเมินการดําเนินงานเพื่อปองกันและ
ตอตานการคาไมเถื่อน และการมีสวนรวมอยางตอเนื่องของสหภาพยุโรปและรัฐ
สมาชิกในเรื่องของการแกปญหาและขอตกลงในประเด็นที่เกี่ยวของกับปาไมอันจะ
ทําใหเกิดผลในระดับโลกและระดับภูมิภาค
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 เอกสารเพื่อการสื่อสารโดยคณะกรรมาธิการยุโรป
เรื่อง "การบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา (FLEGT): ขอเสนอ
สําหรับ แผนปฏิบตั ิการขอสหภาพยุโรป” ซึ่งไดเสนอมาตรการในการสนับสนุน
ความพยายามของนานาชาติในการแกปญ
 หาการทําไมเถื่อนและการคาที่เกี่ยวของ
ภายใตบริบทของกรอบความพยายามทั้งหมดของสหภาพยุโรปเพื่อใหการจัดการ
ปาไมเปนไปอยางยั่งยืนประสบความสําเร็จ
รัฐสภายุโรปและคณะมนตรียินดีสานตอเรือ่ งจากเอกสารเพื่อการสื่อสารและยอมรับ
ความจําเปนที่สหภาพยุโรปตองการสนับสนุนความพยายามในระดับโลกตอการ
แกไขปญหาการทําไมเถื่อน
เพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑจากไมที่ผลิตภายใตกฎหมายของประเทศผูผลิตไมเทานั้น
ที่สามารถเขาสูสหภาพยุโรปตามเอกสารเพื่อการสื่อสาร สหภาพยุโรปไดมีการ
เจรจาขอตกลงความเปนหุน สวนโดยสมัครใจ (FLEGT VPAs) กับประเทศผูผลิตไม
(ประเทศคูคา) อันเปนภาระผูกพันทางกฎหมายสําหรับคูคา เพื่อที่จะนํารูปแบบการ
ออกใบอนุญาตและการกํากับการคาไมและผลิตภัณฑจากไมมาปฏิบัติจริงตามที่
ระบุไวในที่ FLEGT VPAs
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(8).

เนื่องจากปญหานี้เปนปญหาสําคัญและเรงดวนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองให
การสนับสนุนการดําเนินการเพื่อตอบโตการทําไมเถื่อนและการคาทีเ่ กี่ยวของ เพื่อ
ตอบสนองและสรางความเขมแข็งใหกับ FLEGT VPA และเพื่อเพิ่มความ
สอดคลองของนโยบายที่มีเปาหมายเพื่อการอนุรักษปาและเพื่อบรรลุผลสําเร็จใน
การปองกันสิ่งแวดลอม รวมถึงการตอสูกบั การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
(9). มีประเทศที่ไดดําเนินงานตาม FLEGT VPAs และรวมกันในหลักการกับสหภาพ
ยุโรป โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการใหคําจํากัดความของการผลิตไมอยางถูก
กฎหมาย ซึ่งความพยายามของประเทศเหลานี้ควรไดรับการยกยองและควร
สงเสริมประเทศอื่นๆเพื่อใหนํากลไกของ FLEGT VPAs มาใช ภายใตกรอบการ
ออกใบอนุญาตของ FLEGT เฉพาะไมทถี่ ูกตัดตามฏหมายของแตละประเทศรวมถึง
ผลิตภัณฑไมที่ทําจากไมถกู กฎหมายเทานั้นถึงจะนําเขามายังสหภาพยุโรป ดังนั้น
ผลิตภัณฑจากไมตามรายการที่ระบุในภาคผนวก II และ III โดยมีแหลงกําเนิดมา
จากประเทศคูค าที่ระบุใน ภาคผนวก I ของกฎขอบังคับของ EU หมายเลข
2173/2005 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548 ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดตั้งรูปแบบการออก
ใบอนุญาตของ FLEGT เพื่อการนําเขาไมมาสูประชาคมยุโรป จะไดรับการพิจารณ
วาเปนไมและผลิตภัณฑที่มาจากการตัดไมที่ถูกกฎหมายภายใตเงื่อนไขที่วา
ผลิตภัณฑจากไมนั้นถูกตองตามกฎขอบังคับและระเบียบปฎิบตั ิของบทบัญญัติที่
กลาวมา
(10). อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับชนิดสัตวปา และพืชปาที่
ใกลจะสูญพันธุ หรือ CITES กําหนดใหภาคีที่เปนสมาชิกเทานั้นทีส่ ามารถออก
ใบอนุญาต สําหรับสงออกชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ ทีอ่ ยูในบัญชีของ
CITES และไดมาอยางถูกกฎหมายของประเทศผูสงออก ดังนั้นพันธุไมที่ระบุใน
ภาคผนวก A, B หรือ C ของระเบียบ EU (EC) หมายเลข No 338/97 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2539 วาดวยการปองกันชนิดพันธุของสัตวและพืชปาในขอกําหนดการคา
ควรไดรับการพิจารณาวามาจากการตัดฟนที่ถูกกฎหมายและเปนไปตามกฎ
ขอบังคับและบทบัญญัติที่กลาวมา
(11). เนื่องจากมีการสงเสริมการนําไมและผลิตภัณฑจากไมกลับมาใชใหม หากจะรวม
ผลิตภัณฑดังกลาวใหอยูภายในขอบขายของกฎขอบังคับนี้อาจเปนการสรางภาระ
อันไมพึงประสงคตอผูประกอบการ ดังนั้นไมและผลิตภัณฑจากไมที่ใชแลวจน
หมดอายุการใชงานและควรถูกกําจัดเปนกากของเสียจะไมรวมเขาอยูในขอบขาย
ของกฎปฏิบัตนิ ี้
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(12). การนําไมและผลิตภัณฑจากไมที่ผิดกฎหมายเขาสูตลาดเปนครั้งแรกควรกําหนด
เปนขอหามเสมือนมาตรการหนึ่งของระเบียบนี้ เมื่อกลาวถึงความซับซอนของการ
ทําไมอยางผิดกฎหมาย ก็ควรมีการพิจารณาถึงตนเหตุ ผลกระทบ และมาตรการ
เฉพาะ เชน มาตรการที่มีเปาหมายตอพฤติกรรมของผูประกอบการ
(13). ในบริบทของแผนปฏิบัติการ FLEGT คณะกรรมาธิการและรัฐสมาชิก อาจใหการ
สนับสนุนและจัดใหมีการศึกษาและวิจัยอยางจริงจังในเรื่องของระดับความรุนแรง
และลักษณะการทําไมเถื่อนในประเทศตางๆ และนําเสนอขอมูลนั้นๆสูสาธารณะ
รวมไปถึงสนับสนุนการจัดใหมีแนวทางปฏิบัตเิ พื่อใหผูประกอบการในประเทศ
ผูผลิตไมสามารถนํามาใชไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
(14). ในกรณีที่ไมมีคําจํากัดความที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงควรนํากฏหมายของ
ประเทศที่ไมถกู ตัดฟน รวมถึงระเบียบและการดําเนินงานในประเทศตามอนุสัญญา
ระหวางประเทศซึ่งประเทศเหลานั้นเปนสมาชิกอยู เปนฐานในการใหคําจํากัดความ
วาอะไรเปนองคประกอบในการทําไมอยางผิดกฎหมาย
(15). ผลิตภัณฑจากไมหลายอยางผานกระบวนการหลายขัน้ ตอนกอนที่จะเขาสูต ลาดใน
ภูมิภาคเปนครั้งแรก ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงภาระในบริหารจัดการที่ไมจําเปน
ผูประกอบการที่นําไมและผลิตภัณฑจากไมเขาสูตลาดภูมิภาคครั้งแรกเทานั้นที่ควร
เขาสูระบบการตรวจสอบและประเมินคาของบริษัททีท่ ําการคา (due diligence) ใน
ขณะเดียวกันคูคาในหวงโซอุปทานควรตองจัดหาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูจัดหา/จัด
จางและขอมูลของผูซื้อเพื่อชวยในการตรวจสอบที่มาของไมและผลิตภัณฑจากไม
ยอนกลับ
(16). บนพื้นฐานของวิธีการอยางเปนระบบ ผูประกอบการทีน่ ําไมและผลิตภัณฑจากไม
เขาสูตลาดภูมิภาคครั้งแรกควรดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพือ่ ใหแนใจวาไม
มีการนําไมเถื่อนและผลิตภัณฑจากไมดังกลาวเขามาสูต ลาด เพื่อการนี้
ผูประกอบการควรดําเนินงานตามการตรวจสอบและประเมินคาของบริษัททีท่ ํา
การคา ผานมาตรการและแนวทางปฏิบตั อิ ยางเปนระบบเพื่อลดความเสี่ยงของการ
นําไมและผลิตภัณฑที่ทําจากไมเถื่อนเขาสูตลาด
(17). ระบบการตรวจสอบและประเมินคาบริษทั ที่ทําการคามี 3 ขั้นตอนที่เกีย่ วของกับการ
จัดการความเสี่ยง ไดแก การเขาถึงขอมูล การประเมินความเสี่ยง และการลดความ
เสี่ยงที่ระบุไว โดยระบบการตรวจสอบนีค้ วรนําไปสูการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ
แหลงที่มาและผูจัดหาไมและผลิตภัณฑจากไมที่นําเขามาในตลาดภูมิภาคเปนครั้ง
แรก รวมถึงขอมูลอื่นๆที่เกีย่ วของ เชน การปฏิบัตติ ามกฎหมายที่บังคับใช ประเทศ
ที่ใหผลผลิต ชนิดพันธุ ปริมาณ และพื้นที่ในระดับทองถิ่นของประเทศที่มีการใชกฎ
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(18).

(19).

(20).

(21).

(22).

ขอบังคับรวมถึงสัมปทานการเก็บเกี่ยว จากพื้นฐานขอมูลเหลานี้ผูประกอบการควร
มีการดําเนินการประเมินความเสี่ยง ถามีความเสี่ยงเกิดขึ้นผูประกอบการควรลด
ความเสี่ยงดังกลาวในลักษณะซึ่งเปนไปตามสัดสวนของความเสี่ยงที่ระบุไดนั้นเพื่อ
ปองกันการนําเขาไมและผลิตภัณฑทที่ ําจากไมเถื่อนเขาสูตลาดภูมิภาค
เพื่อหลีกเลี่ยงภาระในการบริหารจัดการที่ไมจําเปน ผูประกอบการที่ใชระบบและ
แนวทางปฏิบตั ิซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของระเบียบนี้อยูแลว ไมควรตองจัดตั้ง
ระบบใหมขึ้นอีก
เพื่อเปนการรับรองวิธีปฏิบตั ิที่ดีในภาคปาไม อาจนําการใหใบประกาศรับรองหรือ
รูปแบบที่ไดรบั รองจากองคกรที่สามที่รวมการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายมา
ใชในแนวทางการปฏิบัตขิ องการประเมินความเสี่ยง
ภาคการผลิตไมมีความสําคัญในทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป องคกรของ
ผูประกอบการเปนผูดําเนินการที่สําคัญในภาคสวนนี้ในฐานะที่พวกเขาเปนตัวแทน
ของผลประโยชนขนาดใหญและมีปฏิสัมพันธกับผูมีสว นไดสวนเสียหลากหลายกลุม
องคกรเหลานั้นยังมีความเชีย่ วชาญและความสามารถในการวิเคราะหกฏหมายที่
เกี่ยวของและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัตติ ามกฎหมายของสมาชิก แตก็ไม
ควรใชความสามารถนี้ในการผูกขาดตลาด ทั้งนี้ เพื่อเอื้อใหเกิดการดําเนินการตาม
กฎขอบังคับนีแ้ ละเพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาวิธปี ฏิบัตทิ ี่ดี จึงมีความ
เหมาะสมเปนอยางยิ่งที่จะมีการรับรององคกรผูซึ่งไดพัฒนาระบบการตรวจสอบและ
ประเมินคาของบริษัทที่ทําการคาตรงตามขอกําหนดของกฎขอบังคับนี้ การรับรอง
หรือการเพิกถอนการรับรององคกรผูติดตามตรวจสอบเหลานี้ควรดําเนินการอยาง
เปนธรรมและโปรงใส รายชื่อขององคกรที่ไดรับการรับรองควรถูกนํามาเผยแพรแก
สาธารณะเพื่อใหผูประกอบการไดใชประโยชน
เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายควรดําเนินการตรวจสอบองคกรติดตามตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อตรวจสอบวาองคกรไดปฏิบัตติ ามขอกําหนดที่ประกาศไวในกฎ
ขอบังคับอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายควร
พยายามดําเนินการตรวจสอบเมื่อไดรับขอมูลที่เกี่ยวของรวมถึงเรื่องราวที่ไดรับการ
รองเรียนจากองคกรที่สาม
เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายควรติดตามวาผูประกอบการปฏิบัตติ าม
ขอกําหนดที่ประกาศไวในกฎขอบังคับอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เพื่อใหลุลว ง
จุดมุงหมายดังกลาวเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายควรดําเนินการการตรวจสอบ
อยางเปนทางการตามแผนงานดวยความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบ
สถานที่ตั้งสํานักงานของผูประกอบการและการลงพื้นที่ตรวจสอบ และควรขอให
ผูประกอบการดําเนินการที่จําเปนในการแกไขปรับปรุง นอกจากนี้เจาหนาที่ผูมี
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(23).

(24).

(25).

(26).
(27).

(28).

อํานาจตามกฎหมายควรพยายามดําเนินการตรวจสอบเมื่อไดรับขอมูลที่เกี่ยวของ
รวมถึงเรื่องราวที่ไดรับการรองเรียนจากองคกรที่สาม
เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายควรเก็บบันทึกการตรวจสอบและเตรียมขอมูลที่
เกี่ยวของใหเปนขอมูลที่พรอมใชงานไดตามคําสั่งที่ 2003/4/EC ของรัฐสภายุโรป
และคณะมนตรี ลงวันที่ 28 มกราคม 2546 ในเรื่องที่ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ดานสิ่งแวดลอม
โดยคํานึงถึงคุณลักษณะสากลของการทําไมเถื่อนและการคาที่เกี่ยวของ เจาหนาที่
ผูมีอํานาจทางกฎหมายควรประสานงานระหวางกันและรวมกับเจาหนาที่บริหาร
จัดการของประเทศที่สามและคณะกรรมาธิการ
ในการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการที่นําไมและผลิตภัณฑจากไมเขาสู
ตลาดภูมิภาคใหสามารถปฏิบัตติ ามขอกําหนดของกฎขอบังคับจึงควรพิจารณา
สถานการณของผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้น รัฐสมาชิกโดย
ความชวยเหลืออันเหมาะสมจากคณะกรรมาธิการอาจใหความชวยเหลือแก
ผูประกอบการทางเทคนิคและดานอื่นๆ และอาจอํานวยความสะดวกในการ
แลกเปลีย่ นขอมูล แตความชวยเหลือดังกลาวไมควรทําใหผูประกอบการละทิ้ง
พันธะหนาที่ในการดําเนินงานการตรวจสอบและประเมินคาของบริษทั ที่ทําการคา
ผูคาและองคกรผูติดตามตรวจสอบควรระงับมาตรการไดๆที่อาจเปนผลในทางลบ
ตอการบรรลุวตั ถุประสงคของระเบียบนี้
รัฐสมาชิกควรแนใจวาการละเมิดกฎขอบังคับนี้ ไมวาโดยผูประกอบการ ผูคา และ
องคกรผูติดตามตรวจสอบตองมีบทลงโทษและการตักเตือนที่มีประสิทธิภาพอยาง
เหมาะสม อาจจัดใหมีกฎระเบียบแหงชาติวาหลังจากการลงโทษและตักเตือนที่มี
ประสิทธิภาพอยางเหมาะสมไดถูกใชสําหรับการละเมิดขอหามในการนําไมและ
ผลิตภัณฑทที่ าํ จากไมที่ตัดฟนอยางผิดกฏหมายเขามาสูตลาดภูมิภาคแลว ไมหรือ
ผลิตภัณฑจากไมดังกลาวไมจําเปนตองถูกทําลาย แตใหนํามาใชหรือจําหนายเพื่อ
สาธารณะประโยชน
คณะกรรมาธิการควรไดรับอํานาจในการนําบทบัญญัตกิ ารมอบหมายหนาที่แทน
ตามมาตรา 290 ของสนธิสญ
ั ญาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสหภาพยุโรป (Treaty
on the Functioning of the European Union-TFEU) วาดวยแนวทางปฏิบัติในการ
รับรองและถอดถอนการรับรององคกรผูติดตามตรวจสอบและวาดวยเกณฑการ
ประเมินความเสี่ยงซึ่งอาจจําเปนตองเพิ่มเติมจากที่มีอยูในกฎขอบังคับนี้ และ
เกี่ยวกับการนํารายชื่อของไมและผลิตภัณฑจากไมมาใชกับกฎขอบังคับนี้ จึงเปน
เรื่องที่คณะกรรมาธิการควรใหความสําคัญในการใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญอยาง
เหมาะสมในระหวาการเตรียมการ
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(29). เพื่อใหแนใจวาเงื่อนไขในการดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควรปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมาธิการในเรื่องอํานาจในการดําเนินการเพื่อกําหนดระเบียบขอบังคับ
รายละเอียดเกี่ยวกับความถี่และลักษณะของการตรวจสอบโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ในการตรวจสอบองคกรผูสังเกตุการณ และระบบการตรวจสอบและประเมินคาของ
บริษัทที่ทําการคา ยกเวน เกณฑการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวของใน
อนาคต ตามที่ระบุไวในมาตรา 291 TFEU วาดวยกฎและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ
กลไกเพื่อการควบคุมโดยรัฐสมาชิกภายใตการดําเนินการของคณะกรรมาธิการวา
ดวยการใชอํานาจซึ่งจะประกาศใหทราบลวงหนาโดยกฎขอบังคับทีน่ ํามาใชจะ
เปนไปตามขัน้ ตอนกฎหมายสามัญ การนํากฎขอบังคับใหมของมติสภาเลขที่
1999/468/EC ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2542 ซึ่งอยูในระหวางการพิจารณามาใช วา
ดวยขั้นตอนในการใชอํานาจการดําเนินการซี่งคณะกรรมาธิการไดมีมติรวมกัน (1)
ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช โดยมีขอยกเวนของกระบวนการภายใตกฎขอบังคับกับการ
ตรวจสอบ และซึ่งไมสามารถนําไปปรับใชได
(30). ผูประกอบการและเจาหนาที่ผูมีอํานาจควรไดรับชวงระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการ
เตรียมตัวเพื่อใหสามมารถปฏิบัตติ ามขอกําหนดของกฎขอบังคับนี้ได
(31). เนื่องจากวัตถุประสงคของระเบียบนี้หรืออีกนัยหนึ่งคือการตอสูกับการทําไมเถื่อน
และการคาทีเ่ กี่ยวของ มิสามารถสําเร็จลุลวงไดดวยประเทศสมาชิกใดเพียงประเทศ
เดียว และดวยเหตุของความรุนแรงของปญหาจึงเห็นวานาจะประสบความสําเร็จได
ดีกวาถารวมกันทําในระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปอาจปรับใช
มาตรการตามหลักการการเสริมอํานาจตามมาตรา 5 ของสนธิสัญญาสหภาพยุโรป
ตามหลักการประเมินตามสัดสวน กฎขอบังคับนี้ไมไดครอบคลุมเกินจริงหากแตรวม
เอาเรื่องที่จําเปนที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
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มีการรับรองระเบียบนี้ :
มาตรา 1 สาระสาคัญ
ระเบียบนี้ว่าด้วยข้อปฏิบตั ขิ องผูป้ ระกอบการทีน่ าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มาสู่ตลาดในภูมภิ าค
เป็นครัง้ แรก และข้อปฏิบตั ขิ องผูค้ า้
มาตรา 2 คาจากัดความ
สาหรับระเบียบนี้ มีการให้คาจากัดความไว้ดงั นี้
(a) ‘ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้’ (timber and timber product) หมายถึง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ทีก่ าหนดไว้ในภาคผนวก โดยยกเว้นผลิตภัณฑ์จากไม้หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิต
จากไม้ทห่ี มดอายุการใช้งานและต้องกาจัดทิง้ ดังทีใ่ ห้ความหมายไว้ใน มาตรา 3(1) ของ
Directive 2008/98/EC ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ว่าด้วยของ
เสีย
(b) ‘นาเข้าสู่ตลาด’ (placing on the market) หมายถึง การจัดส่งไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้เป็ น
ครัง้ แรกในตลาดภูมภิ าค โดยวิธกี ารต่างๆ โดยไม่จากัดวิธกี ารในการขายเพื่อจาหน่ าย หรือใช้ใน
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ ไม่ว่ามีการจ่ายเงินเป็ นการตอบแทนหรือการให้โดยไม่มคี ่าใช้จ่าย และยัง
รวมถึงการจัดหาด้วยกลไกการสื่อสารทางไกล ดังระบุใน Directive 97/7/EC ของรัฐสภายุโรป
และคณะมนตรี วันที่ 20 พฤษภาคม 2540 ว่าด้วยการปกป้องผูบ้ ริโภคภายใต้ขอ้ ตกลงการค้า
ทางไกล สาหรับสินค้าไม้ซง่ึ เป็นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มาจากไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ทอ่ี ยู่ในตลาด
ภูมภิ าคอยูแ่ ล้วจะไม่พจิ ารณาเป็นการ ‘นาเข้าสู่ตลาด’
(c) ‘ผูป้ ระกอบการ’ (operator) หมายถึง บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีน่ าไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้เข้า
มาสู่ตลาด
(d) ‘ผูค้ า้ ’ (trader) หมายถึง บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึง่ มีบทบาทในกิจกรรมทางพาณิชย์ ไม่ว่าการ
ขายหรือซือ้ ในตลาดค้าไม้ภูมภิ าค หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ทม่ี กี ารนาเข้าสู่ตลาดภูมภิ าคเรียบร้อย
แล้ว
(e) ‘ประเทศทีต่ ดั ฟนั ’ (country of harvest) หมายถึง ประเทศหรืออาณาเขตทีต่ ดั ฟนั ไม้ หรือ
ผลิตผลิตภัณฑ์ทม่ี ไี ม้เป็นส่วนประกอบ
(f) ‘การตัดฟนั อย่างถูกกฎหมาย’ (legally harvested) หมายถึง การตัดฟนั ทีเ่ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของประเทศทีต่ ดั ฟนั
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(g) ‘การตัดฟนั อย่างผิดกฎหมาย’ (illegally harvested) หมายถึง การตัดฟนั ทีม่ กี ารฝา่ ฝืน
หลักเกณฑ์ทางกฏหมายของประเทศทีต่ ดั ฟนั
(h) ‘กฏหมายทีใ่ ช้’ (applicable legislation) หมายถึง กฎหมายทีบ่ งั คับใช้ในประเทศทีต่ ดั ฟนั ซึง่
ครอบคลุมด้วยเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
— สิทธิในการตัดฟนั ไม้ในขอบเขตพืน้ ทีท่ ก่ี าหนดตามกฏหมาย
— การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสิทธิในการตัดฟนั และไม้รวมทัง้ ภาษีอากรทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดฟนั ไม้
— การตัดฟนั ไม้ รวมถึงกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมและป่าไม้ซง่ึ รวมการจัดการปา่ และการอนุรกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทีม่ คี วามเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดฟนั ไม้
— สิทธิตามกฎหมายของบุคคลทีส่ ามว่าด้วยการใช้และสิทธิครอบครองทีเ่ ป็ นผลจากการตัดฟนั
ไม้ และ
— การค้า และ ศุลกากร ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคปา่ ไม้
มาตรา 3 สถานะของไม้ และ ผลิ ตภัณฑ์จากไม้ ที่ครอบคลุมใน FLEGT และ CITES
ไม้ทเ่ี ป็ นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากไม้ ดังระบุใน ภาคผนวก II และ III ของระเบียบ
สหภาพยุโรป (EC) No 2173/2005 ทีม่ าจากประเทศคู่คา้ ทีร่ ะบุในภาคผนวก I ของระเบียบ
ดังกล่าว และทีป่ ฏิบตั ติ ามตามระเบียบและข้อกาหนดในการดาเนินการ จะได้รบั พิจารณาว่าเป็น
การตัดฟนั ทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้
ชนิดไม้ทร่ี ะบุในภาคผนวก A, B หรือ C ในระเบียบสหภาพยุโรป (EC) No 338/97 และทีป่ ฏิบตั ิ
ตามระเบียบและข้อกาหนดในการดาเนินการตามระเบียบดังกล่าว จะได้รบั พิจารณาว่าเป็นการ
ตัดฟนั ทีถ่ ูกกฎหมายตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้
มาตรา 4 ข้อปฏิ บตั ิ ของผู้ประกอบการ
1. การนาไม้ทม่ี กี ารตัดฟนั อย่างผิดกฎหมาย รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ทม่ี าจากแหล่งดังกล่าวถือ
เป็นข้อห้าม
2. ผูป้ ระกอบการควรดาเนินการตามการตรวจสอบและประเมินค่าของบริษทั ทีท่ าการค้า เมือ่ นา
ไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้เข้าสู่ตลาด เพื่อการนี้ ผูป้ ระกอบการควรใช้กรอบแนวทางการปฏิบตั ิ
และมาตราการ ซึง่ ในทีน่ ้ีจะกล่าวถึงว่าเป็น ‘ระบบการตรวจสอบและประเมินค่าของบริษทั ทีท่ า
การค้า’ (due diligence system) ซึง่ มีรายละเอียดเพิม่ เติมใน มาตรา 6
3. ผูป้ ระกอบการแต่ละรายควรยืนยันและประเมิน ระบบการตรวจสอบและประเมินค่าของบริษทั
ทีท่ าการค้าทีต่ นใช้อยู่ ยกเว้นในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบการใช้ระบบขององค์กรผูต้ ดิ ตามตรวจสอบ
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ดังทีก่ ล่าวถึงในมาตรา 8 อนึง ระบบการกากับดูแลภายใต้กฎหมายระดับชาติและกลไกการดูแล
ซึง่ อิงการประสานงานแบบสมัครใจ ทีเ่ ป็นไปตามเงือ่ นไขของระเบียบนี้กส็ ามารถใช้เป็นฐาน
สาหรับระบบการตรวจสอบและประเมินค่าบริษทั ทีท่ าการค้าได้
มาตรา 5 ข้อปฏิ บตั ิ ของการตรวจสอบย้อนกลับ
ผูค้ า้ ควรมีขอ้ มูลในประเด็นเหล่านี้ตลอดทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน
(a) ผูป้ ระกอบการหรือผูค้ า้ ทีจ่ ดั ส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และ
(b) หากสามารถดาเนินการได้ ผูซ้ ง่ึ ผูค้ า้ ได้จดั ส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ให้
ผูค้ า้ ควรจัดเก็บข้อมูลทีก่ ล่าวถึงในย่อหน้าที่ 1 อย่างน้อย 5 ปี และควรให้ขอ้ มูลดังกล่าวแก่
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมาย หากได้รบั การร้องขอ
มาตรา 6 ระบบการตรวจสอบและประเมิ นค่าบริ ษทั ผูท้ าการค้า
1. ระบบการตรวจสอบและประเมินค่าบริษทั ผูท้ าการค้าทีอ่ า้ งถึงในมาตรา 4(2) ควรครอบคลุม
องค์ประกอบดังนี้
(a) มาตรการและแนวทางปฏิบตั ทิ ใ่ี ห้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวกับการจัดหาไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของ
ผูป้ ระกอบการ หรือ การนาเข้าสู่ตลาด รวมถึง:
— รายละเอียด ทีป่ ระกอบด้วยชื่อการค้าและประเภทของสินค้า รวมทัง้ ชื่อสามัญของชนิดต้นไม้
และ ชื่อวิทยาศาสตร์ หากสามารถหาได้
— ประเทศทีต่ ดั ฟนั และระบุถงึ
(i) พืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็นแหล่งทีไ่ ม้ถูกตัด และ
(ii) โครงการหรือแปลงสัมปทานทีม่ กี ารตัดฟนั
— ปริมาณ (ระบุเป็นปริมาตร น้าหนัก หรือ จานวนหน่วย)
— ชื่อ และ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ ดั หาให้แก่ผปู้ ระกอบการ
— ชื่อ และ ทีอ่ ยู่ ของผูซ้ ง่ึ ผูค้ า้ ได้จดั หาไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ให้
— เอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ทีร่ ะบุว่าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เหล่านี้ได้ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย

(b) แนวทางปฏิบตั ใิ นการประเมินความเสีย่ งทีท่ าให้ผปู้ ระกอบการสามารถวิเคราะห์และประเมิน
ความเสีย่ งของการนาไม้หรือผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากไม้ทต่ี ดั ฟนั อย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดภูมภิ าค

“ระเบียบนี้ได้รับการแปลจาก EU FLEGT Asia Regional Support Programme สาหรับเป้ าหมายเพื่อให้ขอ้ มูลเท่านั้น ข้อความ
ในเอกสารไม่ได้เป็ นการแปลอย่างเป็ นทางการ ฉบับภาษาใน 21 EU เท่านั้นที่มีผลทางกฎหมายในสหภาพยุโรป”
10

โดยแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวควรพิจารณาถึงข้อมูลตามหัวข้อ (a) และเกณฑ์ในการประเมินความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ประกอบด้วย
— การรับรองการปฏิบตั ติ ามทางกฎหมาย ซึง่ อาจรวมถึงการให้ใบประกาศ หรือการตรวจสอบ
ยืนยันจากองค์กรทีส่ าม
— การเกิดการตัดฟนั พันธุไ์ ม้บางชนิดอย่างผิดกฎหมาย
— การเกิดการตัดฟนั หรือการปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ในประเทศทีต่ ดั ฟนั และ/หรือ พืน้ ทีซ่ ง่ึ มีการตัด
ฟนั ไม้นนั ้ อย่างผิดกฎหมาย รวมทัง้ การพิจารณาถึงการเกิดความขัดแย้งถึงขัน้ ใช้อาวุธ
— บทลงโทษทีก่ าหนดโดยคณะมนตรีดา้ นความปลอดภัยของ UN หรือ คณะมนตรีของสหภาพ
ยุโรปเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกไม้
— ความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
(c) ยกเว้นในกรณีทค่ี วามเสีย่ งทีป่ ระเมินไว้ในหัวข้อ (b) นัน้ ต่ามากจนสามารถเพิกเฉยได้ ต้องมี
แนวทางปฏิบตั ใิ นการลดความเสีย่ งทีป่ ระกอบด้วยชุดของมาตรการและขัน้ ตอนทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสมเพื่อลดความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ อาจรวมทัง้ การร้องขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิม่ เติม และ/หรือ การพิสจู น์ยนื ยันจากองค์กรทีส่ าม
2. กฎในรายละเอียดทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั ติ ามย่อหน้าที่ 1 ยกเว้นเกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง
กล่าวไว้ในประโยคที่ 2 ของย่อหน้า 1(b) ของมาตรานี้ ต้องได้รบั การรับรองตามขบวนการที่
กล่าวไว้ในมาตรา 18(2) โดยกฎดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2555
3. เมือ่ นาเอาการพัฒนาด้านการตลาดและประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการดาเนินการตามระเบียบ
นี้มาพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการแลกเปลีย่ นข้อมูลทีก่ ล่าวไว้ในมาตรา 13 และการ
รายงานทีก่ ล่าวไว้ในมาตรา 20(3) คณะกรรมาธิการอาจจะนาบทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าที่
แทนมาใช้ตามมาตรา 290 TFEU เมือ่ คานึงถึงเกณฑ์การประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจจาเป็ นเพื่อ
สนับสนุ นเกณฑ์ทก่ี ล่าวไว้ในประโยคที่ 2 ของย่อหน้าที่ 1(b) ของมาตรานี้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบและประเมินค่าของบริษทั ทีท่ าการค้า
สาหรับบทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทนซึง่ กล่าวถึงในย่อหน้านี้ม ี มีแนวทางปฏิบตั ติ าม
ขบวนการทีว่ างไว้ในมาตรา 15 16 และ 17
มาตรา 7 เจ้าหน้ าที่ผ้มู ีอานาจตามกฎหมาย
1.รัฐสมาชิกแต่ละประเทศเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายหนึ่งคนหรือมากกว่า
เพื่อรับผิดชอบเกีย่ วกับการนาระเบียบไปสู่การปฏิบตั ิ
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รัฐสมาชิกต้องแจ้งชื่อและทีอ่ ยูข่ องเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายต่อคณะกรรมาธิการภายใน
วันที่ 3 มิถุนายน 2554 และรัฐสมาชิกต้องแจ้งแก่คณะกรรมาธิการเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงชื่อ
หรือทีอ่ ยูข่ องเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมาย
2. คณะกรรมาธิการต้องเผยแพร่รายชื่อเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายให้แก่สาธารณะ
รวมทัง้ ในอินเตอร์เน็ต และทาการปรับปรุงรายชื่ออย่างสม่าเสมอ
มาตรา 8 องค์กรผูต้ ิ ดตามตรวจสอบ
1. องค์กรผูต้ ดิ ตามตรวจสอบต้อง:
(a) ปรับปรุงและประเมินระบบการตรวจสอบและประเมินค่าบริษทั ทีท่ าการค้าอย่างต่อเนื่อง
ดังทีว่ างไว้ในมาตรา 6 และให้สทิ ธิผปู้ ระกอบการนาไปใช้ได้
(b) ตรวจยืนยันว่าผูป้ ระกอบการใช้ระบบการตรวจสอบและประเมินค่าบริษทั ทีท่ าการค้าอย่าง
เหมาะสม
(c) มีการดาเนินการอย่างเหมาะสมกับผูป้ ระกอบการ หากเกิดความผิดพลาดในการใช้ระบบการ
ตรวจสอบและประเมินค่าบริษทั ทาการค้า ซึง่ รวมถึงการแจ้งเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมาย
ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบการมีความผิดพลาดอย่างมีนยั ยะสาคัญ หรือเกิดขึน้ ซ้า
2. องค์กรใดๆ อาจสมัครเพื่อขอรับรองในการเป็ นองค์กรผูต้ ดิ ตามตรวจสอบ ถ้าปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนด ดังนี้
(a) มีสถานะทางกฎหมายและการจัดตัง้ อย่างเป็นทางการในสหภาพยุโรป
(b) มีความเชีย่ วชาญทีเ่ หมาะสมและมีศกั ยภาพในการปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีท่ ก่ี ล่าวถึงในย่อ
หน้าที่ 1 และ
(c) ไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนในการทาหน้าที่
3. หลังจากการปรึกษาหารือกับรัฐสมาชิก คณะกรรมาธิการจะรับรองผูส้ มัครว่าเป็ นองค์กร
ผูต้ ดิ ตามตรวจสอบ เมือ่ ผูส้ มัครมีคุณสมบัตคิ รบตามข้อกาหนดทีว่ างไว้ในย่อหน้าที่ 2
คณะกรรมาธิการจะแจ้งผลการตัดสินใจในการรับรององค์กรผูต้ ดิ ตามตรวจสอบต่อเจ้าหน้าทีผ่ มู้ ี
อานาจตามกฎหมายของรัฐสมาชิกทุกๆ ประเทศ
4. เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายควรดาเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อประเมินว่าองค์กร
ผูต้ ดิ ตามตรวจสอบได้ดาเนินงานภายใต้อานาจการดูแลของเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจ และยังคง
ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามทีว่ างไว้ในย่อหน้าที่ 1 และมีการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีว่ างไว้ในย่อหน้าที่ 2
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การตรวจสอบสามารถดาเนินการได้เมือ่ เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายของรัฐสมาชิกมีขอ้ มูล
หรือในกรณีทม่ี ขี อ้ กังวลทีพ่ สิ จู น์ได้จากองค์กรทีส่ าม หรือเมือ่ พบข้อบกพร่องในการดาเนินการ
โดยผูป้ ระกอบการตามระบบการตรวจสอบและประเมินค่าบริษทั ทีท่ าการค้าซึง่ พัฒนาขึน้ โดย
องค์กรผูต้ ดิ ตามตรวจสอบ และจะต้องจัดทารายงานการตรวจสอบให้ปรากฎตาม Directive
2003/4/EC
5. หากเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายพบว่าองค์กรผูต้ ดิ ตามตรวจสอบไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ ่ี
วางไว้ในย่อหน้าที่ 1 หรือไม่ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทีว่ างไว้ในย่อหน้าที่ 2 เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจ
ตามกฎหมายจะต้องแจ้งแก่คณะกรรมาธิการทันที
6. จากข้อมูลสืบหาตามย่อหน้าที่ 5 คณะกรรมาธิการต้องเพิกถอนการรับรององค์กรผูต้ ดิ ตาม
ตรวจสอบเมือ่ ตรวจสอบพบว่าองค์กรผูต้ ดิ ตามไม่ได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามทีว่ างไว้ในย่อหน้าที่ 1
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทีว่ างไว้ในย่อหน้าที่ 2 ซึง่ ก่อนการถอดถอนการรับรององค์กร
ผูต้ ดิ ตามตรวจสอบ คณะกรรมาธิการต้องชีแ้ จ้งต่อรัฐสมาชิกทีเ่ กี่ยวข้อง
คณะกรรมาธิการจะต้องแจ้งเรือ่ งการตัดสินใจถอดถอนการรับรององค์กรผูต้ ดิ ตามตรวจสอบต่อ
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายของรัฐสมาชิกทุกประเทศ
7. เพื่อเป็นส่วนเสริมกฎการปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรผูต้ ดิ ตาม
ตรวจสอบ โดยอาศัยประสบการณ์หากมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องแก้ไขกฎการปฏิบตั ดิ งั กล่าว
คณะกรรมาธิการอาจนาบทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทนมาใช้ตามมาตรา 290 TFEU โดย
ยึดหลักความโปร่งใสและยุตธิ รรม
สาหรับบทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทนซึง่ กล่าวถึงในย่อหน้านี้ ต้องเป็นไปตามขบวนการ
ปฏิบตั ทิ ก่ี ล่าวไว้ในมาตรา 15 16 และ 17 โดยบทบัญญัตดิ งั กล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 3
มีนาคม 2555
8. กฎในรายละเอียดเกีย่ วกับความถีแ่ ละลักษณะของการตรวจสอบทีไ่ ด้มกี ารกล่าวไว้ในย่อ
หน้าที่ 4 ต้องได้รบั การรับรองตามกระบวนการของระเบียบทีก่ ล่าวไว้ในมาตรา 18(2) โดยกฎ
ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2555 ทัง้ นี้เพื่อสร้างความมันใจในประสิ
่
ทธิภาพ
ขององค์กรผูต้ ดิ ตามตรวจสอบและการดาเนินการในแบบเดียวกัน
มาตรา 9 รายชื่อองค์กรผู้ติดตามตรวจสอบ
คณะกรรมาธิการต้องจัดพิมพ์รายชื่อขององค์กรผูต้ ดิ ตามในวารสารทางการของสหภาพยุโรป
ในชุดวารสาร C และต้องนาเสนอไว้บนเว็บไซด์ของวารสาร โดยรายชื่อควรมีการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
“ระเบียบนี้ได้รับการแปลจาก EU FLEGT Asia Regional Support Programme สาหรับเป้ าหมายเพื่อให้ขอ้ มูลเท่านั้น ข้อความ
ในเอกสารไม่ได้เป็ นการแปลอย่างเป็ นทางการ ฉบับภาษาใน 21 EU เท่านั้นที่มีผลทางกฎหมายในสหภาพยุโรป”
13

มาตรา 10 การตรวจสอบผูป้ ระกอบการ
1. เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายควรดาเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าผูป้ ระกอบการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดทีว่ างไว้ในมาตรา 4 และ 6
2. การตรวจสอบทีก่ ล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 1 ต้องดาเนินให้เป็นไปตามแผนทีม่ กี ารทบทวนบน
พืน้ ฐานการประเมินความเสีย่ งเป็นระยะ นอกจากนี้ การตรวจสอบอาจทาได้ เมือ่ เจ้าหน้าทีผ่ มู้ ี
อานาจตามกฎหมายมีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือในกรณีทม่ี ขี อ้ กังวลทีพ่ สิ จู น์ได้จากองค์กรทีส่ าม
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของผูป้ ระกอบการ ซึง่ อยูภ่ ายใต้ระเบียบนี้
3. การตรวจสอบทีก่ ล่าวถึงในย่อหน้าที่ 1 อาจรวมถึงประการอื่นๆ ได้แก่
(a) การทดสอบระบบการตรวจสอบและประเมินค่าบริษทั ทีท่ าการค้า รวมถึงการประเมินความ
เสีย่ งและแนวทางปฏิบตั ใิ นการลดความเสีย่ ง
(b) การทดสอบเอกสารและบันทึกทีบ่ ่งชีไ้ ด้ว่าระบบการตรวจสอบและประเมินค่าบริษทั ทีท่ า
การค้า และแนวทางปฏิบตั ทิ างานได้อย่างเหมาะสม
(c) การตรวจสอบ ณ สถานที่ ซึง่ รวมถึงการลงตรวจสอบในพืน้ ที่
4. ผูป้ ระกอบการควรให้ความช่วยเหลือทีจ่ าเป็ นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของการตรวจสอบ
ทีก่ ล่าวถึงในย่อหน้าที่ 1 รวมทัง้ การให้เข้าสถานทีแ่ ละเอกสารหรือบันทึกต่างๆ
5. โดยปราศจากอคติต่อมาตรา 19 หลังจากการตรวจสอบทีก่ ล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 1 หากพบ
ข้อบกพร่อง เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายอาจจะออกหนังสือสาคัญระบุให้ผปู้ ระกอบการ
ดาเนินการแก้ไข ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของข้อบกพร่องทีพ่ บ โดยรัฐสมาชิกอาจจะดาเนินมาตรการ
บางอย่างในทันที ซึง่ อาจจะรวมถึง
(a) การยึดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
(b) ห้ามไม่ให้ทาการตลาด ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

มาตรา 11 บันทึกการตรวจสอบ
1. เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายต้องเก็บบันทึกการตรวจสอบทีก่ ล่าวถึงในมาตรา 10(1)
เพื่อระบุลกั ษณะจาเพาะของการตรวจสอบและผลทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงหนังสือสาคัญต่างๆอัน
เกีย่ วข้องกับการแก้ไขซึง่ ออกภายใต้มาตรา 10(5) และบันทึกการตรวจสอบทัง้ หมดต้องเก็บ
รักษาอย่างน้อยเป็ นเวลา 5 ปี
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2. ต้องจัดให้มขี อ้ มูลทีก่ ล่าวถึงในย่อหน้าที่ 1 ตามข้อกาหนดใน Directive 2003/4/EC
มาตรา 12 ความร่วมมือ
1. เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายต้องประสานความร่วมมือระหว่างกัน และกับมีเจ้าหน้าที่
บริหารงานของประเทศทีส่ าม และกับคณะกรรมาธิการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
2. เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฏหมายต้องแลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับข้อบกพร่องร้ายแรงซึง่
รายงานจากการตรวจสอบตามทีก่ ล่าวถึงในมาตรา 8(4) และ 10(1) และประเภทของบทลงโทษ
ทีก่ าหนดขึน้ ตามมาตรา 19 ร่วมกับเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมายของรัฐสมาชิกต่างๆ และ
กับคณะกรรมาธิการ
มาตรา 13 ความช่วยเหลือทางวิ ชาการ คาแนะนาและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
1. โดยปราศจากอคติต่อข้อปฏิบตั ขิ องผูป้ ระกอบการในการปฏิบตั ติ ามการตรวจสอบและ
ประเมินค่าบริษทั ทีท่ าการค้าภายใต้มาตรา 4(2) ด้วยความช่วยเหลือของคณะกรรมาธิการตาม
ความเหมาะสม รัฐสมาชิกอาจให้การช่วยเหลือทางวิชาการและด้านอื่นๆ และแนะแนวทางแก่
ผูป้ ระกอบการ โดยพิจารณาลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุ นให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของระเบียบนี้ โดยเฉพาะในด้านทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานของระบบการ
ตรวจสอบและประเมินค่าบริษทั ทีท่ าการค้า ตามมาตรา 6
2. รัฐสมาชิก โดยความช่วยเหลือของคณะกรรมาธิการตามความเหมาะสม อาจสนับสนุนการ
แลกเปลีย่ นและการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการทาไม้อย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ
แนวทางในการช่วยผูป้ ระกอบการในการประเมินความเสีย่ งทีว่ างไว้ในมาตรา 6(1) (b) และ
เกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการดาเนินการตามระเบียบนี้
3. ลักษณะของความช่วยเหลือทีใ่ ห้จะต้องไม่เป็ นการประนีประนอมความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฏหมาย หรือขัดต่อความเป็ นอิสระในการบังคับใช้ระเบียบนี้

มาตรา 14 การแก้ไขเพิ่ มเติ มภาคผนวก
เพื่อเป็นการนาเอาประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ในการดาเนินงานตามระเบียบนี้มาใช้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ จากรายงานทีก่ ล่าวไว้ในมาตรา 20(3) และ (4) และผ่านทางการแลกเปลีย่ นข้อมูลดังทีก่ ล่าว
ไว้ในมาตรา 13 และเมือ่ พิจารณาถึงการพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะทางวิชาการ กลุ่มผูใ้ ช้
สุดท้าย และกระบวนการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ดังนัน้ คณะกรรมาธิการอาจนา
บทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทน ตามมาตรา 290 TFEU เพื่อทาการแก้ไขและเพิม่ เติม
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รายชื่อไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ทร่ี ะบุในภาคผนวก ซึง่ การกระทานี้จะไม่สร้างภาระทีไ่ ม่จาเป็ น
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
สาหรับบทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทนซึง่ กล่าวถึงในมาตรานี้ จะเป็นไปตามขบวนการที่
วางไว้ในมาตรา 15 16 และ 17
มาตรา 15 การมอบหมายหน้ าที่แทน
1. อานาจในการนาบทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทนมาใช้ ทีก่ ล่าวไว้ในมาตรา 6(3) 8(7)
และ 14 ต้องเป็นการปรึกษาหารือโดยคณะกรรมการ ในช่วงระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที่ 2
ธันวาคม 2553 โดยคณะกรรมาธิการจะต้องจัดทารายงานในส่วนของอานาจการมอบหมาย
หน้าทีแ่ ทน ภายใน 3 เดือน ก่อนสิน้ สุดช่วงระยะเวลา 3 ปีหลังจากวันทีร่ ะเบียบนี้ถอื ปฏิบตั ิ
ระยะเวลาของการมอบหมายหน้าทีแ่ ทนสามารถขยายได้โดยอัตโนมัตใิ นช่วงระยะเวลาทีเ่ ท่ากัน
เว้นแต่รฐั สภายุโรปหรือคณะมนตรีทาการยกเลิกข้อกาหนดนี้ซง่ึ เป็ นไปตามมาตรา 16
2. ในทันทีทน่ี าบทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทนมาใช้ คณะกรรมาธิการต้องแจ้งแก่ทงั ้
รัฐสภายุโรปและคณะมนตรี
3. อานาจในการนาบทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทนมาใช้ เป็นการปรึกษาหารือโดย
คณะกรรมธิการ ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ างไว้ในมาตรา 16 และ 17
มาตรา 16 การเพิ กถอนการมอบหมายหน้ าที่แทน
1. อานาจของการมอบหมายหน้าทีแ่ ทน ทีก่ ล่าวถึงในมาตรา 6(3) 8(7) และ 14 อาจจะเพิกถอน
ได้ทุกเมือ่ โดยรัฐสภายุโรปหรือโดยคณะมนตรี
2. สถาบันทีเ่ ริม่ ขบวนการเพิกถอนอานาจการมอบหมายหน้าทีแ่ ทนเป็ นการภายใน ต้อง
พยายามแจ้งสถาบันอื่นและคณะกรรมาธิการภายในช่วงระยะเวลาทีเ่ หมาะสมก่อนการตัดสินใจ
ขัน้ สุดท้าย โดยระบุอานาจการมอบหมายหน้าทีแ่ ทนซึง่ เป็นต้นเรือ่ งของการเพิกถอนและเหตุผล
ทีน่ าไปสู่การเพิกถอน
3. การตัดสินใจเพิกถอนเป็ นการยุตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทนจะถูกกาหนดไว้ในการตัดสินใจนัน้
อาจจะมีผลในทันที หรือ มีผลบังคับใช้ในวันทีก่ าหนด แต่จะไม่มผี ลกระทบต่อสถานะของ
บทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทนทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่แล้ว ซึง่ เผยแพร่ในวารสารทางการของ
สหภาพยุโรป
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มาตรา 17 การคัดค้านต่ อบทบัญญัติการมอบหมายหน้ าที่แทน
1. รัฐสภายุโรปหรือคณะมนตรีอาจคัดค้านบทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทนภายในช่วง
ระยะเวลาสองเดือนนับแต่วนั ทีป่ ระกาศ รัฐสภายุโรปหรือคณะมนตรีอาจจะขอขยายเวลานี้
ออกไปได้อกี สองเดือน
2. ถ้าครบกาหนด หากรัฐสภายุโรปหรือคณะมนตรีจะไม่ทาการคัดค้านบทบัญญัตกิ าร
มอบหมายหน้าทีแ่ ทนได้ บทบัญญัตนิ ้จี ะได้รบั การเผยแพร่ในวารสารทางการของสหภาพยุโรป
ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ตามวันทีร่ ะบุไว้ในวารสาร
บทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทนอาจพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางการของสหภาพยุโรป และ
มีผลบังคับใช้ก่อนการครบกาหนดเวลา ถ้าทัง้ รัฐสภายุโรปและคณะมนตรีแจ้งต่อ
คณะกรรมาธิการว่าไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะคัดค้าน
3. หากรัฐสภายุโรปหรือคณะมนตรีคดั ค้านต่อบทบัญญัตกิ ารมอบหมายหน้าทีแ่ ทน บทบัญญัติ
ดังกล่าวจะไม่มผี ลบังคับใช้ และสถาบันทีค่ ดั ค้านต้องระบุเหตุผลในการคัดค้านต่อบทบัญญัตกิ าร
มอบหมายหน้าทีแ่ ทน
มาตรา 18 คณะกรรมการ
1. คณะกรรมาธิการต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการเกีย่ วกับการบังคับใช้กฎหมาย
การบริหารจัดการ และการค้าไม้ (Forest Law Enforcement Governance and Trade หรือ
FLEGT) ซึง่ ตัง้ ขึน้ ภายใต้มาตรา 11 ของระเบียบสหภาพยุโรป No 2173/2005
2. การอ้างอิงทีก่ าหนดในย่อหน้านี้ ในมาตรา 5 และ 7 ของ Decision 1999/468/EC ควร
นามาใช้ โดยพิจารณษในข้อกาหนดของมาตรา 8
ช่วงระยะเวลาทีว่ างไว้ในมาตรา 5(6) ของ Decision 1999/468/EC กาหนดไว้ท่ี 3 เดือน
มาตรา 19 บทลงโทษ
1. รัฐสมาชิกต้องวางบทลงโทษอันเกิดจากการละเมิดข้อกาหนดของระเบียบนี้ และต้องดาเนิน
มาตรการทีจ่ าเป็ นทัง้ หมดเพื่อให้แน่ใจว่าการลงโทษจะได้รบั การปฏิบตั ิ
2. บทลงโทษทีก่ าหนดขึน้ จาเป็นต้องมีประสิทธิผล ในสัดส่วนเหมาะสม และเป็ นการห้ามปราม
และอาจรวมถึงประการอื่นๆ ได้แก่
(a) การปรับไหมในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมต่อความเสียหายทางสิง่ แวดล้อม มูลค่าของไม้ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ และความสูญเสียทางภาษี และความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการ
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ละเมิด การคานวณระดับของค่าปรับจากวิธกี ารทีเ่ หมาะสมซึง่ รวมเอาความรับผิดชอบต่อการ
สูญเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการละเมิดทีร่ า้ ยแรง โดยปราศจากอคติต่อสิทธิอนั พึงมีใน
การประกอบอาชีพ และเพิม่ อัตราค่าปรับหากมีการละเมิดอย่างร้ายแรงซ้าอีก
(b) การยึดไม้ และ ผลิตภัณฑ์จากไม้
(c) การระงับอานาจในการทาการค้าโดยทันที
3. รัฐสมาชิกต้องประกาศข้อกาหนดเหล่านัน้ แก่คณะกรรมาธิการ หากมีการแก้ไขปรับปรุงก็
จะต้องแจ้งให้ทราบในทันที
มาตรา 20 การรายงาน
1. รัฐสมาชิกต้องเสนอรายงานเกีย่ วกับการปรับใช้ระเบียบนี้ต่อคณะกรรมธิการ ภายในวันที่ 30
เมษายน ของทุกปีทส่ี อง หลังจากวันที่ 3 มีนาคม 2556
2. จากรายงานนี้ คณะกรรมาธิการจะสรุปรายงานเพื่อเสนอต่อรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีทุกๆ
สองปี ในการเตรียมรายงานนี้คณะกรรมาธิการต้องรวมถึงความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน
ของ FLEGT VPAs ตามระเบียบของสหภาพยุโรป No 2173/2005 และประสิทธิภาพในการช่วย
ลดความรุนแรงของการตัดฟนั ไม้ และผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากไม้ทต่ี ดั ฟนั อย่างผิดกฎหมาย เข้าสู่
ตลาดภูมภิ าค
3. ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และทุก 6 ปีหลังจากนัน้ คณะกรรมาธิการต้องทบทวนการ
ดาเนินงานและประสิทธิภาพของระเบียบนี้ จากข้อมูลในรายงานและประสบการณ์ในการปรับใช้
ระเบียบ รวมถึงการป้องกันการตัดฟนั ไม้อย่างผิดกฎหมายและการนาไม้และผลิตภัณฑ์ทท่ี าจาก
ไม้ทต่ี ดั ฟนั อย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดภูมภิ าค คณะกรรมาธิการต้องพิจารณาถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้
ต่อการบริหารงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและผลิตภัณฑ์ทค่ี รอบคลุม โดยรายงาน
อาจจะมาพร้อมกับข้อเสนอทางนโยบายทีเ่ หมาะสม ถ้าจาเป็ น
4. รายงานชุดแรกทีก่ ล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3 ต้องรวมการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าในปจั จุบนั ของสหภาพยุโรปอันเกีย่ วกับรายการผลิตภัณฑ์ภายใต้บทที่ 49 ของ
Combined Nomenclature โดยเฉพาะเรือ่ งการแข่งขันของภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ความเป็ นไปได้ในการรวมรายการของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ทอ่ี ยูใ่ นภาคผนวกเข้าสู่ระเบียบนี้
รายงานทีก่ ล่าวถึงในย่อหน้าแรกต้องรวมการประเมินประสิทธิผลของการห้ามนาไม้และ
ผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากไม้ทต่ี ดั ฟนั อย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดภูมภิ าค ดังทีว่ างไว้ในมาตรา 4(1)
เช่นเดียวกับระบบการตรวจสอบและประเมินค่าบริษทั ทีท่ าการค้าดังทีว่ างไว้ในมาตรา 6

“ระเบียบนี้ได้รับการแปลจาก EU FLEGT Asia Regional Support Programme สาหรับเป้ าหมายเพื่อให้ขอ้ มูลเท่านั้น ข้อความ
ในเอกสารไม่ได้เป็ นการแปลอย่างเป็ นทางการ ฉบับภาษาใน 21 EU เท่านั้นที่มีผลทางกฎหมายในสหภาพยุโรป”
18

มาตรา 21 การบังคับใช้และการนาไปปฏิ บตั ิ
ระเบียบนี้จะมีผลการบังคับใช้ในวันที่ 20 หลังจากการเผยแพร่ในวารสารทางการของสหภาพ
ยุโรป
โดยจะนาไปสู่การปฏิบตั จิ ากวันที่ 3 มีนาคม 2556 อย่างไรก็ดี มาตรา 6(2), 7(1), 8(7) และ
8(8) มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2553
ระเบียบนี้ผกู พันบริบรู ณ์ และบังคับใช้โดยตรงในรัฐสมาชิกทุกประเทศ
ออกระเบียบ ณ. เมือง Strasbourg 20 ตุลาคม 2010
ประธานรัฐสภาสหภาพยุโรป
J. BUZEK
ประธานคณะมนตรียโุ รป
O.CHASTEL
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ภาคผนวก
ไม้ และ ผลิ ตภัณฑ์จากไม้ แบ่งประเภทใน Combined Nomenclature ในภาคผนวก I
เพื่อระเบียบคณะมนตรี (EEC) No 2658/87 ซึ่งระเบียบนี้ ใช้
— 4401 ไม้ฟืน, เป็ นซุง, เป็ นท่อน, เป็ นกิง่ ก้าน, เป็ นมัด หรือรูปแบบทีค่ ล้ายกัน; ไม้เป็ นชิน้ หรือ เป็ น
แผ่น; ขีเ้ ลื่อย และ ขยะและเศษไม้เล็กๆ ไม่ว่าจะรวบรวมเป็ นท่อน, ก้อนสีเ่ หลีย่ ม, ก้อนกลม หรือ
รูปแบบทีค่ ล้ายคลึงกัน
— 4403 ไม้ขรุขระ, ไม่วา่ จะลอกเปลือกหรือเป็ นแก่นไม้, หรือท่อนสีเ่ หลีย่ มแบบหยาบ
— 4406 ไม้หมอนทางรถไฟ หรือ รถราง (เชือ่ มแบบกากบาท)
— 4407 ไม้เลื่อยหรือชิน้ ไม้ตามยาว, สไลด์หรือลอก, ไม่ว่าจะเป็ นแบบเปลือย แบบขัด หรือต่อปลาย
ทีม่ คี วามหนามากกว่า 6 มม.
— 4408 แผ่นไม้สาหรับทาไม้อดั (ทีร่ วมเอาไม้แผ่นบางสไลด์), สาหรับไม้อดั หรือสาหรับไม้แผ่นบาง
หรือไม้อน่ื ๆ, ไม้เลื่อยตามยาว, สไลด์หรือลอก, ไม่ว่าจะเป็ นแบบเปลือย แบบขัด หรือต่อปลาย ทีม่ ี
ความหนาน้อยกว่า 6 มม.
— 4409 ไม้ (รวมไม้ยาวและไม้ตกแต่งพืน้ ปาร์เก้ ทีย่ งั ไม่ประกอบ) ไม้ทม่ี กี ารตกแต่งรูปร่างทัง้ แผ่น
(ลิน้ , เป็ นร่อง, ทาให้ท่,ู เหลา, ต่อเป็ นรูปตัววี, เป็ นเม็ด, ทาเป็ นเบ้า, เป็ นรูปกลม หรือทีค่ ล้ายกัน) ทีม่ า
พร้อมกับส่วนแต่งปลายหรือปิ ดหน้า, ไม่ว่าจะเป็ นแบบเปลือย แบบขัด หรือต่อปลาย
— 4410 ไม้หรือวัสดุคล้ายไม้ ในรูปแผ่นบอร์ด, กระดานเชิงตกแต่ง (OSB) และ กระดานทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายกัน (ยกตัวอย่างเช่น, แผ่นเกล็ดไม้อดั ), ไม่ว่าเชือ่ มโดยเรซิน หรือ ตัวเชือ่ มอืน่ ๆ
— 4411 ไฟเบอร์บอร์ดของไม้หรือวัสดุคล้ายไม้, ไม่ว่าเชือ่ มโดยเรซิน หรือ ตัวเชือ่ มอืน่ ๆ
— 4412 ไม้อดั , แผ่นไม้อดั และ ไม้แผ่นทีค่ ล้ายกัน
— 4413 00 00 เดนซิไฟล์วดู , เป็ นท่อน, แผ่น, สาย หรือ รูปทรงต่างๆ
— 4414 00 กรอบไม้สาหรับภาพวาด, รูปภาพ, กระจก หรือ วัตถุทค่ี ล้ายกัน
— 4415 กล่องสาหรับแพ็ค, กล่อง, ลัง, กลอง และทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกัน ทีท่ าจากไม้; กลองเคเบิลทีท่ า
จากไม้; ลัง, ลังแบบกล่อง และ บอร์ดรูปแบบอืน่ ๆ ทีท่ าจากไม้; พาเลททีท่ าจากไม้
(วัสดุทไ่ี ม่ใช่วสั ดุสาหรับแพ็คแต่ใช้ในการสนับสนุน, ป้องกัน, หรือ ขนส่งสินค้า นาเข้ามาสูต่ ลาด)
— 4416 00 00 ถังไม้, ลัง, ถังใหญ่, อ่างน้า และผลิตภัณฑ์จากถังประเภทอืน่ ๆซึง่ ทาจากไม้, ทีร่ วมชัน้
— 4418 ข้อต่ออาคารและอุปกรณ์ชา่ งไม้, รวมทัง้ แผงไม้เซลลูลาร์, พืน้ ทีป่ ระกอบสาเร็จ, แผ่นไม้มงุ
หลังคา และ ส่วนสาหรับตกแต่งหลังคา
— กระดาษและเส้นใยกระดาษของบทที่ 47 และ 48 ของ Combined Nomenclature, กับข้อยกเว้น
ผลิตภัณฑ์จากไผ่และวัสดุทน่ี ากลับมาใช้ใหม่ (ขยะ และ ของปลดระวาง)
— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 และ 9403 90 30 เฟอร์นิเจอร์ไม้
— 9406 00 20 อาคารสาเร็จรูป
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