
เอกสารสรปุย่อเรื่อง EU FLEGT (ชดุเอกสารปี 2550)

องคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การอนุรกัษธ์รรมชาต ิ(ไอยซูเีอน็ / IUCN) 

ไดจ้ดัท�าและพมิพฉ์บบัแปลน้ีขึน้  ดว้ยความรว่มมอืและการรบัรองจาก

คณะผูแ้ทนสหภาพยโุรปประจ�าประเทศไทย

มนีาคม 2553

ไอยซูเีอน็จะไมร่บัผดิชอบหากขอ้ความทีแ่ปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษมขีอ้ผดิตกยกเวน้ประการใด 

ความคดิเหน็ทีป่รากฏในเอกสารฉบบัน้ีไมจ่�าเป็นตอ้งสะทอ้นความคดิเหน็ของไอยซูเีอน็ (IUCN)



1. FLEGT คืออะไร
FLEGT ยอ่มาจาก Forest Law Enforcement, Governance and Trade หรือ

การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ ธรรมาภิบาล  และการคา้  แผนปฏิบติัการ 

FLEGT ของสหภาพยโุรป1 ก�าหนดโครงการของปฏิบติัการต่อปัญหาการท�า

ไมเ้ถ่ือน (การท�าไมท่ี้ผดิกฎหมาย) และการคา้ผลิตภณัฑไ์มท่ี้เก่ียวขอ้ง

2. ต้นก�าเนิด
การท�าไมเ้ถ่ือนก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มและความเสียหาย

ทางสงัคมอยา่งร้ายแรงพร้อมๆ  กบัท�าใหรั้ฐบาลต่างๆ  สูญเสียรายไดไ้ป

ประมาณ 10,000 ลา้นดอลลาร์ทุกปี  การประชุมสุดยอดผูน้�า 8 ประเทศ (G8) 

ในปี พ.ศ. 2541 ไดมี้การหารือถึงมาตรการในการจดัการกบัการท�าไมเ้ถ่ือน 

และรับ  “แผนปฏิบติัการส�าหรับป่าไม”้  มาใชอ้ยา่งเป็นทางการ

ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 คณะกรรมาธิการยโุรปเป็นเจา้ภาพจดั

ประชุมระหวา่งประเทศเพื่อพดูคุยหารือกนัวา่สหภาพยโุรปจะท�าอะไรไดบ้า้ง

กบัมาตรการต่อสูก้ารท�าไมเ้ถ่ือน  ในการประชุมสุดยอดวา่ดว้ยการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืซ่ึงจดัข้ึนในนครโยฮนัเนสเบอร์กในปีเดียวกนั  คณะกรรมาธิการยโุรป

ตั้งความมุ่งมัน่ไวอ้ยา่งเขม้แขง็ท่ีจะต่อสูก้บัการท�าไมเ้ถ่ือนและการคา้ไมท่ี้ตดั

มาอยา่งผดิกฎหมาย  สหภาพยโุรปไดตี้พิมพข์อ้เสนอแรกส�าหรับแผนปฏิบติั

การ FLEGT ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546

จากนั้นกไ็ดมี้การพฒันาการริเร่ิมต่างๆ  ข้ึนมา  ทั้งจากการแสดงความมุ่งมัน่

ในระดบัชาติและระดบัสากลขนานกนัไป  โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีการตั้ง

กระบวนการ FLEG (การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไมแ้ละธรรมาภิบาล) ระดบั

ภมิูภาคข้ึนมาสามกระบวนการคือ  ในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ อาฟริกา 

(AFLEG) และยโุรปกบัเอเซียเหนือ (ENA FLEG)  กระบวนการเหล่าน้ีมีการ

ประสานงานโดยธนาคารโลกส่งผลใหเ้กิดการแสดงความมุ่งมัน่ในระดบั

รัฐมนตรีในการหาวธีิและด�าเนินงานแผนปฏิบติัการเพื่อต่อสูก้บัการท�าไม้

เถ่ือนในแต่ละภมิูภาค

3. แผนปฏิบติัการ FLEGT ของสหภาพยโุรป
แผนปฏิบติัการน้ีไดก้�าหนดมาตรการต่างๆ  ท่ีมุ่งหมายต่อสูก้บัปัญหาการท�า

ไมเ้ถ่ือน  มาตรการเหล่าน้ีเนน้ไปยงัเร่ืองกวา้งๆ  เจด็เร่ืองคือ

1. การใหค้วามช่วยเหลือประเทศท่ีผลิตไม้

2. กิจกรรมส่งเสริมการคา้ไมท่ี้ถกูกฎหมาย

หวัข้อของเอกสารสรปุย่อทัง้แปดในเอกสารชดุน้ีคือ

1.	 FLEGT	คืออะไร

2. อะไรคือไม้ท่ีถกูกฎหมาย

3. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้

4. การควบคมุห่วงโซ่อปุทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การ

ควบคมุ

5. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย: ข้อก�าหนดเพ่ือการ

ตรวจยืนยนัความเป็นจริง

6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ

7. แนวทางส�าหรบัการติดตามผลท่ีเป็นอิสระ

8. การประกนัความถกูต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต 

FLEGT ท่ีมีผูเ้ข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน
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เอกสารสรปุย่อเรื่อง FLEGT
การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า

FLEGT คืออะไร

3. การส่งเสริมนโยบายการจดัซ้ือโดยรัฐ

4. การสนบัสนุนต่อการริเร่ิมในภาคเอกชน

5. การใหค้วามมัน่ใจทางดา้นการเงินและการลงทุน

6. การใชเ้คร่ืองมือทางกฎหมายท่ีมีอยูห่รือการรับเอากฎหมายใหม่มาสนบัสนุน

แผน

7. การจดัการปัญหาไมท่ี้มีการน�าไปใชส้นบัสนุนทางการเงินในกรณีความ 

ขดัแยง้ท่ีมีการใชอ้าวธุ

3.1	การให้ความช่วยเหลือประเทศผูผ้ลิตไม้
แผนปฏิบติัการน้ีมุ่งหมายท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินและทางเทคนิคและ 

ค�าแนะน�าต่อประเทศท่ีผลิตไมเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี

• มีโครงสร้างการจดัการควบคุมท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึนและการพฒันาระบบ

การตรวจสอบท่ีไวใ้จไดใ้นท่ีท่ีการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไมอ่้อนแอมาตลอด

• มีการปฏิรูปนโยบายท่ีเนน้ไปท่ีกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเหมาะสม

กบัประเทศนั้น  และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดสามารถมีส่วนในการสนทนาเชิง

นโยบาย

• มีความโปร่งใสและการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งประเทศท่ีผลิตและประเทศ

ท่ีบริโภคไมท่ี้ไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึน  รวมทั้งสนบัสนุนการติดตามป่าไม้

ท่ีเป็นอิสระ

• มีการเสริมสร้างขีดความสามารถและการฝึกอบรมในประเทศท่ีผลิต  รวมทั้ง

การสนบัสนุนกลไกหรือสถาบนัธรรมาภิบาลเพื่อการควบคุมดูแลใหเ้กิด

กระบวนการจดัการแบบใหม่

• มีการสนบัสนุนส�าหรับการพฒันาการจดัการป่าโดยชุมชนและการสร้างพลงั

ความเขม้แขง็ใหค้นในทอ้งถ่ินมาช่วยป้องกนัการท�าไมเ้ถ่ือน
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1 ขอ้เสนอ FLEGT ส�าหรับแผนปฏิบติัการของสหภาพยโุรป 21 พฤษภาคม 2003 คณะกรรมาธิการของสภาและ

รัฐสภายโุรป



เอกสารสรุปย่อเกีย่วกบั FLEGT เหล่านีจ้ดัท�าขึน้โดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญทีค่ณะกรรมาธิการยุโรปตั้งขึน้และมคีวามตั้งใจจะให้น�าไปใช้ในการประชุมหารือ

แผนปฏิบัตกิาร EU FLEGT  ข้อความในเอกสารสรุปนีม้ไิด้สะท้อนท่าททีีเ่ป็นทางการของคณะกรรมาธิการ  หากมคีวามตั้งใจทีจ่ะให้ข้อมูลทีเ่ป็น

ประโยชน์แก่ประเทศทีม่ศัีกยภาพทีจ่ะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอืน่ๆ  ทีส่นใจความริเร่ิมนี ้(มนีาคม 2550)
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3.2	การส่งเสริมการค้าไม้ทีถ่กูกฎหมาย
เน้ือหาของโครงการในเร่ืองน้ีมีสองส่วน  ส่วนแรกมุ่งท�างานกบัคู่คา้ของสหภาพ

ยโุรปท่ีเป็นผูผ้ลิตไมห้ลกั  ในขณะท่ีส่วนท่ีสองเนน้ไปท่ีบทบาทของประเทศ 

น�าเขา้ไมร้ายใหญ่อ่ืนๆ  ในการคา้ระหวา่งประเทศ

1. การพฒันาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ: 

แผนปฏิบติัการเสนอใหมี้ขอ้ตกลงทวภิาคีดว้ยความสมคัรใจระหว่างประเทศ 

ผูผ้ลิต (ประเทศหุน้ส่วน FLEGT) กบัสหภาพยโุรป  ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ย

ความสมคัรใจ (Voluntary Partnership Agreements: VPAs) เหล่าน้ีแจกแจงความ

ผกูพนัและปฏิบติัการของทั้งสองฝ่ายท่ีจะจดัการกบัการท�าไมเ้ถ่ือน (ดูเอกสารสรุป

ยอ่ หมายเลข 6)  ผลท่ีตั้งใจจะใหเ้กิดข้ึนจากขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนเหล่าน้ีคือ

• การจดัการควบคุมป่าไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึน

• ไมท่ี้มาจากประเทศหุน้ส่วนจะเขา้ถึงตลาดภายในสหภาพยโุรปไดดี้ข้ึน

• รัฐบาลประเทศหุน้ส่วนเกบ็รายรับไดเ้พิ่มมากข้ึน

• รัฐบาลประเทศหุน้ส่วนสามารถเขา้ถึงการสนบัสนุนและการพฒันาเพิ่ม 

มากข้ึน

• มีการใชเ้คร่ืองมือในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึนใน

ประเทศหุน้ส่วน

• ฐานส�าหรับการจดัการป่าอยา่งย ัง่ยนืไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึน

VPAs เสนอแนวทางท่ีสามารถจ�าแนกไมท่ี้ผลิตข้ึนอยา่งถกูตอ้งตามกฏหมาย

และส่งออกไปสหภาพยโุรปไดโ้ดยใชใ้บอนุญาตท่ีประเทศหุน้ส่วนออกให ้ 

แนวทางน้ีจะมีระบบประกนัความถกูกฎหมายของไมม้ารองรับ (ดูเอกสารสรุป

ยอ่ หมายเลข 3)  ใบอนุญาต FLEGT ท่ีครอบคลุมการขนส่งไมจ้ะท�าใหห้น่วยงาน

ศุลกากรสหภาพยโุรปสามารถแยกแยะไมท่ี้ตรวจสอบแลว้วา่เป็นไมถ้กูกฎหมาย

จากประเทศหุน้ส่วนและยอมใหเ้ขา้ไปในยโุรปได ้ ในขณะท่ีกนัไมท่ี้ไม่มีใบ

อนุญาตจากประเทศเหล่าน้ีออกไป  ระบบประกนัดงักล่าวจะตอบปัญหาในเร่ือง

การควบคุมการผลิตไม ้ การแปรรูป การพิสูจนต์รวจสอบภายใน  การให ้

ใบอนุญาต  และการติดตามผลท่ีเป็นอิสระ

2. กรอบพหุภาคสี�าหรับความร่วมมอืระหว่างประเทศ:

สหภาพยโุรปเป็นผูมี้บทบาทส�าคญั  แต่มิใช่บทบาทท่ีครอบง�าในตลาดไมโ้ลก  

ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีสหภาพยโุรปสามารถเสริมสร้าง VPAs ใหเ้ขม้แขง็และ

ส่งเสริมความร่วมมือในการต่อสูก้บัการท�าไมเ้ถ่ือนและการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งใน

ประเทศต่างๆ  ท่ีตลาดสหภาพยโุรปมีอิทธิพลนอ้ยผา่นการหารือกบัผูน้�าเขา้ไม ้

เจา้หลกัอ่ืนๆ  เช่น  จีน  ญ่ีปุ่น  และสหรัฐอเมริกา

3.3 การส่งเสริมนโยบายการจดัซ้ือโดยรฐั
แผนปฏิบติัการกระตุน้ใหรั้ฐสมาชิกของสหภาพยโุรปใหด้�าเนินนโยบายท่ี

สนบัสนุนไมจ้ากการผลิตท่ีย ัง่ยนืและผา่นการตรวจสอบยนืยนัแลว้วา่ถกูกฎหมาย

ในสญัญาการจดัหา  นโยบายเช่นน้ีก�าหนดใหผู้ส่้งไมแ้สดงหลกัฐานใหเ้พียงพอ

ถึงความถกูตอ้งตามกฎหมายและ/หรือความยัง่ยนืของแหล่งท่ีมาของไมต่้างๆ  

จนถึงขณะน้ีประเทศเบลเยีย่ม  ฝร่ังเศส  เยอรมนั  สหราชอาณาจกัร  และ

เนเธอร์แลนด ์ ไดเ้ร่ิมใชโ้ครงการจดัซ้ือดงักล่าวแลว้²

3.4 การสนับสนุนต่อการริเร่ิมของภาคเอกชน
แผนปฏิบติัการกระตุน้การมีส่วนเก่ียวขอ้งของภาคเอกชน  รวมทั้งการ

สนบัสนุนใหส้ร้างศกัยภาพภาคเอกชนในประเทศผูผ้ลิต  ตวัอยา่งเช่น  การ

สนบัสนุนอนัมุ่งไปท่ีการมีมาตรฐานของการจดัการป่าไมท่ี้สูงข้ึนและการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย การจดัการห่วงโซ่อุปทานไมท่ี้ไดรั้บการปรับปรุงใหดี้

ข้ึน  และการรับเอามาตรฐานความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัเอกชนมา

ใช ้ เป็นตน้  ตวัอยา่งของการสนบัสนุนไดแ้ก่การใหทุ้นใหเ้ปล่าของคณะ

กรรมการยโุรปและรัฐสมาชิกท่ีใหไ้ปสนบัสนุนเครือข่ายการคา้ไมโ้ลก 

(Global Forest & Trade Network)³ และแผนปฏิบติัการไมเ้ขตร้อน (Tropical 

Timber Action Plan)4

3.5 การคุ้มครองการลงทนุ
มีกรณีท่ีการลงทุนในภาคป่าไมไ้ดก้ระตุน้ใหมี้การท�าไมเ้ถ่ือน  ตวัอยา่งเช่น

ขีดความสามารถในการแปรรูปท่ีมีสูงกวา่ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ แผนปฏิบติัการน้ี

มุ่งกระตุน้ใหธ้นาคารและสถาบนัการเงินใหก้ารสนบัสนุน  ท่ีถกูกฎหมายใน

ระยะยาว  โดยน�าเอาปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มและทางสงัคมมาพิจารณา

ประกอบ  เม่ือท�าการประเมินตามท่ีจ�าเป็นตอ้งท�าในการลงทุนเช่นนั้น

3.6 การน�าใช้กฎหมายท่ีมีอยู่หรือกฎหมายใหม่
สหภาพยโุรปก�าลงัศึกษาดูวา่กฎหมายของประชาคมหรือของรัฐสมาชิกท่ีมี

อยูฉ่บบัใดจะสามารถน�ามาใชต่้อสูก้บัการท�าผดิกฎหมายในภาคป่าไม ้ ซ่ึง

รวมถึง

• การตรวจสอบกฎหมายการฟอกเงินอาจน�ามาประยกุตใ์ชก้บัอาชญากรรม

ป่าไมไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง

• การวจิยัในเร่ืองการด�าเนินการตามอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่ง

ประเทศซ่ึงชนิดสตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ  (Convention on 

International Trade in Endangered Species: CITES)  และการตรวจสอบ

ศกัยภาพในการรวมเอาชนิดพนัธ์ุไมอ่ื้นๆ  เขา้ไวใ้นภาคผนวก

• การตรวจสอบมาตรการท่ีตั้งไวใ้นอนุสญัญา OECD วา่ดว้ยการติดสินบน

ในกรณีท่ีหลกัฐานบ่งบอกวา่การติดสินบนมีบทบาทส่วนหน่ึงในการให้

สิทธิในการท�าไม้

• การตรวจสอบหนทางต่างๆ  ท่ีอาจจะน�ากฎหมายแห่งชาติ  เช่น  กฎหมาย

ท่ีครอบคลุมสินคา้ท่ีถูกขโมย  มาประยกุตใ์ชใ้นการคา้ไม้

คณะกรรมาธิการยโุรปก�าลงัพิจารณาความเป็นไปไดท่ี้จะมีกฎหมายใหม่ใน

ระดบัสหภาพยโุรปหรือระดบัรัฐสมาชิกท่ีครอบคลุมประเดน็การคา้ไมเ้ถ่ือน

ท่ีไม่ไดค้รอบคลุมโดย VPAs

3.7 ไม้ท่ีมีการน�าไปใช้สนับสนุนทางการเงินในกรณีความ
ขดัแย้งท่ีมีการใช้อาวธุ
แผนปฏิบติัการผกูพนัสหภาพยโุรปใหพ้ฒันาค�านิยามท่ีเขม้งวดต่อการ 

น�าไปใชส้นบัสนุนทางการเงินในกรณีความขดัแยง้ท่ีมีการใชอ้าวธุ  และ

ตระหนกัถึงความเช่ือมโยงระหวา่งป่าไมก้บัความขดัแยง้ท่ีมีอยูใ่นโครงการ

ความร่วมมือดา้นการพฒันาต่างๆ  มากข้ึน

² ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการจดัหาสาธารณะดูไดจ้ากเดนมาร์ค: www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/

Tropical_timber.htm; สหราชอาณาจกัร: www.cpet.org.uk; เนเธอร์แลนด:์ www.vrom.nl

³ ดู gftn.panda.org 
4 ดู www.timbertradeactionplan.info
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1. ความเป็นมา
แผนปฏิบติัการ FLEGT ของสหภาพยโุรประบุมาตรการแกไ้ขปัญหาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท�าไมเ้ถ่ือนและการคา้ไมอ้ยา่งผดิกฎหมายซ่ึงเพิ่มมากข้ึน   

ส่ิงท่ีเป็นฐานรากของการด�าเนินงานตามมาตรการเหล่าน้ีคือความสามารถใน

การแยกไมท่ี้ถกูกฎหมายกบัไมเ้ถ่ือนออกจากกนั

การใหนิ้ยามของ  “ความถกูตอ้งตามกฎหมาย”  จะเป็นองคป์ระกอบท่ีส�าคญั

ประการหน่ึงของระบบประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายท่ีประกอบเป็น

ส่วนของขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ (Voluntary Partnership 

Agreement: VPA) ท่ีสหภาพยโุรปกบัประเทศท่ีผลิตไมจ้ะเจรจากนั (ดู

เอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 6)

เอกสารสรุปยอ่น้ีพดูถึงลกัษณะของนิยามของความถกูตอ้งตามกฎหมายท่ี

ใชไ้ดใ้นทางปฏิบติัและกระบวนการท่ีเป็นท่ียอมรับไดแ้ละน่าเช่ือถือในการ 

ท่ีจะใหไ้ดนิ้ยามเช่นนั้น

2. นิยามความถกูต้องตามกฎหมายควรรวมอะไรไว้บา้ง
การใหค้ �านิยามท่ีน�ามาใชใ้นทางปฏิบติัของไมท่ี้ผลิตข้ึนมาอยา่งถกูตอ้งตาม

กฎหมายท่ีน�ามาใชใ้นทางปฏิบติัตอ้งการมากกวา่การท�ารายการช่ือกฎหมาย

ทั้งมวลท่ีใชก้บัภาคป่าไมข้องประเทศหน่ึงๆ  การตดัสินใจวา่กฎหมายฉบบั

ใดควรจะประกอบในการใหนิ้ยามความถกูตอ้งตามกฎหมายเป็นสิทธิของ

ประเทศท่ีผลิตไมแ้ต่ละประเทศ  อยา่งไรกต็าม  จ�าเป็นตอ้งน�าความเหมาะสม

ปฏิบติัไดจ้ริงในการประเมินผลกระทบของมนัต่อการบรรลุเป้าหมายของ

นิยาม  ความสอดคลอ้งกนัของกฎหมายต่างๆ  และความเท่าเทียมกนัในเร่ือง

ของสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัป่า  มาพิจารณาดว้ยทั้งหมด

ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายจ�านวนมากท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าและไมแ้ละการ

ประเมินการปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายทั้งมวลนั้นอาจจะเป็นภาระกิจท่ีหนกั

หน่วง  นอกจากนั้นมิใช่วา่กฎหมายทั้งหมดจะตรงเป้าเขา้จุดเท่าๆ  กนัในการ

แกไ้ขผลกระทบท่ีร้ายแรงท่ีสุดของการท�าไมเ้ถ่ือน  ตวัอยา่งเช่น  การท�าตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในการตดัไมเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีส�าคญัของการ

ใหนิ้ยาม  ในขณะท่ีการท�าตามกฎหมายจราจรอาจจะไม่พิจารณา

ในบางประเทศอาจจะมีความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งกฎหมายต่างๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือมีการออกกฎหมายทั้งในระดบัประเทศและระดบัภาค  

ตวัอยา่งเช่น  จากการศึกษาการจดัการป่าไมข้องอินโดนีเซียพบความไม่

สอดคลอ้งกนัและความขดัแยง้กนัระหวา่งกฎหมายกบักฏของกระทรวง

หวัข้อของเอกสารสรปุย่อทัง้แปดในเอกสารชดุน้ีคือ

1. FLEGT คืออะไร

2.	 อะไรคือไม้ทีถ่กูกฎหมาย

3. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้

4. การควบคมุห่วงโซ่อปุทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การ

ควบคมุ

5. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย: ข้อก�าหนดเพ่ือการ

ตรวจยืนยนัความเป็นจริง

6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ

7. แนวทางส�าหรบัการติดตามผลท่ีเป็นอิสระ

8. การประกนัความถกูต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต 

FLEGT ท่ีมีผูเ้ข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

ชดุ
เอ

กส
าร

ปี
 2

55
0

เอกสารสรปุย่อ

หมายเลข 2

หน้า 3

เอกสารสรปุย่อเรื่อง FLEGT
การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า

อะไรคือไม้ท่ีถกูกฎหมาย

ทบวงกรมต่างๆ1  อาจท�าใหเ้ป็นไปไม่ไดท่ี้จะท�าตามกฎหมายทั้งมวลอยา่งเตม็ท่ี 

และในกรณีเหล่าน้ีจ�าเป็นท่ีจะตอ้งก�าหนดวา่กฎหมายใดส�าคญักวา่  ตอ้งมาก่อน 

อยา่งนอ้ยเป็นการชัว่คราวจนกระทัง่ความขดัแยง้เหล่าจะไดรั้บการแกไ้ข

ทา้ยท่ีสุด  กฎหมายป่าไมท่ี้มีอยูใ่นบางประเทศอาจจะกนัมิใหค้นในทอ้งถ่ินเขา้ถึง

ทรัพยากรป่าไม ้ ท�าใหพ้วกเขาตอ้งปฏิบติัการอยา่งผดิกฎหมายเพื่อใหไ้ดส่ิ้งจ�าเป็น

ขั้นพื้นฐานในการด�ารงชีวติ  หรือการปฏิบติัตามกฎหมายอาจจะเกินกวา่เคร่ืองมือ

และวธีิการท่ีมีอยูใ่นทางปฏิบติัของผูใ้ชป่้าไมร้ายยอ่ย  ประเดน็เช่นน้ีอาจจะท�าให้

ตอ้งตรวจสอบกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้นเพื่อท่ีจะน�าไปสู่การปฏิรูปทางกฎหมาย

ความมุ่งหมายในระยะยาวของแผนปฏิบติัการ FLEGT คือการจดัการป่าไมอ้ยา่ง

ย ัง่ยนื  ดงันั้นค�านิยามของไมท่ี้ผลิตอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายจึงน่าจะรวมเอา

กฎหมายท่ีกล่าวถึงเสาหลกัทั้งสามของความยัง่ยนื  คือ  กฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์

ทางเศรษฐกิจ  ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และทางสงัคม  ซ่ึงน่าจะรวมถึง

• การอนุญาตใหแ้ละการปฏิบติัตามสิทธิท่ีจะท�าไมใ้นขอบเขตท่ีมีการประกาศ

ตามกฎหมาย

• การปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวกบัการจดัการป่าไม ้ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติั

ตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  กฎหมายแรงงาน  และกฎหมายสวสัดิการชุมชนท่ี

เก่ียวขอ้ง

• การปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวกบัภาษี  อากรการน�าเขา้และการส่งออก 

ค่าภาคหลวง/ค่าสมัปทาน  และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท�าไม้

และการคา้ไม้

1 Nana Supama, September 2001. “Forest Governance and Forest Law Enforcement in Indonesia”. เอกสารประกอบ 

การประชุมระดบัรัฐมนตรีเอเซียตะวนัออกในเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไมแ้ละการจดัการควบคุม
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เอกสารสรุปย่อเกีย่วกบั FLEGT เหล่านีจ้ดัท�าขึน้โดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญทีค่ณะกรรมาธิการยุโรปตั้งขึน้และมคีวามตั้งใจจะให้น�าไปใช้ในการประชุมหารือ

แผนปฏิบัตกิาร EU FLEGT  ข้อความในเอกสารสรุปนีม้ไิด้สะท้อนท่าททีีเ่ป็นทางการของคณะกรรมาธิการ  หากมคีวามตั้งใจทีจ่ะให้ข้อมูลทีเ่ป็น

ประโยชน์แก่ประเทศทีม่ศัีกยภาพทีจ่ะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอืน่ๆ  ทีส่นใจความริเร่ิมนี ้(มนีาคม 2550)
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• การเคารพต่อสิทธิในการครอบครองหรือการใชท่ี้ดินและทรัพยากรท่ีอาจ 

ไดรั้บผลกระทบจากการท�าไม ้ ในกรณีท่ีสิทธิเช่นนั้นด�ารงอยู่

• การปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดของการคา้และการส่งออก

3. การพฒันานิยามของความถกูต้องตามกฎหมาย
กระบวนการส�าหรับการตดัสินวา่กฎหมายฉบบัใดควรจะถกูน�ามารวมไวใ้นนิยาม

ของค�าวา่ความถกูตอ้งตามกฎหมายเป็นความรับผดิชอบของประเทศท่ีกฎหมาย

นั้นมีผลในการใช ้ และถา้นิยามจะเป็นองคป์ระกอบของระบบประกนัความ 

ถกูตอ้งตามกฎหมายท่ีรองรับขอ้ตกลงทางการคา้จะตอ้งไดรั้บการรับรองจาก

รัฐบาลของประเทศนั้น  อยา่งไรกต็าม  ลกัษณะของกระบวนการในการจ�ากดัค�า

นิยามมีอิทธิพลมากต่อการยอมรับค�านิยามของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ

อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความลม้เหลวท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายอาจสร้างผล

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่างกนัในประเทศผูผ้ลิตไม ้ อนัไดแ้ก่รัฐบาล  ภาคเอกชน 

สาธารณชน  และชุมชนทอ้งถ่ินกบัชุมชนคนพื้นเมือง  ในแบบท่ีแตกต่างกนั 

ออกไป  ดงันั้นกระบวนการท่ีจะตดัสินใจวา่ควรจะรวมกฎหมายฉบบัใดบา้งไว้

ในค�านิยามโดยทัว่ไปแลว้ควรจะมีการปรึกษาหารืออยา่งกวา้งขวางกบัฝ่ายต่างๆ  

ท่ีสนใจทั้งหมด

ในบางประเทศท่ีมีกฎหมายท่ีบญัญติัไวช้ดัเจน  การพฒันานิยามความถูกตอ้ง

ตามกฎหมายอาจจะเป็นการปฏิบติัท่ีค่อนขา้งง่ายดาย  ในประเทศอ่ืนๆ  กฎหมาย

ท่ีไม่เพียงพอ  ขดัแยง้กนั  หรือไม่เท่าเทียมกนั  อาจจะท�าใหย้ากท่ีจะบรรลุไดค้ �า

นิยามของความถูกตอ้งตามกฎหมายอยา่งชดัเจน  ในกรณีเหล่าน้ี  อาจจ�าเป็นตอ้ง

ปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายรอบเช่นเดียวกบัการน�าค�านิยามไปทดสอบ

การใชใ้นภาคสนาม

อาจจะมีกรณีท่ีกระบวนการปรึกษาหารือไดบ่้งช้ีใหเ้ห็นถึงกฎหมายท่ีไม่

สนบัสนุนการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  หรือสิทธิท่ีส�าคญัอยา่งใดอยา่งหน่ึงมิได้

รับการปกป้องจากกฎหมายท่ีมีอยู ่ ในกรณีเหล่านั้น อาจจ�าเป็นตอ้งรับเอาค�า

นิยามชัว่คราวท่ีใหผ้ลลพัธ์ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดม้าใชก่้อนในขณะท่ีมีการ

ด�าเนินงานโครงการปฏิรูปการก�ากบัดูแล

4. การน�าค�านิยามของความถกูต้องตามกฎหมายมาใช้
การตรวจสอบการปฏิบติัตามและการบงัคบัใชค้ �านิยามของไมท่ี้ผลิตข้ึนมา

อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายนั้นตอ้งมีค�านิยามท่ีชดัเจน  สามารถน�ามาใชไ้ด ้

ในทางปฏิบติั  และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่ข้ึนกบัความคิดเห็นของผูใ้ด   

ค �านิยามน้ีตอ้งเป็นท่ีเขา้ใจไดง่้ายและตรงกนัทั้งจากผูใ้ชป้ระโยชนป่์าไมแ้ละ

หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย  ซ่ึงหมายความวา่

• จะตอ้งชดัเจนวา่กฎหมายและระเบียบฉบบัใดขอ้ใดบา้งท่ีถกูน�ามารวมไว้

ในค�านิยาม  และฉบบัใดขอ้ใดมิไดถ้กูน�ารวมไว้

• จะตอ้งมีการทดสอบหลกัฐานอยา่งชดัเจน  (เช่น  เกณฑแ์ละตวัช้ีวดั)  เพื่อ

พิจารณาการปฏิบติักฎหมายในแต่ละฉบบัหรือระเบียบแต่ละขอ้

• ควรจะมีวถีิทางในการท�าการทดสอบดงักล่าวในภาคสนามไดใ้นทาง

ปฏิบติั

การประยกุตใ์ชค้ �านิยามในทางปฏิบติันั้นอาจตอ้งมีการฝึกอบรมใหก้บัผูใ้ช้

ประโยชนแ์ละผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายในภาคส่วนป่าไม้

คาดกนัวา่เม่ือเวลาผา่นไป  ประสบการณ์จากการประยกุตใ์ชค้ �านิยามต่างๆ 

ในเร่ืองความถกูตอ้งตามกฎหมายจะบ่งบอกทิศทางในการปรับปรุงค�านิยาม

เหล่านั้นได ้ นอกจากนั้นอาจจะมีการแกก้ฎหมายเม่ือเวลาผา่นไป  ดงันั้นจึง

ควรมีขอ้บญัญติัเก่ียวกบักระบวนการในการทบทวนและปรับแกค้ �านิยาม

ความถกูตอ้งตามกฎหมายเอาไวด้ว้ย  ตวัอยา่งเช่น  อาจจะตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลงค�านิยามเม่ือ

• กฎหมายหรือระเบียบท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของค�านิยามนั้นไดรั้บการ

แกไ้ขหรือเพิกถอนไป

• มีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่ท่ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไม้

• ประสบการณ์แสดงใหเ้ห็นวา่การทดสอบการปฏิบติัตามกฎหมายฉบบั

หน่ึงใดเป็นการเฉพาะไม่อาจท�าไดใ้นทางปฏิบติั
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1. ความเป็นมา
แผนปฏิบติัการการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ ธรรมาภิบาล  และการคา้ 

(FLEGT) ของสหภาพยโุรประบุมาตรการต่างๆ  ท่ีจะน�าไปใชแ้กปั้ญหาการ

ท�าไมเ้ถ่ือนและการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  แผนปฏิบติัการน้ีเนน้เป็นพิเศษไปท่ีการ

ปฏิรูปการจดัการควบคุมและการสร้างศกัยภาพในประเทศผูผ้ลิตไม ้ โดย

ใหก้ารสนบัสนุนปฏิบติัการท่ีมุ่งลดการคา้และการใชไ้มท่ี้ท�ามาอยา่งผดิ

กฎหมายและส่งเสริมการใชไ้มท่ี้ท�ามาอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายในสหภาพ

ยโุรป  สหภาพยโุรปเสนอจะท�าเช่นน้ีผา่นทางขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ย

ความสมคัรใจ (Voluntary Partnership Agreements: VPAs) ระหวา่งสหภาพ

ยโุรปกบัประเทศผูผ้ลิตไมซ่ึ้งมีปัญหาการท�าไมอ้ยา่งผดิกฎหมายอยู ่(ดู

เอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 6)

ส่วนส�าคญัประการหน่ึงของขอ้ตกลงดงักล่าวจะเป็นการตั้งระบบการจดัการ

การใหใ้บอนุญาตเพื่อประกนัวา่ผลิตภณัฑไ์มท่ี้ไดรั้บการผลิตข้ึนมาตาม

กฎหมายแห่งชาติของประเทศท่ีส่งออกไมเ้ท่านั้นท่ีจะน�าเขา้มายงัสหภาพ

ยโุรป  ภายใตร้ะบบการจดัการการใหใ้บอนุญาตน้ี  จะหา้มการน�าเขา้ไมท่ี้ 

ส่งออกมาจากประเทศหุน้ส่วนสู่สหภาพยโุรปนอกเสียจากวา่จะมีใบอนุญาต

ท่ีถกูตอ้ง  อยา่งไรกต็าม  การคา้ผลิตภณัฑไ์มจ้ากประเทศท่ีมิใช่หุน้ส่วนจะ

ไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อยา่งใด

2. องคป์ระกอบของระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย
ความมุ่งหมายของระบบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย (legality 

assurance system: LAS) คือการจดัใหมี้วธีิการท่ีเช่ือถือไดใ้นการแยกระหวา่ง

ผลิตภณัฑจ์ากป่าท่ีผลิตข้ึนมาอยา่งถกูกฎหมายและจากการผลิตอยา่งผดิ

กฎหมาย  การออกใบอนุญาตโดยประเทศหุน้ส่วนก�าหนดใหต้อ้งมีระบบท่ี

ประกนัวา่มีแต่ไมท่ี้ผลิตข้ึนอยา่งถกูกฎหมายเท่านั้นท่ีไดรั้บใบอนุญาตส�าหรับ

การส่งออก  ระบบน้ีรวมถึงการตรวจสอบกิจการป่าไมแ้ละการควบคุมห่วง

โซ่อุปทานตั้งแต่การตดัไปจนถึงการส่งออกดว้ย  ระบบการประกนัความถกู

ตอ้งตามกฎหมายเช่นน้ีรวมไปถึงองคป์ระกอบหา้ประการคือ

การให้ค�านิยามไม้ทีผ่ลติอย่างถูกกฎหมาย: มีมาตรฐานท่ีก�าหนดไวอ้ยา่ง

ชดัเจนวา่กฎหมายฉบบัใดของประเทศหุน้ส่วนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามและ

ก�าหนดใหมี้เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัท่ีจะใชใ้นการทดสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย

เหล่านั้น (ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 2)

การควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้: มีขอ้ก�าหนดส�าหรับระบบต่างๆ  ท่ีจะติดตาม

ผลิตภณัฑไ์มใ้นสายการผลิตตั้งแต่การตดัไปจนถึงจุดส่งออก (ดูเอกสารสรุป

ยอ่ หมายเลข 4)

หวัข้อของเอกสารสรปุย่อทัง้แปดในเอกสารชดุน้ีคือ

1. FLEGT คืออะไร

2. อะไรคือไม้ท่ีถกูกฎหมาย

3.	 ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้

4. การควบคมุห่วงโซ่อปุทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การ

ควบคมุ

5. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย: ข้อก�าหนดเพ่ือการ

ตรวจยืนยนัความเป็นจริง

6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ

7. แนวทางส�าหรบัการติดตามผลท่ีเป็นอิสระ

8. การประกนัความถกูต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต 

FLEGT ท่ีมีผูเ้ข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน
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เอกสารสรปุย่อเรื่อง FLEGT
การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า

ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้

การตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริง: มีขอ้ก�าหนดส�าหรับการตรวจสอบทั้งการ

ปฏิบติัตามค�านิยามความถกูตอ้งตามกฎหมายและการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม ้

(ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 5)

การออกใบอนุญาต: ก�าหนดรายละเอียดวา่ใครเป็นคนออกใบอนุญาตและขั้นตอน

การออกใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัอยา่งไร

การตดิตามผลระบบอย่างเป็นอสิระด้วยฝ่ายทีส่าม: เป็นวธีิการใหค้วามน่าเช่ือถือ

โดยการประกนัวา่มีการน�าขอ้ก�าหนดทั้งมวลของระบบการประกนัความถกูตอ้ง

ตามกฎหมายมาปฏิบติัตามท่ีประกาศไว้

การติดตามผลท่ีเป็นอิสระ

การตรวจสอบความเป็นจริง

การด�าเนินการให้มีความ 

ถกูต้องตามกฎหมายในป่า

การควบคมุห่วงโซ่อปุทานตัง้แต่ในป่าผา่น

การขนส่งและ การแปรรปูไปจนถึงจดุส่งออก

การออก 

ใบอนุญาต

FLEGT

ตามการส่งไม้

ตามผูเ้ข้าร่วม

ตลาด
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เอกสารสรุปย่อเกีย่วกบั FLEGT เหล่านีจ้ดัท�าขึน้โดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญทีค่ณะกรรมาธิการยุโรปตั้งขึน้และมคีวามตั้งใจจะให้น�าไปใช้ในการประชุมหารือ

แผนปฏิบัตกิาร EU FLEGT  ข้อความในเอกสารสรุปนีม้ไิด้สะท้อนท่าททีีเ่ป็นทางการของคณะกรรมาธิการ  หากมคีวามตั้งใจทีจ่ะให้ข้อมูลทีเ่ป็น

ประโยชน์แก่ประเทศทีม่ศัีกยภาพทีจ่ะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอืน่ๆ  ทีส่นใจความริเร่ิมนี ้(มนีาคม 2550)
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3. การพฒันาระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย
ในประเทศหุน้ส่วนหลายประเทศ  องคป์ระกอบบางประการของระบบการ

ประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายท่ีใชไ้ดพ้อเพียงนั้นมีอยูแ่ลว้  อยา่งไรกต็าม  ทุก

ดา้นอาจจะไม่ไดด้�าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิผล  ในกรณีเช่นน้ีประเทศหุน้ส่วน

จะตอ้งด�าเนินการเปล่ียนแปลงระบบท่ีมีอยูเ่พื่อประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย

และจดัใหมี้การแกะรอยติดตามตรวจสอบผลิตภณัฑไ์มท่ี้เช่ือถือได้

คาดวา่ในกรณีส่วนใหญ่แลว้  จะมีการเจรจาขอ้ตกลงหุน้ส่วนกนัและขอ้ตกลงน้ีจะ

มีผลบงัคบัใชก่้อนท่ีระบบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายจะถกูน�ามาใช ้

เตม็ท่ีและเร่ิมมีการออกใบอนุญาตผลิตภณัฑไ์ม ้ องคป์ระกอบหลกัอยา่งหน่ึงของ

ขอ้ตกลงน้ีคือแผนปฏิบติัการโดยละเอียดท่ีก�าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและมีขอบเขต

เวลาส�าหรับการพฒันาระบบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายและการจดัการ

การออกใบอนุญาต  ขอ้ตกลงน้ีจะระบุเร่ืองท่ีตอ้งการความช่วยเหลือทางเทคนิค

และทางการเงินเพื่อสนบัสนุนปฏิบติัการเหล่าน้ี (ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 6)

4. การด�าเนินงานระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย
มีแนวทางอยูส่องแนวทางในการพฒันาและด�าเนินงานระบบการประกนัความถกู

ตอ้งตามกฎหมายคือ  ระบบท่ีเอาไมท่ี้ถกูส่งไปเป็นฐานการพิจารณา  และระบบท่ี

เอาผูด้ �าเนินการเป็นฐานการพิจารณา (ดูภาพท่ี 1 และ 2)

ใบอนุญาตทีเ่อาการส่งไม้เป็นฐานการพจิารณา: ผลิตภณัฑไ์มแ้ต่ละรายการท่ีจะ

ส่งออกไปยงัสหภาพยโุรปจะไดรั้บใบอนุญาตจากหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการ

ออกใบอนุญาตเป็นรายการๆ  ไป  ตามแนวทางน้ี  หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการ

ออกใบอนุญาตจะตรวจสอบหลกัฐานแสดงตน้ก�าเนิดท่ีถกูกฎหมายของไมท่ี้ให้

มากบัการส่งแต่ละคร้ัง  ซ่ึงจะตอ้งมีระบบควบคุมในระดบัชาติเพื่อใหไ้ดต้าม 

ขอ้ก�าหนดของระบบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย

ใบอนุญาตทีม่ผู้ีด�าเนินงานเป็นฐานการพจิารณา: หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการ

ออกใบอนุญาตจะท�าการตรวจสอบผูด้ �าเนินงานแต่ละรายเป็นการเฉพาะ มี

ระบบในการควบคุมตน้ก�าเนิดท่ีถกูกฎหมายของไมท้ั้งหมดท่ีไดต้าม 

ขอ้ก�าหนดของระบบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย  การส่งไม้

ทั้งหมดจากผูด้ �าเนินการรายนั้นจะมีใบอนุญาต FLEGT รับรองตราบใดท่ี 

การตรวจเป็นระยะๆ  แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบท่ีไดรั้บอนุมติันั้นยงัมี

ประสิทธิผลอยู ่ ในกรณีน้ีมีการยอมรับระบบต่างๆ  ท่ีมีอยูท่ี่ผูด้ �าเนินการ 

ใชท่ี้ค่อนขา้งกวา้ง  เช่น การจดัระบบการรับรองและระบบการติดตามไม ้ 

โดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตจ�าเป็นท่ีจะตอ้งมีการตรวจ

ระบบเหล่าน้ีเป็นระยะๆ เพื่อประกนัวา่ไดด้�าเนินการไปตามขอ้ก�าหนด 

ของระบบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย

ในประเทศหุน้ส่วนบางประเทศมีความเป็นไปไดท่ี้จะพฒันาและด�าเนินการ

ระบบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายในขอบเขตทัว่ประเทศ  อยา่งไร

กต็าม  คาดวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดในระยะสั้น  ระบบท่ีจะน�ามาใชอ้าจจะมีการ

จ�ากดัขอบเขตการใชห้รือจ�ากดัพื้นท่ีทางภมิูศาสตร์  หรือจ�ากดัเฉพาะห่วงโซ่

อุปทานหลกัๆ  ท่ีส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป  ในขณะท่ีขอ้จ�ากดัเช่นน้ีอาจจะ

เหมาะสมในขั้นตน้  สหภาพยโุรปจะกระตุน้ใหป้ระเทศหุน้ส่วนขยาย

ขอบเขตการน�าระบบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายของตนไปใชก้บั

การส่งออกทั้งหมดของประเทศและใชก้บัตลาดภายในประเทศดว้ย

การติดตามผลการด�าเนินการทั้งหมดของระบบการประกนัความถกูตอ้ง

ตามกฎหมายของแต่ละประเทศหุน้ส่วนนั้นจะเป็นความรับผดิชอบหลกั

ของคณะกรรมการด�าเนินงานร่วม (Joint Implementation Committee: JIC) 

ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนของรัฐบาลประเทศหุน้ส่วนและสหภาพยโุรป (ดู

เอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 6)

ภาพท่ี 1: ใบอนุญาตทีม่ผีูท้�าไมเ้ป็นฐานการพจิารณา ภาพท่ี 2: ใบอนุญาตทีม่กีารสง่เป็นฐานการพจิารณา

ผูท้�าไม้

ผูแ้ปรรปูไม้ 

การตรวจสอบการผลิตจาก

พืน้ท่ีสมัปทานป่าไม้

การตรวจสอบเส้นสายท่ีมัน่คง
ของระบบการควบคมุของ 

ผูแ้ปรรปูไม้

การให้ใบอนุญาตการส่งไม้ท่ี
เล่ือยแล้วทัง้หมดจากผูแ้ปรรปูไม้
ส�าหรบัช่วงเวลาท่ีก�าหนดท่ีผลิต
ขึน้ภายใต้ระบบท่ีตรวจสอบได้

ใบอนุญาตท่ีมีผูท้�าไม้เป็นฐาน

ผูท้�าไม้

ใบอนุญาตท่ีมีการส่งเป็นฐาน

การตรวจสอบการผลิต
จากพืน้ท่ีสมัปทานป่าไม้

การตรวจสอบว่าเส้นสาย
การควบคมุส�าหรบัไม้ซุง

แต่ละชดุนัน้มัน่คง

การตรวจสอบว่าห่วงโซ่การ
ควบคมุส�าหรบัไม้ท่ีเล่ือยแล้ว

แต่ละชดุนัน้มัน่คง

การให้ใบอนุญาตไม้
เล่ือยแล้วหน่ึงชดุท่ีส่งไป
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1. ความเป็นมา
องคป์ระกอบหลกัประการหน่ึงของแผนปฏิบติัการการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ป่าไม ้ ธรรมาภิบาล  และการคา้ (FLEGT) ของสหภาพยโุรปคือการพฒันา

ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนกนัดว้ยความสมคัรใจระหวา่งสหภาพยโุรปกบั

ประเทศผูผ้ลิตไมต่้างๆ (ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 6) ส่วนส�าคญัส่วนหน่ึง

ของขอ้ตกลงดงักล่าวคือการตั้งระบบการใหใ้บอนุญาตเพื่อประกนัวา่มีแต่

ผลิตภณัฑไ์มท่ี้ผลิตข้ึนตามกฎหมายแห่งชาติของประเทศส่งออกไมเ้ท่านั้น 

ท่ีอาจน�าเขา้ไปในสหภาพยโุรปได ้ ภายใตร้ะบบการใหใ้บอนุญาต  จะหา้ม

น�าไมท่ี้ส่งออกมาจากประเทศหุน้ส่วนเขา้ไปในสหภาพยโุรปนอกเสียจากวา่

ไมน้ั้นจะมีใบอนุญาตท่ีใชไ้ด้

การออกใบอนุญาตจะก�าหนดใหมี้การน�าระบบการประกนัความถกูตอ้งตาม

กฎหมาย (LAS) มาใช ้(ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 3) ภายใตร้ะบบน้ีการออก

ใบอนุญาตโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตจะตอ้งมีหลกัฐาน

เพื่อยนืยนัวา่ไมน้ั้นผลิตข้ึนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและสามารถแกะรอย

ตามไปยงัแหล่งก�าเนิดท่ีถกูกฎหมายได1้ ซ่ึงจะท�าไดต้อ้งมีสามส่ิงคือ

• ค�านิยามของไมท่ี้ผลิตข้ึนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย (ดูเอกสารสรุปยอ่

หมายเลข 2)

• กลไกการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน  (เช่น  ระบบการแกะรอยติดตามไม้

หรือสายการควบคุม)

• วธีิการตรวจสอบวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก�าหนดของค�านิยามความถกูตอ้ง

ตามกฎหมายและสายการควบคุมเพื่อน�าขอ้มูลน้ีเสนอต่อหน่วยงานท่ีมี

หวัข้อของเอกสารสรปุย่อทัง้แปดในเอกสารชดุน้ีคือ

1. FLEGT คืออะไร

2. อะไรคือไม้ท่ีถกูกฎหมาย

3. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้

4.	 การควบคมุห่วงโซ่อปุทาน:	การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การ

ควบคมุ

5. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย: ข้อก�าหนดเพ่ือการ

ตรวจยืนยนัความเป็นจริง

6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ

7. แนวทางส�าหรบัการติดตามผลท่ีเป็นอิสระ

8. การประกนัความถกูต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต 

FLEGT ท่ีมีผูเ้ข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน
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เอกสารสรปุย่อเรื่อง FLEGT
การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า

การควบคมุห่วงโซ่อปุทาน: ระบบการแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การควบคมุ

อ�านาจในการออกใบอนุญาตเพื่ออนุญาตใหมี้การออกใบอนุญาต (ดูเอกสาร

สรุปยอ่ หมายเลข 5)

เอกสารน้ีอธิบายองคป์ระกอบท่ีสองคือขอ้ก�าหนดส�าหรับการควบคุมห่วง

โซ่อุปทาน  โดยมีหลกัการและบรรทดัฐานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  หลกัการและ

บรรทดัฐานเหล่าน้ีไดรั้บการออกแบบมาใหอ้ธิบายถึงผลลพัธ์ท่ีจะตอ้งบรรลุ

มากกวา่อธิบายวธีิการท่ีจะบรรลุผลนั้น  ท�าใหป้ระเทศหุน้ส่วนมีขอบเขตใน

การก�าหนดวธีิท่ีคิดวา่ดีท่ีสุดท่ีจะบรรลุการปฏิบติัตามภายใตบ้ริบทของชาติตน

เป็นการเฉพาะ

2. หลกัการและบรรทดัฐานส�าหรบัการควบคมุห่วงโซ่อปุทาน
2.1	สิทธิในการใช้
มีแผนภมิูแสดงถึงพื้นท่ีท่ีมีการจดัสรรใหสิ้ทธิในการใชท้รัพยากรป่าไมแ้ละ 
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1 ไม่จ�าเป็นเสมอไปท่ีจะตอ้งแกะรอยตามซุงตน้หน่ึง  กองไมซุ้ง หรือผลิตภณัฑไ์มจ้นถึงป่าท่ีเป็นตน้ก�าเนิด  แต่การ

แกะรอยติดตามผลในระดบัน้ีจะจ�าเป็นระหวา่งป่ากบักบัจุดแรกท่ีมีการควบคุมการน�าไมม้าผสมกนัเพียงพอ  (เช่น 

จุดรวมไม ้ หรือสถานท่ีแปรรูป)
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การระบุผูถื้อสิทธ์ิดงักล่าวอยา่งชดัเจน

2.1.1: มีขอ้มูลเพียงพอเก่ียวกบัท่ีตั้งและผูถื้อสิทธ์ิในการใชเ้พื่อใหต้รวจไดว้า่การ

ตดัไมท้ั้งหมดท�าโดยผูใ้ชท่ี้ไดรั้บอนุญาตแลว้

2.2	การผลิตและการแปรรปู
มีกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการแกะรอยติดตามไมผ้า่นห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การตดั

ไปจนถึงจุดส่งออก

2.2.1: มีการระบุขอ้ต่อแต่ละขอ้ต่อในห่วงโซ่อุปทาน และส�าหรับแต่ละขอ้ต่อนั้น

มีการควบคุมเพื่อประกนัใหแ้กะรอยติดตามไมห้รือผลิตภณัฑไ์มไ้ด้

2.2.2: ไมต้น้ท่ียงัยนือยู:่ มีกลไกในการตรวจต�าแหน่งท่ีตั้งของไมย้นืตน้ท่ีจะตดั

และยนืยนัวา่มนัสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีท่ีมีการจดัสรรสิทธิในการใชใ้ห้

2.2.3: ไมซุ้งในป่า: มีการระบุไมซุ้งหรือกองไมซุ้งอยา่งชดัเจนและบนัทึกไว้

เป็นเอกสารก่อนหนา้ท่ีซุงจะถกูขนไป  รวมถึงไมซุ้งจากพื้นท่ีป่าท่ีก�าลงัถกู

เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินในทางอ่ืน  โดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมระบุ

จ�าแนกแยกแยะและท�าเอกสารบนัทึก

2.2.4: การขนส่ง: มีการระบุจ�าแนกแยกแยะ  การท�าเอกสารบนัทึก  และขอ้มูล

อ่ืนๆ  ส�าหรับวสัดุท่ีผลิตอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายไม่วา่จะมีการขนส่งไป  ณ  

เวลาใด  ไม่มีการผสมปนเปกบัวสัดุท่ีมาจากแหล่งท่ีผดิกฎหมายหรือแหล่งท่ีไม่

ทราบชดัในระหวา่งการขนส่งหรือในสถานท่ีเกบ็ชัว่คราวท่ีไม่มัน่คงใดๆ

2.2.5: การตรวจสอบสถานท่ีเกบ็ชัว่คราว: มีการควบคุมอยา่งเพียงพอในสถาน

ท่ีเกบ็ชัว่คราว  เช่น  จุดรวมไม ้ เพื่อประกนัวา่วสัดุจากแหล่งท่ีตรวจแลว้วา่ถกู

ตอ้งตามกฎหมายไดรั้บการเกบ็ไวแ้ยกต่างหากออกจากวสัดุจากแหล่งอ่ืนทั้งหมด  

หรือถา้ยอมใหมี้การผสมปนเป  กใ็หมี้การกนัวสัดุจากแหล่งท่ีไม่ทราบตน้ตอ

แน่ชดัและวสัดุท่ีตดัมาโดยไม่มีสิทธิในการตดัไมอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ออกไปจากสถานท่ีแห่งนั้น (ดูขอ้ 2.4)

2.2.6: การมาถึงสถานท่ีแปรรูปไมเ้บ้ืองตน้: มีการควบคุมอยา่งเพียงพอเพื่อ

ประกนัวา่ไมท้ั้งหมดท่ีรับเขา้มาในสถานท่ีแปรรูปมาจากแหล่งท่ีตรวจแลว้วา่ถกู

ตอ้งตามกฎหมาย  หรือถา้ยอมใหมี้การผสมปนเปกนั  กมี็การกนัวสัดุจากแหล่งท่ี

ไม่ทราบชดัเจนและวสัดุท่ีตดัมาโดยไม่มีสิทธิในการตดัอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย

ออกไปจากสถานท่ีแห่งนั้น (ดูขอ้ 2.4)

2.2.7: การควบคุมในสถานท่ีแปรรูป: ถา้ยอมใหมี้การผสมปนเปเกิดข้ึน  กต็อ้งมี

การควบคุมอยา่งเพียงพอเพื่อประกนัใหมี้การแยกหรือใชแ้นวทางสร้างสมดุลมวล 

(mass balance) อยา่งเหมาะสม

2.2.8: การมาถึงจุดส่งออก: วสัดุทั้งมวล (ไมซุ้ง  กองซุง  หรือไมแ้ปรรูป) ท่ีมาถึง

จุดส่งออกตอ้งมีเอกสารท่ีจ�าเป็นติดมาดว้ยเพื่อยนืยนัวา่ไดรั้บการตรวจสอบวา่ 

ถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้

ค�าอธิบาย: แมว้า่วธีิการท่ีใชใ้นการจ�าแนกแยกแยะระบุวสัดุอาจแตกต่าง

กนัออกไป  (เช่น  การติดป้ายวสัดุแต่ละช้ิน  หรือการยดึถือเอกสารบนัทึก

ท่ีติดมากบัวสัดุรายการนั้น)  ระบบควรเหมาะสมกบัประเภทและมูลค่าของ

วสัดุนั้นและความเส่ียงท่ีจะมีการปนเป้ือนวสัดุท่ีถกูกฎหมายกบัวสัดุท่ีผดิ

กฎหมายหรือวสัดุท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้

2.3	ปริมาณ
มีกลไกท่ีเขม้แขง็และมีประสิทธิผลส�าหรับการวดัและบนัทึกจ�านวนของไม้

หรือผลิตภณัฑไ์มใ้นแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน  รวมทั้งมีการประเมิน

ถึงปริมาณไมย้นืตน้ในแต่ละพื้นท่ีการตดัไมก่้อนหนา้การตดัดว้ยความ

แม่นย �าท่ีเช่ือถือไดพ้อสมควร  มีการบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดไวใ้นทางท่ีท�าให้

เป็นไปไดท่ี้จะเอาไปกระทบยอดกนักบัขอ้ต่อก่อนหนา้และขอ้ต่อถดัไปใน

ห่วงโซ่อุปทานในเวลาท่ีเหมาะสม  การกระทบยอดกนัท่ีเช่ือถือไดน้ี้จะมีการ

ท�าไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน

2.3.1: ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณของวสัดุท่ีผลิตอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายมีการ 

กระทบยอดกนัในลกัษณะท่ีเช่ือถือไดแ้ละในเวลาท่ีเหมาะสมตลอดห่วงโซ่

อุปทาน  วธีิการท่ีใชแ้ละความถ่ีในการกระทบยอดควรจะเป็นไปในลกัษณะ

ท่ีจะสามารถระบุความผดิพลาดใดๆ  ไดท้นัเวลา

2.3.2: ไมย้นืตน้: ก่อนท่ีจะเร่ิมตดัไม ้ มีการประเมินท่ีเช่ือถือไดถึ้งจ�านวนไม้

ท่ียนืตน้อยูโ่ดยมีระดบัความแม่นย �าท่ีเหมาะสมส�าหรับแต่ละพื้นท่ีท่ีจะมีการ

ตดั  รวมทั้งพื้นท่ีท่ีถกูเปล่ียนไปใชป้ระโยชนท่ี์ดินอยา่งอ่ืน  การประเมิน 

เหล่าน้ีจะมีการบนัทึกไวใ้นทางท่ีท�าใหเ้ป็นไปไดท่ี้จะเปรียบเทียบปริมาณ

ของไมย้นืตน้ในพื้นท่ีหน่ึงกบัปริมาณการตดัท่ีแทจ้ริง

2.3.3: ท่อนซุงในป่า: ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณหรือน�้ าหนกัของไมท่ี้ตดัแลว้ 

พร้อมกบัขอ้มูลท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ  จะไดรั้บการเกบ็และบนัทึกไว ้ มี 

รายละเอียดเพียงพอและอยูใ่นรูปแบบท่ีท�าใหก้ารกระทบยอดกบัขอ้มูลการ

ประเมินไมย้นืตน้  และกบัขอ้มูลในขั้นตอนต่อไปในห่วงโซ่อุปทาน 

เป็นไปได้

2.3.4: การขนส่งและการเกบ็ชัว่คราว: ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณของวสัดุท่ีขน 

ส่งไปหรือเกบ็ไวจ้ะไดรั้บการบนัทึกไว ้ มีรายละเอียดเพียงพอและอยูใ่น 

รูปแบบท่ีท�าใหก้ารกระทบยอดกบัขอ้มูลในขั้นตอนก่อนหนา้นั้น  และกบั

ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไปในห่วงโซ่อุปทาน  เป็นไปได้

2.3.5: การมาถึงสถานท่ีแปรรูปเบ้ืองตน้: ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งก�าเนิดและ

ปริมาณของวสัดุทั้งหมดท่ีส่งไปยงัสถานท่ีแห่งนั้นไดรั้บการบนัทึกไว ้

มีรายละเอียดเพียงพอและอยูใ่นรูปแบบท่ีท�าใหก้ารกระทบยอดกบัขอ้มูล

ในขั้นตอนก่อนหนา้นั้น  และกบัขอ้มูลในขั้นตอนต่อไปในห่วงโซ่อุปทาน 

เป็นไปได้

2.3.6: การควบคุมภายในสถานท่ีแปรรูป: ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณของวตัถุดิบ

และผลิตภณัฑท่ี์ออกมาขั้นสุดทา้ยจากแหล่งท่ีตรวจแลว้วา่ถกูตอ้งจะไดรั้บ
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การบนัทึกไว ้ และมีการค�านวณท่ีเช่ือถือไดถึ้งอตัราการแปรรูปจากวตัถุดิบ

เป็นผลิตภณัฑ ์ จากตวัเลขเหล่าน้ีจะมีการกระทบยอดเป็นระยะๆ  อยา่ง

สม�่าเสมอเพื่อประกนัวา่ปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนและตรวจแลว้วา่

ถกูตอ้งตามกฎหมายไม่มากเกินไปกวา่ปริมาณท่ีคาดอยา่งสมเหตุสมผลวา่

จะผลิตออกมาไดจ้ากปริมาณของวตัถุดิบท่ีใชแ้ละตรวจแลว้วา่ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ในกรณีท่ีอตัราการแปรรูปสูงกวา่ค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรมท�าไม ้

กจ็ะตอ้งมีการใหเ้หตุผลอยา่งเพียงพอ

2.3.7: การมาถึงท่ีจุดส่งออก: วสัดุทั้งหมด (ท่อนซุงหรือผลิตภณัฑไ์ม)้ ท่ี 

มาถึงจุดส่งออกจะไดรั้บการระบุจ�าแนกแยกแยะและบนัทึกไวเ้ป็นลาย 

ลกัษณ์อกัษรอยา่งเหมาะสมท่ีบ่งบอกถึงปริมาณและตน้ก�าเนิด  (เช่น  จุด

สุดทา้ยของการแปรเปล่ียน)  ของวสัดุนั้น  ขอ้มูลน้ีจะไดรั้บการเกบ็รวบรวม

และบนัทึกไวใ้นรูปแบบท่ีท�าใหก้ารกระทบยอดกบัขอ้มูลในขั้นตอนก่อน

หนา้นั้นในห่วงโซ่อุปทาน  เป็นไปได ้ และสามารถใชส้นบัสนุนการออกใบ

อนุญาตความถกูตอ้งตามกฎหมาย

ค�าอธิบาย: ภายใตร้ะบบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายจะไม่สามารถ

อา้งเอาไมอ่ื้นใดมาไดอี้กนอกเสียจากท่ีผลิตข้ึนมาจากแหล่งท่ีตรวจยนืยนั

ความเป็นจริงแลว้วา่ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ในแต่ละขั้นตอนของสายการ

แปรรูป  ปริมาตรของไมท่ี้อา้งวา่มาจากแหล่งท่ีตรวจยนืยนัความเป็นจริง 

แลว้วา่ถกูตอ้งตามกฎหมายสามารถน�ามาตรวจเทียบกบัปริมาตรท่ีผลิต 

ออกมาจากแต่ละแหล่งได ้ น่ีหมายความวา่จะตอ้งมีบนัทึกขอ้มูลเอาไวท้ั้ง

ปัจจยัเขา้ (inputs) และปัจจยัออก (outputs) จากแต่ละขั้นตอนของการผลิต  

รวมทั้งแหล่งป่าไมแ้ละสถานท่ีแปรรูปไม ้ บนัทีกขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้ง 

ทนัสมยัและขอ้มูลถกูรวบรวมมาและไดรั้บการวเิคราะห์อยา่งรวดเร็ว 

เพียงพอท่ีระบุความไม่ตรงกนัได้

2.4 การผสมปนเปไม้ท่ีตรวจยืนยนัความเป็นจริงแล้วว่าถกู
ต้องตามกฎหมายกบัไม้ท่ีได้รบัอนุมติัอ่ืนๆ
ถา้ยอมใหมี้การปนท่อนซุงหรือไมจ้ากแหล่งท่ีตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริง

แลว้วา่ถกูตอ้งตามกฎหมายกบัท่อนซุงหรือไมจ้ากแหล่งอ่ืน  จะตอ้งมีการควบคุม

อยา่งเพียงพอเพื่อกนัวสัดุท่ีมาจากแหล่งท่ีไม่ทราบชดัหรือตดัมาโดยไม่มีสิทธิใน

การตดัอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายออกไป

2.4.1: การแยกกนัยอ่มดีกวา่  แต่อาจจะยอมใหมี้การผสมปนเปไดใ้นช่วงเวลา

ท่ีก�าหนดไวต้ายตวั  (เช่น 4 ปี)  ถา้มีเหตุผลรองรับความจ�าเป็นและเป็นไปตาม

บรรทดัฐานในขอ้ 2.4.2–2.4.4

2.4.2: การผสมปนเปอาจจะเกิดข้ึนไดเ้ฉพาะในสถานท่ีแปรรูปและสถานท่ีเกบ็

ชัว่คราวหรือจุดรวมไมท่ี้มีการควบคุมความมัน่คงปลอดภยัเพียงพอเพื่อประกนั

วา่ไมท่ี้ไม่ทราบแหล่งท่ีมาหรือไมท่ี้ผดิกฎหมายจะถูกกนัออกไป  ไม่อนุญาตใหมี้

การผสมปนเปในป่า  ในระหวา่งการขนส่ง  หรือริมถนน  หรือสถานท่ีเกบ็ท่ีไม่มี

ความมัน่คงปลอดภยัใดๆ

2.4.3: มีระบบพร้อมประกนัวา่จะไม่มีการน�าเขา้วสัดุจากแหล่งท่ีไม่ทราบแน่ 

ชดัและวสัดุท่ีถกูตดัมาโดยไม่มีสิทธิในการตดัอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายมายงั

สถานท่ีแปรรูปหรือสถานท่ีเกบ็ท่ีมีความมัน่คงปลอดภยัซ่ึงยนิยอมใหมี้การ 

ผสมปนเปไมไ้ด้

2.4.4: มีระบบพร้อมประกนัวา่ปริมาณผลิตภณัฑข์องไมช้นิดหน่ึงท่ีมีคุณภาพ

อยา่งหน่ึงเป็นการเฉพาะและไดรั้บใบอนุญาตวา่ตรวจยนืยนัความเป็นจริงวา่ 

ถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้  จะไม่เกินสดัส่วนในผลิตภณัฑท์ั้งหมดตามปริมาณ

ของวตัถุดิบของไมช้นิดเดียวกนัในคุณภาพเดียวกนัจากแหล่งท่ีตรวจยนืยนั 

ความเป็นจริงไดว้า่ถกูตอ้งตามกฎหมายท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตส�าหรับ

ผลิตภณัฑป์ระเภทนั้น

ค�าอธิบาย: บรรทดัฐานน้ีระบุเง่ือนไขท่ีไมจ้ากแหล่งท่ีตรวจยนืยนัความเป็นจริง

แลว้วา่ถกูตอ้งตามกฎหมายภายในระบบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย

อาจจะผสมปนเปกบัไมท่ี้มาจากแหล่งท่ีไดรั้บอนุมติัอ่ืนๆ  ซ่ึงอาจเป็นไมท่ี้น�าเขา้

อยา่งถกูกฎหมาย (ดูขอ้ 2.5) หรือไมจ้ากพื้นท่ีท่ีมีการใหสิ้ทธ์ิการตดัไมแ้ละอยูใ่น

กระบวนการการตรวจความถกูตอ้งตามกฎหมาย  บรรทดัฐานน้ีก�าหนดใหมี้การ

ควบคุมพร้อมในสถานท่ีท่ียอมใหมี้การผสมปนเปไมเ้กิดข้ึน  แต่กนัไมใ้ดๆ  ท่ีมา

จากแหล่งท่ีไม่ทราบชดัหรือจากแหล่งท่ีไม่มีการใหสิ้ทธิในการตดัออกไปไม่ให้

เขา้มาปะปน

2.5 ผลิตภณัฑไ์ม้น�าเข้า
มีการควบคุมอยา่งเพียงพอเพื่อประกนัวา่ผลิตภณัฑไ์มน้�าเขา้ทั้งมวลถกูน�าเขา้มา

อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย²

2.5.1: มีระบบพร้อมท่ีจะประกนัวา่ท่อนซุงหรือผลิตภณัฑไ์มถ้กูน�าเขา้มาอยา่ง 

ถกูตอ้งตามกฎหมาย

2.5.2: ถา้ตกลงกบัประเทศหุน้ส่วนได ้ จะมีระบบพร้อมท่ีจะประกนัวา่ท่อนซุง
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² ประเทศหุน้ส่วนจะไดรั้บการกระตุน้ใหพ้ฒันาแบบแผนการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายท่ีรวมเอาขอ้ก�าหนดให ้

ผูท้ �ากิจการไมทุ้กรายประกนัวา่ไมท้ั้งมวล  ไม่วา่จะเป็นไมใ้นประเทศหรือไมท่ี้น�าเขา้มา มาจากแหล่งท่ีถกูกฎหมาย
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แผนปฏิบัตกิาร EU FLEGT  ข้อความในเอกสารสรุปนีม้ไิด้สะท้อนท่าททีีเ่ป็นทางการของคณะกรรมาธิการ  หากมคีวามตั้งใจทีจ่ะให้ข้อมูลทีเ่ป็น

ประโยชน์แก่ประเทศทีม่ศัีกยภาพทีจ่ะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอืน่ๆ  ทีส่นใจความริเร่ิมนี ้(มนีาคม 2550)
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หรือผลิตภณัฑไ์มท่ี้น�าเขา้มาจากการผลิตข้ึนมาอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและ 

ส่งออกจากประเทศท่ีตดัไมน้ั้น

ค�าอธิบาย: ไมท่ี้น�าเขา้ไปยงัประเทศหุน้ส่วนจากประเทศท่ีสามอาจจะรวมไวใ้น

ระบบประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายของประเทศหุน้ส่วนนั้นได ้ อยา่งไรก ็

ตาม  ประเทศหุน้ส่วนจ�าเป็นตอ้งประกนัวา่ไมใ้ดๆ  ท่ีน�าเขา้มาและจะน�าไปรวม

ไวใ้นระบบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายนั้นสามารถแกะรอยติดตาม

ผลไปยงัเอกสารการส่งออกท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายจากประเทศตน้ก�าเนิด

ได ้ ประเทศหุน้ส่วนอาจจะเอาระบบๆ  หน่ึงมาใชป้ระกนัวา่ไมท่ี้น�าเขา้มา

ทั้งหมดโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งออกไปภายใตร้ะบบการประกนัความถกู

ตอ้งตามกฎหมายนั้นไดรั้บการผลิตข้ึนมาในประเทศตน้ก�าเนิด  (เช่น  ดว้ย

การพฒันาระบบในการตรวจยนืยนัความเป็นจริงร่วมกบัประเทศผูผ้ลิต)  

อยา่งไรกต็ามระบบดงักล่าวน้ีไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้บงัคบัของระบบการประกนั

ความถกูตอ้งตามกฎหมาย

เอกสารสรปุย่อ

หมายเลข 4
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1. ความเป็นมา
องคป์ระกอบหลกัประการหน่ึงของแผนปฏิบติัการการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ป่าไม ้ ธรรมาภิบาล  และการคา้ (FLEGT) ของสหภาพยโุรปคือการพฒันา

ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนกนัดว้ยความสมคัรใจระหวา่งสหภาพยโุรปกบั

ประเทศผูผ้ลิตไมต่้างๆ  (ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 6)  ส่วนส�าคญัส่วนหน่ึง

ของขอ้ตกลงดงักล่าวคือการตั้งระบบการใหใ้บอนุญาตเพื่อประกนัวา่มีแต่

ผลิตภณัฑไ์มท่ี้ผลิตข้ึนตามกฎหมายแห่งชาติของประเทศส่งออกไมเ้ท่านั้น 

ท่ีอาจน�าเขา้ไปในสหภาพยโุรปได ้ ภายใตร้ะบบการใหใ้บอนุญาต จะหา้มน�า

ไมท่ี้ส่งออกมาจากประเทศหุน้ส่วนเขา้ไปในสหภาพยโุรปนอกเสียจากวา่ 

ไมน้ั้นจะมีใบอนุญาตท่ีใชไ้ด้

การออกใบอนุญาตจะก�าหนดใหมี้การน�าระบบการประกนัความถกูตอ้งตาม

กฎหมาย (LAS) มาใช ้(ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 3) ภายใตร้ะบบน้ีการออก

ใบอนุญาตโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตจะตอ้งมีหลกัฐาน

เพื่อยนืยนัวา่ไมน้ั้นผลิตข้ึนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและสามารถแกะรอย

ติดตามไปยงัแหล่งก�าเนิดท่ีถกูกฎหมายได ้ ซ่ึงจะท�าไดต้อ้งมีสามส่ิงคือ

• ค�านิยามของไมท่ี้ผลิตข้ึนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย (ดูเอกสารสรุปยอ่

หมายเลข 2)

• กลไกการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน  (เช่น  ระบบการแกะรอยติดตามไม้

หรือสายการควบคุม)  (ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 4)

• วธีิการตรวจสอบวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก�าหนดของค�านิยามความถกูตอ้ง

หวัข้อของเอกสารสรปุย่อทัง้แปดในเอกสารชดุน้ีคือ

1. FLEGT คืออะไร

2. อะไรคือไม้ท่ีถกูกฎหมาย

3. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้

4. การควบคมุห่วงโซ่อปุทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การ

ควบคมุ

5.	 ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย:	ข้อก�าหนดเพือ่การ

ตรวจยืนยนัความเป็นจริง

6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ

7. แนวทางส�าหรบัการติดตามผลท่ีเป็นอิสระ

8. การประกนัความถกูต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต 

FLEGT ท่ีมีผูเ้ข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน
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เอกสารสรปุย่อเรื่อง FLEGT
การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า

ระบบประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย: ข้อก�าหนดเพ่ือการตรวจยืนยนัความเป็นจริง

ตามกฎหมายและสายการควบคุมเพื่อน�าขอ้มูลน้ีเสนอต่อหน่วยงานท่ีมีอ�านาจ

ในการออกใบอนุญาตเพื่ออนุญาตใหมี้การออกใบอนุญาต

เอกสารน้ีอธิบายองคป์ระกอบท่ีสามขา้งตน้โดยมีหลกัการและบรรทดัฐานท่ี

เก่ียวขอ้งต่างๆ

หลกัการเหล่าน้ีอธิบายถึงผลลพัธ์ท่ีจะตอ้งท�าใหเ้กิดข้ึนมากกวา่จะช้ีแนะวธีิการท่ี

จะท�าใหเ้กิดผลลพัธ์นั้น  ซ่ึงจะเป็นการใหข้อบเขตแก่ประเทศหุน้ส่วนไปก�าหนด
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หนทางท่ีดีท่ีสุดในการท�าใหก้ารปฏิบติัตามบรรลุผลภายใตบ้ริบทแห่งชาติของตน

เป็นการเฉพาะ

2. การตรวจสอบยืนยนัการปฏิบติัตามกฎหมายและสายการ
ควบคมุ
ใบอนุญาต FLEGT จะออกใหบ้นพื้นฐานของหลกัฐานท่ีน�ามาแสดงต่อหน่วยงาน

ท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตวา่ไดบ้รรลุตามขอ้ก�าหนดทั้งปวงตามนิยามความ

ถกูตอ้งตามกฎหมายของประเทศหุน้ส่วนแลว้  หลกัฐานน้ีมกัจะไดม้าจากการ

ตรวจสอบกิจกรรมในหน่วยจดัการป่าไมแ้ละสถานท่ีแปรรูปไมเ้พื่อตรวจสอบ

ความถกูตอ้งอยา่งสม�่าเสมอ

• การปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดของนิยามความถกูตอ้งตามกฎหมายทั้งในป่าและ 

ในสถานท่ีแปรรูปดว้ยในกรณีท่ีค�านิยามก�าหนดไว้

• การด�าเนินการควบคุมห่วงโซ่อุปทานในแต่ละจุดท่ีผลิตภณัฑถ์กูจดัส่งไป 

หรือไดรั้บมา  หรือเปล่ียนรูปไป  เช่น  ท่ีโรงเล่ือย  หรือโรงท�าไมอ้ดั  เพื่อ

ตรวจวา่ไม่มีส่ิงใดท่ีไม่ไดท้�าบญัชีไวห้ลุดเขา้มาในกระบวนการ

การตรวจสอบยนืยนัความถูกตอ้งจะส่งผลใหเ้กิดหลกัฐานท่ีชดัเจนและเช่ือถือ

ไดท่ี้สามารถน�าไปเสนอต่อหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตและคณะ

ติดตามผลการด�าเนินงานท่ีเป็นอิสระ  โดยแสดงใหเ้ห็นวา่

• ส่ิงท่ีส่งออกไปต่างประเทศนั้นไดรั้บการผลิตข้ึนมาในลกัษณะท่ีถกูตอ้งตาม

กฎหมายทั้งหมดท่ีรวมไวใ้นนิยามความถกูตอ้งตามกฎหมาย

• มีการควบคุมอยา่งเพียงพอเพื่อประกนัวา่ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตท�ามา

จากไมท่ี้มาจากกระบวนการท่ีถกูกฎหมายเท่านั้น

องคก์ารท่ีท�าหนา้ท่ีตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้งควรจะมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและ

ใชร้ะบบท่ีเขา้กนักบัหลกัการปฏิบติัในการตรวจสอบอนัเป็นท่ียอมรับ  ส�าหรับ

หน่วยงานภายนอก (เช่น หน่วยงานท่ีมิไดเ้ป็นของรัฐ) การไดรั้บการรับรองฐานะ

ตามมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับอาจจะใชเ้ป็นหลกัฐานไดว่้ามีคุณสมบติัเช่นนั้น

3. หลกัการและบรรทดัฐานส�าหรบักิจกรรมการตรวจสอบ
ยืนยนัความถกูต้อง
การตรวจสอบยนืยนัความถูกตอ้งท�าใหมี้การควบคุมท่ีเพียงพอเพื่อประกนั

ความถกูตอ้งตามกฎหมายของไมท่ี้จะมีการออกใบอนุญาตให ้ การตรวจสอบ

ยนืยนัความถกูตอ้งจะตอ้งเขม้แขง็และมีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะประกนัวา่

หากมีการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดใดๆ  ไม่วา่จะในป่าหรือภายในสายการ

จดัหาจดัส่ง  จะมีการระบุปัญหาน้ีออกมาและมีการแกปั้ญหานั้นในเวลาท่ี

เหมาะสม  ความเขม้ขน้ของการตรวจสอบควรจะไดส้ดัส่วนเหมาะสมกบั

สภาพการณ์ของประเทศหุน้ส่วนนั้นๆ

3.1	การจดัระบบการตรวจสอบความถกูต้อง
การตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้งสามารถด�าเนินการไดโ้ดยรัฐบาล  ผูเ้ขา้ร่วม

ในตลาด  หรือองคก์ารท่ีสาม  หรือทั้งสามอยา่งน้ีรวมกนั  ซ่ึงมีทรัพยากร ระบบ

การจดัการ  และบุคคลท่ีมีทกัษะและไดรั้บการฝึกฝนเพยีงพอและมีกลไกท่ี 

เขม้แขง็และมีประสิทธิผลในการควบคุมผลประโยชนท์บัซอ้น

3.1.1: การตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้งด�าเนินการโดยมีการระบุช่ือองคก์ร

ใดองคก์รหน่ึงหรือมากกวา่อยา่งชดัเจนและเป็นองคก์รท่ีมีความสามารถและ

มีทรัพยากรเพียงพอ

3.1.2: บุคลากรท่ีท�างานตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้งทั้งหมดมีทกัษะและ

ประสบการณ์ท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบติังานของตนและไดรั้บการก�ากบัดูแลอยา่ง

เพียงพอ

3.1.3: กิจกรรมการตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้งด�าเนินไปภายใตร้ะบบการ

จดัการท่ีมีการบนัทึกไวอ้ยา่งเพียงพอและมีวธีิการท่ีจะประกนัความโปร่งใส

ของระบบ

3.1.4: มีระบบท่ีเขม้แขง็พร้อมสรรพเพื่อประกนัวา่ผลประโยชนท์บัซอ้นทั้ง

มวลท่ีอาจเกิดข้ึน  ทั้งในระดบับุคคลและระดบัองคก์ร  จะถกูคน้หาระบุ 

ออกมา  บนัทึกไว ้และมีการจดัการและควบคุมอยา่งมีประสิทธิผล

3.1.5: ในกรณีท่ีการตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้งกระท�าโดยบุคลากรท่ีท�า

หนา้ท่ีติดตามผลในภาคสนาม  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจการป่าไม ้ (เช่น  เจา้หนา้ท่ี

พิทกัษป่์า)  อยูเ่ป็นประจ�าสม�่าเสมอ  จะตอ้งมีองคป์ระกอบหน่ึงของ

กระบวนการตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้งท่ีด�าเนินการโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ได้

เก่ียวขอ้งเป็นประจ�าสม�่าเสมอกบักิจการป่าไมห้รือสายงานการบริหารจดัการ

บุคลากรท่ีท�าหนา้ท่ีติดตามผลในสนามนั้น

3.2	การตรวจสอบยืนยนัความถกูต้องตามกฎหมายในป่า
มีขอบเขตท่ีก�าหนดไวช้ดัเจนวา่จะตอ้งตรวจสอบอะไรบา้ง  วธีิการตรวจสอบ
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เอกสารสรุปย่อเกีย่วกบั FLEGT เหล่านีจ้ดัท�าขึน้โดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญทีค่ณะกรรมาธิการยุโรปตั้งขึน้และมคีวามตั้งใจจะให้น�าไปใช้ในการประชุมหารือ

แผนปฏิบัตกิาร EU FLEGT  ข้อความในเอกสารสรุปนีม้ไิด้สะท้อนท่าททีีเ่ป็นทางการของคณะกรรมาธิการ  หากมคีวามตั้งใจทีจ่ะให้ข้อมูลทีเ่ป็น

ประโยชน์แก่ประเทศทีม่ศัีกยภาพทีจ่ะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอืน่ๆ  ทีส่นใจความริเร่ิมนี ้(มนีาคม 2550)

ไดรั้บการบนัทึกไวแ้ละประกนัวา่กระบวนการเป็นไปอยา่งมีระบบ  โปร่งใส1 

มีหลกัฐาน  มีการด�าเนินการเป็นระยะสม�่าเสมอ  และครอบคลุมทุกส่ิงท่ีถกู

รวมไวใ้นขอบเขตนั้น

3.2.1: มีการก�าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน  มีรายละเอียด และการบนัทึกวา่จะตอ้ง

ตรวจสอบอะไรบา้ง  ซ่ึงในขั้นต�่าสุดจะตอ้งบรรลุตามขอ้ก�าหนดทั้งหมดท่ี

บรรจุไวใ้นนิยามความถกูตอ้งตามกฎหมาย

3.2.2: มีวธีิการตรวจสอบท่ีไดรั้บการบนัทึกไวอ้ยา่งเหมาะสม  โปร่งใส  มี

ความชอบธรรม  และมีประสิทธิผล  และรวมถึงการตรวจเอกสารอยา่ง 

เพียงพอ  มีการบนัทึกการด�าเนินงาน  และการด�าเนินงาน  เช่นเดียวกบัการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากฝ่ายท่ีมีความสนใจภายนอก

3.2.3: การตรวจสอบจะกระท�าเป็นระยะอยา่งสม�่าเสมอและมีการเดินทางไป

เยอืนสถานท่ีเพื่อตรวจสอบโดยไม่มีการประกาศใหท้ราบล่วงหนา้  ความถ่ี

และความเขม้ขน้ของการตรวจสอบควรจะไดส้ดัส่วนกบัความเขม้แขง็ของ

ระบบท่ีใชด้�าเนินการ  เอกสารท่ีบนัทึกกิจกรรมการตรวจสอบจะถกูเกบ็ไว้

ในรูปแบบท่ีอนุญาตใหมี้การติดตามผลโดยผูต้รวจสอบภายในและคณะ

ติดตามผลการด�าเนินงานท่ีเป็นอิสระ

3.3	การตรวจสอบยืนยนัความถกูต้องของระบบควบคมุ
ห่วงโซ่อปุทาน
มีขอบเขตตั้งไวช้ดัเจนวา่จะตรวจสอบอะไรบา้ง ซ่ึงครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งหมดจากการตดัตน้ไมไ้ปจนถึงการส่งออก  วธีิการตรวจสอบไดรั้บการ

บนัทึกไวแ้ละประกนัวา่กระบวนการเป็นระบบ  โปร่งใส  มีหลกัฐาน 

ด�าเนินการเป็นระยะอยา่งสม�่าเสมอ  ครอบคลุมทุกอยา่งท่ีถกูรวมไวใ้น

ขอบเขต และรวมถึงการกระทบยอดกนัระหวา่งแต่ละขั้นตอนในห่วงโซ่

อุปทานอยา่งสม�่าเสมอในเวลาท่ีเหมาะสม

3.3.1: มีขอบเขตท่ีชดัเจน  มีรายละเอียด  และมีการบนัทึกไวว้า่จะตอ้งตรวจสอบ

อะไรบา้ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการส�าหรับการควบคุมห่วงโซ่อุปทานตามท่ีตั้ง

ไวใ้นส่วนท่ี 2

3.3.2: มีระบบท่ีมีการบนัทึกไวว้า่การปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดต่อห่วงโซ่อุปทานจะ

ไดรั้บการตรวจสอบอยา่งไร

3.3.3: มีการตรวจสอบเป็นประจ�าสม�่าเสมอวา่การควบคุมตามท่ีก�าหนดไวน้ั้น

ไดถ้กูน�ามาใชต้ลอดห่วงโซ่อุปทาน  ความเขม้ขน้ของการตรวจสอบควรจะเป็น

สดัส่วนกบัความเขม้แขง็ของระบบท่ีน�ามาด�าเนินการเพื่อประกนัวา่มีการเช่ือฟัง

ปฏิบติัตาม  เอกสารท่ีบนัทึกกิจกรรมการตรวจสอบไดรั้บการเกบ็รักษาไวใ้น 

รูปแบบท่ีอนุญาตใหมี้การติดตามผลโดยผูต้รวจสอบภายในและคณะติดตามผล

การด�าเนินงานท่ีเป็นอิสระ

3.3.4: มีการเช่ือมขอ้มูลระหวา่งแต่ละขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทาน  วธีิการกระทบ

ยอด  และระบุวา่ใครเป็นคนรับผดิชอบ  จะมีการจดัการกบัการกระทบยอด

อยา่งไร  และเม่ือไหร่  ทั้งหมดน้ีจะไดรั้บการบนัทึกไวอ้ยา่งชดัเจนและ 

สมเหตุสมผล

3.4	การปฏิบติัตามข้อก�าหนด
ในกรณีท่ีพบวา่มีการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดตอ้งมีกลไกท่ีมีประสิทธิผล 

และใชก้ารไดเ้พื่อก�าหนดและบงัคบัใชแ้ผนปฏิบติัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งอยา่ง

เหมาะสม

3.4.1: มีระบบพร้อมส�าหรับการแกไ้ขแผนปฏิบติัการใหถ้กูตอ้งและปฏิบติัการ

ป้องกนัในกรณีท่ีตรวจพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก�าหนด  และมีการบงัคบัใชก้าร

ด�าเนินงานของแผนปฏิบติัการนั้น
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1 กระบวนการควรจะรวมการจดัใหมี้การรักษาความปลอดภยัใหข้อ้มูลท่ีอ่อนไหวในเชิงพาณิชย ์ ในบริบทน้ี 

ความโปร่งใสหมายถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบความถกูตอ้งตามกฎหมายและห่วงโซ่อุปทาน
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1. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจคืออะไร
ในฐานะท่ีสหภาพยโุรปเป็นผูบ้ริโภคไมร้ายส�าคญัในแผนปฏิบติัการ

การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ ธรรมาภิบาล  และการคา้ (FLEGT) 

สหภาพยโุรปยอมรับว่ามีส่วนรับผิดชอบร่วมกบัประเทศผูผ้ลิตไมใ้น

การจดัการกบัการท�าไมเ้ถ่ือนและการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  อยา่งไรก็ตาม  

ขณะน้ียงัไม่มีกลไกในทางปฏิบติัในการจ�าแนกและกนัไมท่ี้ผิด 

กฎหมายออกจากตลาดยโุรป

ดงันั้นแผนปฏิบติัการ FLEGT จึงเสนอใหมี้การพฒันาขอ้ตกลงการเป็น 

หุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ (Voluntary Partnership Agreements: VPAs) 

ข้ึนมาระหวา่งสหภาพยโุรปกบัประเทศผูผ้ลิตไมเ้ป็นรายประเทศ (ประเทศ

หุน้ส่วน FLEGT หรือ FLEGT Partner Countries) ถึงท่ีสุดแลว้ขอ้ตกลง 

เหล่าน้ีไดรั้บการออกแบบมาใหข้จดัไมท่ี้ผลิตข้ึนมาอยา่งผดิกฎหมายจาก 

การคา้ระหวา่งประเทศและภายในประเทศของประเทศหุน้ส่วน

ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนอยา่งสมคัรใจเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผลผกูพนัระหวา่ง

สหภาพยโุรปกบัประเทศหุน้ส่วน  โดยท่ีสหภาพยโุรปกบัประเทศหุน้ส่วน

อาสาท�างานดว้ยกนัในการสนบัสนุนจุดมุ่งหมายของแผนปฏิบติัการ FLEGT 

และเพื่อด�าเนินงานการออกใบอนุญาตเก่ียวกบัไม ้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามน้ีจึงมี

การรับเอาระเบียบใหม่ของยโุรปวา่ดว้ยการด�าเนินงานการออกใบอนุญาต 

FLEGT มาใช1้

2. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ (VPAs) 
ครอบคลมุอะไรบา้ง
VPAs มุ่งหมายท่ีจะช่วยเสริมการใหค้ �ามัน่สญัญาของประเทศผูผ้ลิตไมท่ี้จะ

ส่งเสริมการจดัการป่าอยา่งย ัง่ยนืดว้ยการสนบัสนุนการปรับปรุงการบงัคบัใช้

กฎหมายป่าไมแ้ละการควบคุม

องคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีเหมือนกนัในขอ้ตกลงทั้งหมดจะเป็นวา่  ประเทศ 

หุน้ส่วนตอ้งมี  หรือใหค้ �ามัน่สญัญาวา่จะพฒันาใหมี้โครงสร้างทางดา้น

กฎหมายและดา้นการบริหารท่ีน่าเช่ือถือและระบบทางเทคนิคท่ีจะตรวจสอบ

ยนืยนัความเป็นจริงวา่ไมถู้กผลิตออกมาตามกฎหมายแห่งชาติของประเทศ

นั้น  ซ่ึงหมายความวา่

• มีค �ามัน่สญัญาท่ีจะประกนัวา่กฎหมายป่าไมท่ี้น�ามาใชน้ั้นสอดคลอ้งกนั 

เขา้ใจได ้ และบงัคบัใชไ้ด ้ และส่งเสริมการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื

หวัข้อของเอกสารสรปุย่อทัง้แปดในเอกสารชดุน้ีคือ

1. FLEGT คืออะไร

2. อะไรคือไม้ท่ีถกูกฎหมาย

3. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้

4. การควบคมุห่วงโซ่อปุทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การ

ควบคมุ

5. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย: ข้อก�าหนดเพ่ือการ

ตรวจยืนยนัความเป็นจริง

6.	 ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ

7. แนวทางส�าหรบัการติดตามผลท่ีเป็นอิสระ

8. การประกนัความถกูต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต 

FLEGT ท่ีมีผูเ้ข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน
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เอกสารสรปุย่อเรื่อง FLEGT
การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ 

• มีการพฒันาระบบทางเทคนิคและทางดา้นการบริหารไปติดตามผลการ 

ด�าเนินการตดัไม ้ จ�าแนก  และแกะรอยติดตามไมต้ั้งแต่จุดท่ีมีการตดัตน้ไม ้

ไปจนถึงตลาดหรือจุดส่งออก

• มีค�ามัน่สญัญาท่ีจะปรับปรุงความโปร่งใสและภาระความรับผดิชอบในการ

ก�ากบัดูแลป่าไม้

• มีการสร้างกลไกการตรวจสอบและสร้างความสมดุลในการระบบการแกะ 

รอยติดตามผลและการใหใ้บอนุญาต  รวมทั้งการน�าระบบการติดตามผลท่ี

เป็นอิสระมาใช้

• มีการพฒันากระบวนการในการออกใบอนุญาตการส่งออกไมท่ี้ตดัมาอยา่ง 

ถกูตอ้งตามกฎหมาย

อยา่งไรกต็าม VPAs ยงัจ�าเป็นตอ้งยอมรับวา่เง่ือนไขท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุม

ดูแลป่าไมแ้ละการบงัคบัใชก้ฎหมายในประเทศหุน้ส่วนต่างๆ  นั้นแตกต่าง 

กนัออกไป  ในแต่ละประเทศ VPA จะตอ้งน�าปัจจยัต่างๆ  มาพิจารณา  เช่น  

ประเดน็การควบคุมดูแลป่าไมข้องชาติ  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้ ลกัษณะ

ของสิทธิเหนือป่าไมแ้ละสิทธิเหนือท่ีดิน  ลกัษณะของการคา้ไม ้ กิจกรรมต่างๆ  

ท่ีมีอยูใ่นภาคส่วนป่าไมใ้นขณะนั้น  และศกัยภาพท่ีจะน�าขอ้ตกลงมาปฏิบติั

องคป์ระกอบหลกัท่ีจะตอ้งพิจารณาในการออกแบบและการน�า VPAs มาปฏิบติั

น่าจะรวมถึง

• การสร้างความปลอดภยัทางสังคม – VPAs ควรจะท�าใหเ้กิดผลกระทบในทาง

ลบนอ้ยท่ีสุดต่อชุมชนทอ้งถ่ินและประชาชนท่ียากจนโดยค�านึงถึงการ 

ด�ารงชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไมข้องชุมชนคนพื้นเมืองและชาวบา้นในทอ้งถ่ิน  

ประเทศหุน้ส่วนจะไดรั้บการกระตุน้ใหเ้ช่ือมโยงประเดน็ FLEGT เขา้กบั
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1 ระเบียบสหภาพยโุรป เลขท่ี 2173/2005 วา่ดว้ยการตั้งระบบการออกใบอนุญาต FLEGT ส�าหรับการน�าไมเ้ขา้ไป

ในประชาคมยโุรป
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ยทุธศาสตร์การลดความยากจนของตนและติดตามผลกระทบของ VPAs ท่ีมี

ต่อความยากจน

• การเกีย่วข้องของผู้มส่ีวนได้เสีย – ควรมีขอ้บญัญติัใหมี้การหารือเป็นประจ�า

สม�่าเสมอกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในระหวา่งท่ีมีการออกแบบและน�า VPAs มาใช ้ 

การหารือน้ีควรจะรวมถึงหนทางในการน�าภาคเอกชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในความ

พยายามท่ีจะต่อสูก้บัการท�าไมเ้ถ่ือน  แต่ควรจะประกนัดว้ยวา่ขอ้ก�าหนดใดๆ

ท่ีมีข้ึนตอ้งไม่สร้างภาระอนัไม่สมควรต่อผูผ้ลิตรายยอ่ย

ในประเทศหุน้ส่วนบางประเทศ  การจะปฏิบติัไดต้ามค�ามัน่สญัญาใหไ้ดน้ั้นจะตอ้ง

มีการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในเชิงสถาบนัและการสร้างศกัยภาพอยา่งมีนยัส�าคญั  

VPAs ควรจะแจกแจงออกมาไดว้า่มีบริเวณใดบา้งท่ีมีความจ�าเป็นตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคและทางการเงิน  ความช่วยเหลือใดๆ  จะมุ่งไปท่ีการส่งเสริม

ความถกูตอ้งตามกฎหมายในภาคกิจการป่าไมอ้นัเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการกา้ว 

ไปสู่การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  ประเดน็ท่ีน่าจะตอ้งมีการย �้าเนน้กนัไดแ้ก่

• ความช่วยเหลือในการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัในกรณีท่ีมีความ

จ�าเป็น

• ความช่วยเหลือในการพฒันาระบบตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริงวา่ไมถ้กูตดั

มาอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย

• การสร้างศกัยภาพแก่รัฐบาลและประชาสงัคมของประเทศหุน้ส่วน

• การคน้หาทางแกไ้ขการท�าไมเ้ถ่ือนท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม  ซ่ึงลดผลกระทบ

ในทางลบต่อชุมชนท่ีตอ้งพึ่งพาป่าไมล้งใหน้อ้ยท่ีสุด

• การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหส้ถาบนัท่ีมีอยูแ่ละการสถาบนัใหม่

• การสนบัสนุนการปฏิรูปนโยบาย  กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัในภาคส่วน

ป่าไม้

3. การพฒันาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ
การเจรจาและประสิทธิผลของข้อตกลง

ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจเร่ิมจากการหารืออยา่งไม่เป็น

ทางการระหวา่งสหภาพยโุรปกบัประเทศท่ีอาจจะเป็นหุน้ส่วน  โดยทัว่ไปแลว้ 

กระท�าโดยคณะกรรมาธิการยโุรปกบัรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหน่ึงหรือมากกวา่

ของสหภาพยโุรป  ขั้นตอนน้ีมีไวเ้พื่อใหแ้น่ใจวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในประเทศ

นั้นมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีต่อจุดมุ่งหมายของ VPA และกลไกในการน�ามา

ใช ้ การหารือน้ีจะช่วยใหส้หภาพยโุรปมีความเขา้ใจประเดน็ภาคส่วนป่าไม้

ท่ีจ �าเป็นตอ้งกล่าวถึงในการออกแบบ VPA ของประเทศนั้น  ประเทศท่ี 

อาจจะเป็นหุน้ส่วนจะเป็นผูแ้จง้คณะกรรมาธิการยโุรปเม่ือตนพร้อมท่ีจะ

เจรจาอยา่งเป็นทางการ

การเจรจาใหไ้ดข้อ้ตกลงจะเนน้ไปท่ีประเดน็ท่ีมีความส�าคญัต่อการบงัคบั

ใชก้ฎหมายป่าไมแ้ละการจดัการควบคุมในประเทศหุน้ส่วน  กระบวนการ

เจรจาอาจจะใชเ้วลาหลายเดือน

VPA จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการสรุปผลกระบวนการเจรจาและมีการปฏิบติั

ตามขอ้ก�าหนดทางดา้นการบริหารของแต่ละฝ่าย  (เช่น  การใหส้ตัยาบนั) 

ครบถว้นเรียบร้อยแลว้

คณะกรรมการด�าเนินงานร่วม

จะมีการตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานร่วม (Joint Implementation Committee: 

JIC) ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนของประเทศหุน้ส่วน  คณะกรรมาธิการยโุรป  

และรัฐสมาชิกของสหภาพยโุรป  ข้ึนมาดูแลการด�าเนินงานตาม VPA 

แต่ละฉบบั  คณะกรรมการน้ีจะรับผดิชอบในการประกนัใหก้ารหารือกนั

ระหวา่งสหภาพยโุรปและประเทศหุน้ส่วนมีข้ึนเป็นประจ�าสม�่าเสมอและ

มีประสิทธิผล  คณะกรรมการน้ียงัจะอ�านวยความสะดวก  ติดตามผล  และ

ก�ากบัดูแลการน�าขอ้ตกลงมาปฏิบติั  และเป็นตวักลางและแกไ้ขในขอ้ขดัแยง้

และขอ้พิพาทใดๆ  ท่ีเกิดข้ึน  หนา้ท่ีของ JIC ประกอบดว้ย

• การตดัสินใจในเร่ืองระยะเวลาของการมีผลบงัคบัของระบบการออก 

ใบอนุญาต

• การติดตามผลและการทบทวนความกา้วหนา้โดยรวมของการด�าเนินงาน

ตามขอ้ตกลง
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• การทบทวนรายงานจากผูติ้ดตามผลอิสระและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั 

ปฏิบติัการของระบบการออกใบอนุญาต

• การเป็นตวักลางและท�างานแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีเก่ียวกบัขอ้ตกลงและ

ระบบการออกใบอนุญาต

การวางแผนและการด�าเนินงาน

VPA แต่ละฉบบัควรจะมีแผนในรายละเอียดท่ีก�าหนดปฏิบติัการท่ีวางไว้

อยา่งชดัเจน  มีกรอบเวลา  ส�าหรับการปรับปรุงการควบคุมดูแลภาคส่วน 

ป่าไมแ้ละการด�าเนินงานของระบบการออกใบอนุญาต

อาจใชเ้วลาสกัระยะหน่ึงหลงัจากท่ี VPA มีผลบงัคบัใชท่ี้การออกใบอนุญาต

จะเกิดผล  เพราะอาจมีความจ�าเป็นตอ้งพฒันาหรือเสริมความเขม้แขง็ให้

ระบบประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย  เม่ือประเทศหุน้ส่วนพิจารณาเห็นวา่

ระบบประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายของตนท�าไดต้ามขอ้ก�าหนดทั้งมวล

แลว้  กจ็ะแจง้ใหส้หภาพยโุรปทราบผา่นทาง JIC

เม่ือไดรั้บการยนืยนัในเร่ืองน้ีแลว้  คณะกรรมาธิการยโุรปจะผนวกประเทศ

หุน้ส่วนและผลิตภณัฑเ์พิ่มเติมใดๆ  ท่ีจะอยูใ่นการครอบคลุมของระบบ

การออกใบอนุญาตเขา้ไปในภาคผนวกของระเบียบขอ้บงัคบั FLEGT ของ

สหภาพยโุรป  จากจุดน้ีเป็นตน้ไป  ผลิตผลท่ีอยูใ่นขอบข่ายใดๆ  ท่ีส่งออกจาก

ประเทศหุน้ส่วนไปยงัสหภาพยโุรปจะตอ้งมีใบอนุญาต FLEGT

ขอบเขตของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน

ระบบการออกใบอนุญาตในขั้นตน้จะครอบคลุมผลิตภณัฑไ์มท่ี้เป็นช้ินตนั  (เช่น 

ท่อนซุง  ไมท่ี้เล่ือยแลว้  แผน่ไม ้ และไมอ้ดั)  บางชนิดเท่านั้น  อยา่งไรกต็าม 

VPA แต่ละฉบบัจะมีบทบญัญติัท่ีจะขยายขอบเขตน้ีออกไปถึงผลิตภณัฑป์ระเภท

อ่ืนหากจะยงัประโยชนต่์อประเทศหุน้ส่วนนั้นๆ

การทบทวนและการรายงาน

จะตอ้งมีการเตรียมรายงานประจ�าปีถึงการพฒันาและการด�าเนินงานตาม VPA 

แต่ละฉบบั  รายงานเหล่าน้ีจะรวมรายละเอียดของการบรรลุตามวตัถุประสงค์

และปฏิบติัการตามกรอบเวลาท่ีมีการตกลงกนัเอาไวเ้ช่นเดียวกบัความกา้วหนา้ใน

การขจดัไมเ้ถ่ือนท่ีส่งออกไปยงัตลาดนอกสหภาพยโุรปและตลาดภายในประเทศ  

เม่ือระบบการออกใบอนุญาต FLEGT เร่ิมด�าเนินการแลว้  รายละเอียดควรจะ 

รวมถึงจ�านวนใบอนุญาต FLEGT ท่ีไดอ้อกไป  และปริมาณของผลิตภณัฑไ์มท่ี้

ไดส่้งออกไปยงัสหภาพยโุรป

VPA แต่ละฉบบัควรรวมบทบญัญติัใหมี้การทบทวนประเมินประสิทธิผลและ

ผลกระทบของมนั  การทบทวนคร้ังแรกควรจะกระท�าไม่เกินกวา่สองปีหลงัจาก

เร่ิมใชข้อ้ตกลงนั้นแลว้  อยา่งไรกดี็อาจจะมีการเรียกใหมี้การทบทวนเพิ่มเติมได้

เม่ือมีประเดน็เก่ียวกบัการด�าเนินงานเกิดข้ึน

ระยะเวลาของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน

เม่ือมีผลบงัคบัใชแ้ลว้  ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนน้ีจะมีผลบงัคบัใชไ้ปตราบ

กระทัง่สหภาพยโุรปหรือประเทศหุน้ส่วนแจง้อีกฝ่ายใหท้ราบถึงความตั้งใจท่ีจะ

ถอนตวั  โดยมีการแจง้ล่วงหนา้หน่ึงปี  ในกรณีท่ีการทบทวนใดๆ  บ่งช้ีใหเ้ห็น

ความลม้เหลวอยา่งรุนแรงในการด�าเนินการตามขอ้ตกลงและความลม้เหลวน้ี 

ไม่ไดรั้บการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในกรอบเวลาท่ีตกลงร่วมกนั  อาจจะมีผลให ้

เกิดการพกัขอ้ตกลงไวก่้อน  ซ่ึงจะท�าใหป้ระเทศหุน้ส่วนเปล่ียนสถานะไปเป็น

ไม่ใช่หุน้ส่วน

4. ประเทศหุ้นส่วน FLEGT จะมีข้อได้เปรียบอะไรบา้ง
การด�าเนินงาน VPAs และระบบการออกใบอนุญาตจะก�าหนดใหมี้การสร้าง

ศกัยภาพและการลงทุนเพื่อประกนัใหมี้การไวว้างใจไดแ้ละความน่าเช่ือถือ 

ในทางกลบักนักมี็ขอ้ไดเ้ปรียบของประเทศหุน้ส่วนดว้ยอนัไดแ้ก่

• การเสริมสร้างความเขม้แขง็ทั้งทางการเมืองและทางดา้นการเงินใหก้บัการ

ปฏิรูปรัฐบาลท่ีมุ่งปรับปรุงการก�ากบัควบคุมป่าไม้

• การเขา้ถึงตลาดยโุรปไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึนเพราะนโยบายการจดัซ้ือของ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนระบุมากข้ึนใหใ้ชไ้มท่ี้ถกูกฎหมายและกีดกนัไมท่ี้ไม่

ทราบแหล่งท่ีมาหรือไมเ้ถ่ือน  เน่ืองจากการน�าเขา้ยโุรปทั้งหมดจะถกูพิจารณา

วา่ถกูกฎหมาย

• รายไดเ้พิ่มข้ึนจากการเกบ็ภาษีและอากรซ่ึงในบางกรณีอาจมากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้งในการด�าเนินการการออกใบอนุญาต

• รายไดเ้พิ่มข้ึนน�าไปใหทุ้นการลดความยากจนและโครงการพฒันาชุมชน

Pr
oF

or
es

t
Pr

oF
or

es
t



เอกสารสรุปย่อเกีย่วกบั FLEGT เหล่านีจ้ดัท�าขึน้โดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญทีค่ณะกรรมาธิการยุโรปตั้งขึน้และมคีวามตั้งใจจะให้น�าไปใช้ในการประชุมหารือ

แผนปฏิบัตกิาร EU FLEGT  ข้อความในเอกสารสรุปนีม้ไิด้สะท้อนท่าททีีเ่ป็นทางการของคณะกรรมาธิการ  หากมคีวามตั้งใจทีจ่ะให้ข้อมูลทีเ่ป็น

ประโยชน์แก่ประเทศทีม่ศัีกยภาพทีจ่ะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอืน่ๆ  ทีส่นใจความริเร่ิมนี ้(มนีาคม 2550)

ชดุ
เอ

กส
าร

ปี
 2

55
0

หน้า 18

Pr
oF

or
es

t

• ไดรั้บการจดัใหอ้ยูล่ �าดบัตน้ๆ  ส�าหรับความช่วยเหลือทางดา้นการพฒันาของ

สหภาพยโุรปส�าหรับมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบั FLEGT

• มีเคร่ืองมือการบงัคบัใชเ้พิ่มเติมเพื่อต่อสูก้บักิจกรรมท่ีผดิกฎหมาย

• มีกรอบพื้นฐานท่ีจะอ�านวยความสะดวกแก่ผูด้ �าเนินการภาคเอกชนให้

กา้วหนา้ไปสู่การไดใ้บรับรองการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื

• มีช่ือเสียงระหวา่งประเทศดีข้ึนเน่ืองจากค�ามัน่สญัญาของรัฐบาลวา่จะมี 

ธรรมาภิบาลท่ีดี

การคา้ขายกบัประเทศต่างๆ  ท่ีเลือกจะไม่ท�า VPAs จะไม่ไดรั้บผลกระทบ

ใดๆ  อยา่งไรกต็าม  ในเม่ือมีผูซ้ื้อท่ีรับเอานโยบายท่ีสนบัสนุนการจดัซ้ือไม้

ท่ีไดรั้บตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริงวา่ถกูกฎหมายมากข้ึนทุกที ประเทศท่ี

มีปัญหาเก่ียวกบัการท�าไมเ้ถ่ือนและเลือกท่ีจะไม่ท�า VPAs อาจจะพบวา่ส่วน

แบ่งตลาดของตนในสหภาพยโุรปลดลง
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ความเป็นมา
แผนปฏิบติัการการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ ธรรมาภิบาล  และการคา้ 

(FLEGT) ของสหภาพยโุรป  ก�าหนดปฏิบติัการส�าหรับจดัการกบัปัญหาการ

ไม่มีธรรมาภิบาลป่าไมท่ี้ดีและความอ่อนแอในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ซ่ึง

ท�าใหก้ารท�าไมเ้ถ่ือนและการคา้ผลิตภณัฑไ์มท่ี้ตดัอยา่งผดิกฎหมายเพิ่ม 

มากข้ึนในประเทศผูผ้ลิตไมห้ลายประเทศ

ใจกลางของแผนปฏิบติัการน้ีคือการท�าขอ้ตกลงทวภิาคีดว้ยความสมคัร

ใจระหวา่งสหภาพยโุรปกบัประเทศท่ีผลิตไม ้ ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน

ดว้ยความสมคัรใจ (VPAs) เหล่าน้ีมุ่งสนบัสนุนการปฏิรูปธรรมาภิบาล

และเสริมความเขม้แขง็ใหกิ้จกรรมบงัคบัใชก้ฎหมายในประเทศท่ีผลิตไม ้

(ประเทศหุน้ส่วน) และตั้งระบบการออกใบอนุญาตท่ีจะประกนัวา่มีแต่

ผลิตภณัฑไ์มท่ี้ผลิตข้ึนมาอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายเท่านั้นท่ีจะถกูส่งออก

ไปยงัสหภาพยโุรป

หน่วยงานทางการของประเทศหุน้ส่วนจะเป็นผูอ้อกใบอนุญาต FLEGT ท่ี

ครอบคลุมการส่งออกทั้งหมดของผลิตภณัฑไ์มท่ี้มีรายการระบุไวใ้น VPA 

หวัข้อของเอกสารสรปุย่อทัง้แปดในเอกสารชดุน้ีคือ

1. FLEGT คืออะไร

2. อะไรคือไม้ท่ีถกูกฎหมาย

3. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้

4. การควบคมุห่วงโซ่อปุทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การ

ควบคมุ

5. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย: ข้อก�าหนดเพ่ือการ

ตรวจยืนยนัความเป็นจริง

6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ

7.	 แนวทางส�าหรบัการติดตามผลทีเ่ป็นอิสระ

8. การประกนัความถกูต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต 

FLEGT ท่ีมีผูเ้ข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน
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เอกสารสรปุย่อเรื่อง FLEGT
การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า

แนวทางส�าหรบัการติดตามท่ีเป็นอิสระ

ภายใตร้ะบบการออกใบอนุญาต FLEGT แห่งชาติ  และบนพื้นฐานระบบการ

ประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย (LAS) ท่ีรวมถึงองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี (ดู

ภาพท่ี 1)

• ค �านิยามไมท่ี้ผลิตข้ึนมาอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายท่ีบรรยายถึงกฎหมายท่ีจะ

Pr
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t

ภาพท่ี 1: ภาพแผนผงัแสดง 

องคป์ระกอบหา้ประการของ

ระบบการประกนัความถกูตอ้ง

ตามกฎหมาย (1) ความถกูตอ้ง

ตามกฎหมายในปา่ (2) การ

ควบคมุหว่งโซ่อุปทาน (3) การ

ตรวจยนืยนัความเป็นจรงิของปา่

และหว่งโซ่อุปทาน (4) การออก

ใบอนุญาต และ (5) การตดิตาม

ระบบอยา่งเป็นอสิระ

การตดัไม้ในป่า 

1

2

3

4

5

การส่งออก 

การแปรรปู 

การขนส่ง

นิยามความถกูต้อง
ตามกฎหมาย

การควบคมุ

ห่วงโซ่อปุทาน
การตรวจสอบยืนยนัความ 

เป็นจริงของห่วงโซ่อปุทาน

บนัทึกการตรวจ

สอบความเป็นจริง

การตรวจสอบยืนยนั

ความถกูต้องตาม

กฎหมายว่าเป็นจริง

ผูติ้ดตามผลอิสระ

ตรวจการด�าเนินการ

ของทัง้ระบบ

JIC ติดตามการ

ด�าเนินการ

รายงานฉบบัเตม็

ถึง JIC หรือองคก์รผู้

รายงานในกรณีท่ีมี

การตัง้

รายงานสรปุ 

สาธารณะเปิดเผย

ต่อสาธารณชน

รายงาน 
ของ 

ผูติ้ดตามผลอิสระ

องคก์รออกใบอนุญาต
ตรวจบนัทึกการตรวจ

ยืนยนัความเป็นจริงและ
ออกใบอนุญาต

บนัทึกการออก
ใบอนุญาต

นิยามความถกูต้องตามกฎหมาย ห่วงโซ่อปุทาน การตรวจความถกูต้อง การออกใบอนุญาต การติดตามท่ีเป็นอิสระ
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ตอ้งปฏิบติัตามเพ่ือท่ีจะใหอ้อกใบอนุญาตได ้ และการตรวจสอบท่ีจ�าเป็น 

เพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่มีการปฏิบติัตาม (ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 2)

• ระบบในการแกะรอยติดตามไมจ้ากการด�าเนินการท่ีป่าไปจนถึงการส่งออก

ท่ีมีการกนัไมท่ี้ไม่ทราบแหล่งท่ีมาหรือมีแหล่งท่ีมาท่ีผดิกฎหมายออกไปจาก

ห่วงโซ่อุปทาน (ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 4)

• ระบบในการตรวจยนืยนัความเป็นจริงของการปฏิบติัตามองคป์ระกอบ

ทั้งหมดของนิยามความถกูตอ้งตามกฎหมายและการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน 

(ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 5)

• การออกใบอนุญาตผลิตภณัฑไ์มส้�าหรับการส่งออกใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมในตลาด

หรือใหก้บัไมท่ี้ส่งไปแต่ละคร้ังท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้

• การติดตามผลท่ีเป็นอิสระเพื่อใหค้ �ารับประกนัแก่ทุกฝ่ายท่ีสนใจวา่ระบบ

ท�างานตามท่ีวางแผนไวแ้ละรักษาความน่าเช่ือถือเอาไวไ้ด้

หน่วยงานทางการท่ีรับผดิชอบของสหภาพยโุรป1 จะอนุญาตใหน้�าเขา้ไดเ้ฉพาะ

ผลิตภณัฑไ์มท่ี้ระบุอยูใ่นใบอนุญาต FLEGT จากประเทศหุน้ส่วน VPA

ในส่วนของการติดตามอิสระเป็นหนา้ท่ีหน่ึงซ่ึงแยกจากหน่วยงานก�ากบัควบคุม

ภาคส่วนป่าไมข้องรัฐบาลประเทศหุน้ส่วน  โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะท�าใหร้ะบบ

การออกใบอนุญาต FLEGT มีความน่าเช่ือถือ  ดว้ยการตรวจวา่ทุกแง่มุมของระบบ

ประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายของประเทศหุน้ส่วนท�างานไดอ้ยา่งท่ีวางเอาไว้

เอกสารสรุปยอ่ฉบบัน้ีใหแ้นวทางเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่างๆ  ของการติดตามท่ี

เป็นอิสระอยา่งมีประสิทธิผล  โดยก�าหนดหลกัการ (P) และบรรทดัฐาน (C) ค�า

ศพัทท่ี์ใชมี้ดงัต่อไปน้ี

คณะกรรมการด�าเนินงานร่วม (Joint Implementation Committee: JIC) เป็น

คณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนส�าหรับ VPA แต่ละฉบบั และประกอบดว้ยผูแ้ทนของ

ประเทศหุน้ส่วน  คณะกรรมาธิการยโุรป  และรัฐสมาชิกของสหภาพยโุรป  

บทบาทของคณะกรรมการชุดน้ีคืออ�านวยความสะดวกและติดตามผลการด�าเนิน

งานตาม VPA และเป็นตวักลางไกล่เกล่ียและแกไ้ขความขดัแยง้และขอ้พิพาทใดๆ

ท่ีเกิดข้ึน

ระบบการประกนัความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality Assurance System: 

LAS) เป็นระบบท่ีใชป้ระกนัวา่  ไมห้รือผลิตภณัฑไ์มท่ี้ส่งออกจากประเทศ

หุน้ส่วนไปยงัสหภาพยโุรปถกูผลิตข้ึนมาอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายแห่งชาติท่ี

เก่ียวขอ้ง  ระบบน้ีประกอบดว้ย (1) ค �านิยามของไมท่ี้ถกูผลิตข้ึนมาอยา่งถกูตอ้ง

ตามกฎหมาย (2) ระบบท่ีตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริงวา่มีการท�าตามค�านิยาม 

(3) ระบบท่ีแกะรอยติดตามผลิตภณัฑไ์มจ้ากป่าไปจนถึงจุดส่งออก (4) การให้

ใบอนุญาตส�าหรับการส่งออกเพื่อยนืยนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย และ (5) การ

ติดตามท่ีเป็นอิสระขององคป์ระกอบทั้งหมดน้ี

ผู้ตดิตามผลอสิระ (The Third-Party Monitor) เป็นหน่วยงานท่ีมิใช่องคก์ร

ทางการเมือง  มีทกัษะและระบบท่ีจ�าเป็นเพื่อประกนัความเป็นอิสระและความ

ไม่มีอคติไม่มีการล�าเอียงใดๆ  ท�าหนา้ท่ีติดตามการด�าเนินงานของระบบการ

ประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายโดย (1) ตรวจทุกแง่มุมของระบบน้ีดว้ย

การใชว้ธีิตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด (2) จ�าแนกใหเ้ห็นการไม่ปฏิบติัตามและความ

ลม้เหลวของระบบ และ (3) รายงานผลการติดตามไปยงั JIC

องค์การผู้รายงาน (The Reporting Body) อาจจะตั้งข้ึนโดย JIC มาเป็น

หน่วยงานประกอบส�าหรับการท�างานในแต่ละวนัคือ (1) ตรวจสอบและ

ยนืยนัส่ิงท่ีผูติ้ดตามผลอิสระรายงานก่อนท่ีจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

(2) เสนอแผนปฏิบติัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งและตรวจดูวา่มีการลงมือปฏิบติั 

หรือไม่ และ (3) ตอบค�าร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินงานระบบการ

ประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย  อ�านาจในการท�าหนา้ท่ีน้ีเป็นของ JIC แต่

ในกรณีส่วนใหญ่แลว้  กิจกรรมรายวนัอาจกระท�าโดยอนุกรรมการหรือกลุ่ม

ท่ีปรึกษาท่ีตั้งข้ึนมาโดย JIC และท�างานให ้JIC

องคก์ารผูร้ายงานจะประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญโดยตรงจาก

ตวัแทนกลุ่มผลประโยชนต่์างๆ  องคก์รน้ีอาจจะมีความรับผดิชอบในดา้น

การตดัสินใจหรือมีแค่เพียงบทบาทใหค้ �าปรึกษากไ็ดโ้ดยท่ี JIC ยงัรักษา

อ�านาจในการตดัสินใจเอาไวท้ั้งหมด  ในกรณีท่ีไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือกลุ่มท่ีปรึกษา JIC จะด�ารงความรับผดิชอบท่ีเป็นขององคก์ารผูร้ายงาน

เอาไว้

องค์การประเมนิความสอดคล้องต้องกนั (Conformity Assessment 

Body) เป็นองคก์รท่ีมีความสามารถในการพิจารณาวา่  ผลิตภณัฑ ์ ระบบ 

กระบวนการ  หรือความสามารถของบุคคลคนหน่ึง  ไดต้ามเกณฑ ์

รายละเอียดเฉพาะท่ีก�าหนดไวห้รือไม่  องคก์รน้ีแสดงใหเ้ห็นความสามารถ

ของตนในการกระท�าดงักล่าวไดโ้ดยการยดึมัน่ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC² และถา้จะใหดี้แลว้กด็ว้ยการ

ไดรั้บการรับรองวทิยฐานะในมาตรฐานเหล่านั้น

ปฏิบัตกิารแก้ไข (Corrective action) คือปฏิบติัการท่ีกระท�าโดยผูป้ฏิบติัใน

ระบบประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายเพ่ือไปแกไ้ขการไม่ปฏิบติัตามหรือ

ความลม้เหลวของระบบท่ีผูติ้ดตามผลอิสระจ�าแนกแจกแจงระบุออกมา

1. การตระเตรียมจดัการเชิงสถาบนั
P 1.1 การระบุองค์กรทีรั่บผดิชอบ: รัฐบาลประเทศหุน้ส่วนใหอ้�านาจอยา่ง

เป็นทางการกบัองคก์รท่ีท�าหนา้ท่ีติดตามผลอยา่งเป็นอิสระ  และปล่อยให้

องคก์รนั้นปฏิบติัการอยา่งมีประสิทธิผลและโปร่งใส

C 1.1.1: รัฐบาลประเทศหุน้ส่วนมอบอาณติัอยา่งเป็นทางการแก่ผูติ้ดตามผล

อิสระใหเ้ขา้ถึงบุคคล  เอกสาร  และสถานท่ีท่ีจ�าเป็นในการท�าหนา้ท่ีของตน

C 1.1.2: รัฐบาลประเทศหุน้ส่วนประกนัวา่เง่ือนไขต่างๆ  ท่ีจ�าเป็นในการ

ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผลของผูติ้ดตามผลอิสระไดรั้บการดูแล
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1 ตามท่ีก�าหนดในระเบียบสหภาพยโุรป เลขท่ี 2173/2005 วา่ดว้ยการตั้งระบบการออกใบอนุญาต FLEGT ส�าหรับการน�า

ไมเ้ขา้ไปในประชาคมยโุรป ² ดูภาคผนวก 1
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C 1.1.3: รัฐบาลประเทศหุน้ส่วนประกนัวา่มีทุน³ และทรัพยากรอยา่งเพียงพอ

ใหเ้พื่อใหส้ามารถท�าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในการติดตามผลอยา่งเป็นอิสระ

P 1.2 ความเป็นอสิระจากองค์ประกอบอืน่ๆ ของ LAS: มีการแบ่งแยกอยา่ง

ชดัเจนระหวา่งองคก์รและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการหรือการก�ากบั

ควบคุมทรัพยากรป่าไมก้บัองคก์รและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตามผล 

อยา่งเป็นอิสระ

C 1.2.1: องคก์รและบุคคลท่ีมีบทบาทโดยตรงในการด�าเนินการของ LAS 

หรือกบัผลประโยชนเ์ชิงพาณิชยใ์นภาคส่วนป่าไมไ้ม่ไดเ้ก่ียวขอ้งในแง่ใดๆ 

ในการติดตามผลอยา่งเป็นอิสระ

C 1.2.2: ผูติ้ดตามผลอิสระไม่มีความสมัพนัธ์เชิงพาณิชยห์รือเชิงสถาบนัใดๆ

กบัองคก์รใดท่ีเก่ียวขอ้งในการด�าเนินงานของ LAS หรือมีกิจกรรมท่ีเป็น 

เป้าหมายท่ีจะตอ้งติดตามผล

P 1.3 การแต่งตั้งผู้ตดิตามผลอสิระ: มีกลไกท่ีโปร่งใสส�าหรับการแต่งตั้ง 

ผูติ้ดตามผลอิสระและกฎเก่ียวกบัการด�าเนินงานของผูติ้ดตามผลท่ีชดัเจนและ

เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ

C 1.3.1: ขอบเขตของหนา้ท่ีและความรบผดิชอบของผูติ้ดตามผลอิสระไดรั้บ

การอนุมติัจาก JIC และเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนมีกระบวนการคดัเลือก 

ผูติ้ดตามผลอิสระ

C 1.3.2: มีแนวทางในการคดัเลือกผูติ้ดตามผลอิสระเขา้มาท่ีชดัเจน  โดยมี

กระบวนการเลือกท่ีเหมาะสมท่ีเปิดใหผู้ส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัทั้งหมด  ทั้งภายใน

ประเทศและจากนอกประเทศ  และประกนัใหมี้ความโปร่งใสและคุม้ค่าเงิน

C 1.3.3: สญัญาหรือขอ้ตกลงของผูติ้ดตามผลอิสระกบัรัฐบาลประเทศหุน้ส่วน

ตอ้งมี

• อิสรภาพจากการแทรกแซงใดๆ  ในการด�าเนินกิจกรรมของผูติ้ดตามผลอิสระ

• การเขา้ถึงขอ้มูลรัฐบาลและบริษทัเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินงานของ 

LAS ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายแห่งชาติก�าหนดไว้

• การเขา้ถึงพื้นท่ีป่าท่ีมีการท�าไมแ้ละการขนส่งไม ้ สถานท่ีจดัเกบ็  แปรรูป 

และส่งออกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินงานของ LAS

• การจ่ายค่าบริการของผูติ้ดตามผลอิสระหรือค่าใชจ่้ายบนพื้นฐานของงานท่ีท�า

ไม่วา่ผลท่ีคน้พบจากการติดตามจะออกมาเป็นเช่นใดกต็าม

• การรักษาความปลอดภยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องและใชข้อ้มูลท่ีเป็น

ความลบัในเชิงพาณิชย์

P 1.4 การตั้งกลไกการรับเร่ืองร้องเรียน: มีกลไกท่ีตั้งข้ึนเพื่อจดัการกบัค�าร้องเรียน

และขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามอยา่งเป็นอิสระ  ซ่ึงเพียงพอท่ีจะจดัการกบั

เร่ืองร้องเรียนใดๆ  เก่ียวกบัการด�าเนินงานของระบบการออกใบอนุญาต4

C 1.4.1: กลไกรับเร่ืองร้องเรียนไดรั้บการอนุมติัจาก JIC กลไกน้ีรวมถึงหลกัการ

ท่ีช้ีแนะแนวทางในการรายงานเก่ียวกบัการร้องเรียนและปฏิบติัการท่ีไดท้ �าลงไป

เพื่อจดัการกบัเร่ืองร้องเรียนเหล่านั้น

C 1.4.2: กลไกการรับเร่ืองร้องเรียนนั้นรวมเอากลไกในการด�าเนินการต่อไป  เช่น 

การส่งค�ากล่าวหาถึงความลม้เหลวของ LAS ไปยงัผูติ้ดตามผลอิสระใหสื้บสวน

และการติดตามผลของการสืบสวน5

2. ผูติ้ดตามผลอิสระ
P 2.1 ข้อก�าหนดในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิค: ผูติ้ดตามผลอิสระเป็นองคก์รท่ี

เป็นอิสระแยกจากองคป์ระกอบอ่ืนๆ  ของระบบการประกนัความถกูตอ้งตาม

กฎหมายและด�าเนินงานตามโครงสร้างการจดัการท่ีมีบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร นโยบาย และกระบวนการท่ีไดต้ามหลกัการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดอนัเป็นท่ี

ยอมรับในระดบัสากล

C 2.1.1: ผูติ้ดตามผลอิสระจะไดรั้บการตรวจสอบจากภายนอกโดยองคก์รท่ีได้

มาตรฐาน ISO 17011 หรือทดัเทียมกนั6 การตรวจสอบน้ีจะดูวา่

• ผูติ้ดตามผลอิสระไดด้�าเนินงานตามขอ้ก�าหนดของ ISO Guides 62, 65, 66 

หรือท่ีทดัเทียมกนั  และ
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³ ในกรณีส่วนใหญ่  ความช่วยเหลือในดา้นการพฒันาน่าจะครอบคลุมองคป์ระกอบบางประการของการติดตามท่ี

เป็นอิสระ

4 VPA แต่ละฉบบัจะรวมขอ้ตกลงในเร่ืองกลไกแกไ้ขขอ้พิพาทเอาไวด้ว้ย  ซ่ึงตรงน้ีตอ้งสะทอ้นออกมาในเอกสารอา้งอิง

ส�าหรับองคก์รผูร้ายงานและ JIC 
5 การจดัการกบัค�าร้องเรียนและขอ้พิพาทน่าจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศหุน้ส่วน  ตวัอยา่งเช่น  ความรับผดิชอบ 

ใหค้ณะอนุกรรมการของ JIC หรือองคก์รยติุขอ้พิพาทท่ีแยกออกไปต่างหาก  ในกรณีใดกต็าม  จะตอ้งพิจารณาก�าหนด 

จุดกลางในการรับเร่ืองร้องเรียนและส่ือสารกบัสาธารณชนวงกวา้ง 
6 ดูภาคผนวก 1 ส�าหรับค�าอธิบายองคป์ระกอบหลกัของ ISO Guides และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง



ชดุ
เอ

กส
าร

ปี
 2

55
0

หน้า 22

Pr
oF

or
es

t

• ผูติ้ดตามผลอิสระมีคุณสมบติัท่ีจะเสนอบริการการประเมินผลท่ีครอบคลุม

ภาคส่วนป่าไมแ้ละสายการจดัหาจดัส่งผลิตภณัฑป่์าไม้

ตามปกติแลว้  การจะท�าตามขอ้ก�าหนดเหล่าน้ีได ้ ผูติ้ดตามผลอิสระจะเป็น

องคก์รท่ีไดรั้บการรับรองวา่เป็นองคก์รประเมินความสอดคลอ้งกนั (conformity 

assessment body) ท่ีสามารถใหบ้ริการในเร่ืองเหล่าน้ี

C 2.1.2: ผูติ้ดตามผลอิสระควรจะมี

• ประสบการณ์อยา่งนอ้ยหา้ปีในการประเมินการจดัการป่าไมแ้ละการ 

ตรวจสอบสายการควบคุม

• ไดท้ �าการประเมินการจดัการป่าไมแ้ละการตรวจสอบสายการควบคุม 

โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีลกัษณะต่างๆ  ของภาคส่วนป่าไมค้ลา้ยคลึงกบั

ลกัษณะของภาคส่วนป่าไมใ้นประเทศหุน้ส่วน

C 2.1.3: ในกรณีท่ีส�านกังานใหญ่ของผูติ้ดตามผลอิสระมิไดอ้ยูใ่นประเทศ 

หุน้ส่วน  กค็วรจะใหบ้ริการในลกัษณะท่ีเป็นกิจการร่วมกบัองคก์รในประเทศท่ี 

มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

C 2.1.4: JIC ควรตั้งขอ้ก�าหนดทางเทคนิคและประสบการณ์ขั้นต�่าสุดส�าหรับ 

ผูติ้ดตามผลอิสระ  โดยค�านึงถึงสภาวะของภาคป่าไมแ้ละส่ิงทา้ทายในดา้นการ

จดัการควบคุมในประเทศหุน้ส่วน

P 2.2 วธีิการการตดิตามผล: วธีิการของผูติ้ดตามผลอิสระใชห้ลกัฐานเป็นตวัตั้ง

และด�าเนินไปในระยะความถ่ีท่ีเหมาะสม7

C 2.2.1: มีวธีิการติดตามท่ีไดบ้นัทึกเอาไวแ้ลว้  ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบเอกสาร 

บนัทึกการด�าเนินงานและปฏิบติัการของทุกฝ่ายใน LAS อยา่งเพียงพอ

C 2.2.2: การติดตามกระท�าเป็นช่วงประจ�าสม�่าเสมอและมีบทบญัญติัใหก้าร

ติดตามโดยไม่มีการประกาศแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ความถ่ีและความเขม้ขน้ของ

การติดตามควรจะไดส้ดัส่วนกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง

C 2.2.3: กิจกรรมการติดตามผลจะแสวงหาและพิจารณาความคิดเห็นจากกลุ่ม 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  รวมถึงเจา้ของและผูจ้ดัการป่า  ผูแ้ปรรูป  ผูซ้ื้อ  รัฐบาลกลาง

และรัฐบาลในภาค  นกัวชิาการ  องคก์รอนุรักษ ์ องคก์รเอกชนไม่แสวงหาก�าไร 

คนงาน  ผูใ้ชป่้า  กลุ่มชนพื้นเมือง  และชุมชน

P 2.3 ขอบเขตของการตดิตาม: ผูติ้ดตามผลอิสระด�าเนินงานตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้

อยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งติดตามอะไรและท่ีครอบคลุมขอ้ก�าหนดตามท่ีตกลงกนัไว้

ทั้งหมดส�าหรับการออกใบอนุญาต FLEGT

C 2.3.1: การติดตามพิจารณาวา่ LAS ก�าลงัด�าเนินการไปตามขอ้ก�าหนดส�าหรับ

การออกใบอนุญาต FLEGT ซ่ึงรวมถึง

• การตรวจองคป์ระกอบทั้งหมดของ LAS ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตาม

กฎหมายในการจดัการป่า  ความซ่ือสตัยข์องสายการจดัหาจดัส่ง  

กิจกรรมการตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้ง  และการออกใบอนุญาต

• ระบุการไม่ปฏิบติัท�าตามขอ้ก�าหนดของ LAS ออกมาและบนัทึกไว้

• ประเมินประสิทธิผลของปฏิบติัการแกไ้ขท่ีกระท�าไปเพื่อจดัการกบัการ

ไม่ปฏิบติัตาม

C 2.3.2: เพือ่ใหมี้การตรวจซอ้นและติดตามระบบการออกใบอนุญาต FLEGT 

ผูติ้ดตามผลอิสระอาจจะเขา้ถึงเอกสารและขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการน�าเขา้จาก

ประเทศหุน้ส่วนไปยงัสหภาพยโุรป  อยา่งไรกต็าม  หน่วยงานทางการท่ีมี

คุณสมบติัความสามารถของรัฐสมาชิกสหภาพยโุรปอาจจะปกปิดมิใหข้อ้มลู

ท่ีพวกเขาไม่ไดรั้บอนุญาตใหส่ื้อสารตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายแห่งชาตินั้นๆ8

P 2.4 ข้อก�าหนดในการรายงาน: ผูติ้ดตามผลอิสระจะรายงานเป็นประจ�า

สม�่าเสมอไปยงัองคก์รผูร้ายงานถึงความซ่ือสตัยข์องระบบการประกนัความ

ถกูตอ้งตามกฎหมาย  รวมทั้งการไม่ปฏิบติัตาม  เช่นเดียวกบัการประเมิน

ปฏิบติัการแกไ้ขท่ีท�าไปเพื่อจดัการกบัการไม่เช่ือฟังเหล่านั้น

C 2.4.1: ผูติ้ดตามผลอิสระไดบ้นัทึกกระบวนการส�าหรับการเตรียมรายงาน

ซ่ึงจะระบุเน้ือหา9  และเวลา  ตามท่ีกระท�ากนัเป็นแบบแผนแลว้  จะมีการส่ง

รายงานสองฉบบัในแต่ละช่วงการรายงาน

• รายงานฉบบัเตม็ส�าหรับการพิจารณาขององคก์รผูร้ายงาน  โดยมีขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดในโครงการติดตามและส่ิงท่ีคน้พบ  และ

• รายงานสรุปท่ีจะเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยท�ามาจากรายงานฉบบัเตม็

และอยา่งนอ้ยท่ีสุดกมี็เน้ือหาสรุปส่ิงท่ีคน้พบหลกัๆ  การไม่เช่ือฟังท�าตาม

ดงัท่ีตรวจพบ  และขอ้กงัวลใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

C 2.4.2: ผูติ้ดตามผลอิสระอาจจะท�ารายงานเพิ่มเติมต่อองคก์รผูร้ายงานนอก

กรอบการรายงานตามปกติ  ตวัอยา่งเช่น  ในกรณีท่ีตรวจพบวา่มีการฝ่าฝืน

อยา่งร้ายแรง

C 2.4.3: ผูติ้ดตามผลอิสระน�าขอ้เสนอแนะขององคก์รผูร้ายงานมาพิจารณา

ในเร่ืองการแกไ้ขรายงานเก่ียวกบัการมีหลกัฐานไม่เพียงพอ  การท�าความ

กระจ่างกบัขอ้มูล  การใหเ้หตุผลรองรับบทสรุป  และการปรับปรุงการไม่มี

อคติล�าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใด  อยา่งไรกต็าม  ผูติ้ดตามผลอิสระเป็นผูก้ �าหนด

เน้ือหาสุดทา้ยของรายงาน

3. องคก์รผูร้ายงาน (The Reporting Body)
P 3.1 โครงสร้างและวถิกีารด�าเนินงาน: โครงสร้างขององคก์รผูร้ายงาน 

รวมทั้งความสมัพนัธ์กบั JIC จะมีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง

ชดัเจนและเปิดเผยต่อสาธารณชน

เอกสารสรปุย่อ
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7 ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของ LAS คาดวา่การตรวจระบบทั้งหมดเป็นประจ�าควรท�าในช่วงเวลาอยา่งนอ้ยท่ีสุด 

ทุก 12 เดือน  และโดยทัว่ไปจะถ่ีมากกวา่น้ีในขั้นตน้ๆ  ของการด�าเนินงานของ LAS

8 มาตรา 5(3); ระเบียบคณะกรรมาธิการยโุรป No.2173/2005 ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2548 กล่าววา่ “หน่วยงานทางการ 

ท่ีมีความสามารถจะใหบุ้คคลหรือองคก์รท่ีไดรั้บมอบหมายจากประเทศหุน้ส่วนหรือองคก์รระดบัภมิูภาคใหรั้บผดิชอบ

ต่อการติดตามท่ีเป็นอิสระกบัระบบการออกใบอนุญาต FLEGT สามารถเขา้ถึงเอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งได”้ 
9 รูปแบบและเน้ือหาของรายงานและระดบัของรายละเอียดท่ีบรรจุอยูใ่นรายงานเหล่านั้นควรจะมีการแจกแจงไวใ้น 

เอกสารอา้งอิงส�าหรับผูติ้ดตามผลอิสระ
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C 3.1.1: มีแนวทางก�าหนดหนา้ท่ีขององคก์รผูร้ายงานและความสมัพนัธ์กบั

รัฐบาลประเทศหุน้ส่วน  ผูติ้ดตามผลอิสระ  และ  JIC  ในกรณีท่ีสามารถ

ท�าได ้ หนา้ท่ีและความสมัพนัธ์เหล่าน้ีจะครอบคลุมถึงการรายงานและการ

ตอบกลบัเป็นประจ�าระหวา่ง JIC กบัองคก์รผูร้ายงาน  และการจดัการกบั

สภาวะท่ีเป็นขอ้ยกเวน้มิใช่ปรกติธรรมดา

C 3.1.2: องคก์รผูร้ายงานกบัสมาชิกของตนจะด�าเนินการอยา่งไม่มีอคติ

ล�าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใด  และควรปฏิเสธแรงกดดนัใดๆ  ทางการเมือง  ทาง 

การเงิน  ทางพาณิชย ์ และดา้นอ่ืนๆ  ท่ีอาจท�าใหสู้ญเสียความเป็นกลาง

C 3.1.3: องคก์รผูร้ายงานจะคน้หา  อธิบาย  และบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรถึงความสมัพนัธ์ใดๆ  ท่ีสมาชิกของตนอาจจะมีกบัองคก์รและบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งในภาคป่าไมเ้พื่อพิจารณาความเป็นไปไดท่ี้จะมีผลประโยชนท์บั

ซอ้น  ความขดัแยง้ท่ีอาจเป็นไปไดใ้ดๆ  ท่ีคน้พบและปฏิบติัการท่ีกระท�าไป

เพื่อลดความขดัแยง้นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

C 3.1.4: องคก์รผูร้ายงานไม่รวมเอาบุคคลผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงในการ 

ด�าเนินงาน LAS เอาไวด้ว้ย

P 3.2 บทบาทและความรับผดิชอบ: มีเอกสารอา้งอิงท่ีบนัทึกไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรชดัเจนและเปิดเผยต่อสาธารณชนบ่งบอกถึงบทบาทและความ

รับผดิชอบขององคก์รผูร้ายงาน

C 3.2.1: องคก์รผูร้ายงานไดรั้บรายงานของผูติ้ดตามผลอิสระ  และทบทวน 

ในทนัทีและใหค้วามเห็นตามท่ีเหมาะสม

• ทบทวนและอนุมติัรายงานฉบบัเตม็  และในกรณีท่ีจ�าเป็นจะเสนอแนะให้

ท�าขอ้เทจ็จริงใหช้ดัเจนและปรับปรุงอยา่งไม่มีอคติล�าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใด  

และ

• ทบทวนและอนุมติัรายงานสรุปเสนอต่อสาธารณชน  และในกรณีท่ีจ�าเป็น 

เสนอแนะใหท้�าขอ้เทจ็จริงใหช้ดัเจนหรือท�าใหมี้ความไม่อคติล�าเอียงเขา้ขา้ง

ฝ่ายใดมากข้ึน  ก่อนหนา้ท่ีจะมีการเปิดเผยสู่สาธารณชน  เช่นเดียวกบั 

ติดตามการตีพิมพร์ายงานเหล่านั้น10

C 3.2.2: ในกรณีท่ีจ�าเป็น  องคก์รผูร้ายงานจะส่ือสารผา่นทางโครงสร้างท่ีตกลง

กนัไวไ้ปยงัผูป้ฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งใน LAS ถึงขอ้เสนอแนะใดๆ  ท่ีมาจากรายงาน

ของผูติ้ดตามผลอิสระ

C 3.2.3: องคก์รผูร้ายงานมีกลไกท่ีเขา้ถึงไดแ้ละท�างานไดใ้นการรับค�าร้องเรียน

และความคิดเห็นจากฝ่ายท่ีสนใจใดๆ  และส่งผา่นต่อใหไ้ปยงัองคก์รท่ีเหมาะสม

จดัการกบัเร่ืองร้องเรียนและขอ้พิพาท  ซ่ึงรวมถึงกลไกส�าหรับ

• รับและพิจารณาความคิดเห็นจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีท่ีเหมาะสม  และ

• ท�าสรุปยอ่ขอ้มูลในเร่ืองค�าร้องเรียนและปฏิบติัการท่ีกระท�าไปเพื่อจดัการ

กบัมนั
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ภาคผนวกท้ายเล่ม 1: ส่วนประกอบหลกัของ ISO Guides 
62, 65, ISO 17021 และ 17011

องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการก�าหนดมาตรฐาน (International 

Organisation for Standardisation: ISO) มีประสบการณ์มาเกือบ 70 ปีใน

โลกของมาตรฐานและการตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริง  องคก์รน้ีเป็น

เครือข่ายของสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของประเทศต่างๆ  กวา่ 140 ประเทศ 

และไดส้ร้างมาตรฐานออกมามากกวา่ 14,000 มาตรฐานท่ีเป็นเอกสารทาง

เทคนิคท่ีแม่นย �าซ่ึงก�าหนดเกณฑแ์ละรายละเอียดของส่ิงต่างๆ  เป็นตน้  

10 JIC จะตั้งระเบียบการท่ีตอ้งท�าตามในกรณีท่ีองคก์รผูร้ายงานไม่สามารถหาขอ้สรุปความเห็นท่ีมติของ 

ส่วนใหญ่ได้

ISO ยงัไดพ้ฒันาค�าแนะน�าท่ีช่วยในการพฒันาการตรวจสอบยนืยนัความเป็น

จริง (verification) การตรวจตราอยา่งละเอียด (inspection) และการรับรอง 

(certification)  มีสองหวัขอ้หลกัท่ีใหค้ �าแนะน�าส�าหรับองคก์รประเมินความ

สอดคลอ้งตอ้งกนั (conformity assessment bodies: CAB) คือ Guides 62, 65 และ 

66 และองคก์รรับรองฐานะ คือ ISO 17011

Guides 62, 65, 66 และ ISO 17021 – เอกสารเหล่าน้ีตั้งขอ้ก�าหนดวา่ CABs จะ

ด�าเนินงานอยา่งไร  Guide 62 บอกเก่ียวกบัระบบเชิงคุณภาพ  Guide 65 บอก 

เก่ียวกบัระบบผลิตภณัฑ/์การด�าเนินการ  และ Guide 66 บอกเก่ียวกบัระบบการ
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เอกสารสรุปย่อเกีย่วกบั FLEGT เหล่านีจ้ดัท�าขึน้โดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญทีค่ณะกรรมาธิการยุโรปตั้งขึน้และมคีวามตั้งใจจะให้น�าไปใช้ในการประชุมหารือ

แผนปฏิบัตกิาร EU FLEGT  ข้อความในเอกสารสรุปนีม้ไิด้สะท้อนท่าททีีเ่ป็นทางการของคณะกรรมาธิการ  หากมคีวามตั้งใจทีจ่ะให้ข้อมูลทีเ่ป็น

ประโยชน์แก่ประเทศทีม่ศัีกยภาพทีจ่ะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอืน่ๆ  ทีส่นใจความริเร่ิมนี ้(มนีาคม 2550)
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โดยไม่คิดวา่ตนเองมีประสบการณ์หรือความสามารถอยา่งไร  การรับรอง

ฐานะมุ่งประกนัวา่ CABs ทั้งมวลด�าเนินการอยูเ่หนือระดบัท่ีแน่นอนระดบั

หน่ึง  และมีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งแนวทาง  และท่ีส�าคญัท่ีสุด  ผลของ 

CABs ต่างๆ  องคก์รท่ีเป็นผูล้งนามในขอ้ตกลงการยอมรับพหุภาคีของเวที

การรับรองฐานะสากล (International Accreditation Forum’s Multilateral 

Recognition Agreement: IAF MRA) ส�าหรับการรับรองฐานะขององคก์ร

ประเมินความสอดคลอ้งตอ้งกนัท่ีจดทะเบียนวา่มีระบบการจดัการเชิง

คุณภาพ  ระบบการจดัการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  หรือองคก์รประเมินความ

สอดคลอ้งกนัของผลิตภณัฑ ์ จะไดรั้บการยอมรับวา่ไดต้ามขอ้ก�าหนดของ 

ISO 17011 ขอ้ก�าหนดหลกัๆ  มีดงัน้ี

1. องค์การ – ขอ้ก�าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ  และ

อ�านาจของบุคคลผูส้ามารถมีผลต่อคุณภาพของการรับรองฐานะ  นโยบาย

และวธีิการท่ีไม่เลือกปฏิบติั  การตระเตรียมจดัการรักษาความลบัของขอ้มูล  

กิจกรรมขององคก์รรับรองฐานะจะไม่ถกูเสนอวา่เช่ือมโยงกบัการให ้

ค�าปรึกษา

2. การจดัการ – ใชร้ะบบการจดัการท่ีเหมาะสมกบัประเภท  ขอบเขต  และ

ขนาดของงานการรับรองฐานะท่ีท�า  ระเบียบการส�าหรับการควบคุมเอกสาร

และบนัทึก  ระเบียบการส�าหรับคน้หาและจดัการการไม่สอดคลอ้งตอ้งกนั

ในการด�าเนินงานของตนเอง  และการหาการปรับปรุงและปฏิบติัการป้องกนั 

การตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบความเป็นจริงวา่มีการท�าสอดคลอ้งตาม

ขอ้ก�าหนดของ ISO 17011 หรือไม่  และมีการน�าระบบการจดัการนั้นมาใช้

และรักษาไว ้ กระบวนการส�าหรับการจดัการกบัการร้องเรียน

3. ทรัพยากรมนุษย์ – การดูแลรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถเพียงพอดว้ย

การศึกษา  การฝึกอบรม  ความรู้ทางเทคนิค  ทกัษะและประสบการณ์ท่ี

จ�าเป็นส�าหรับประเภท  ขอบเขต  และขนาดของงานการรับรองฐานะท่ีท�า

4. กระบวนการรับรองฐานะ – กระบวนการในรายละเอียดส�าหรับ

กระบวนการประเมินและรับรองฐานะ  รวมทั้งการตระเตรียมจดัการส�าหรับ

การให ้ รักษา  ขยาย  ลด  พกั  และถอนการรับรองฐานะ  ขอ้ก�าหนดส�าหรับ

การรับรองฐานะ  รวมทั้งขอ้ก�าหนดทางเทคนิคท่ีมีลกัษณะเฉพาะส�าหรับ 

การรับรองฐานะในแต่ละเร่ือง  ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าธรรมเนียม  ค �าบรรยาย 

เก่ียวกบัสิทธิและขอ้ผกูพนัของ CABs กระบวนการส�าหรับการยืน่และ

จดัการกบัค�าร้องเรียนและการอุทธรณ์

มีการจดัวางในทางสากลท่ีท�าใหมี้การยอมรับร่วมกนัระหวา่งองคก์รใหก้าร

รับรองฐานะระดบัชาติ  เช่น  เวทีการรับรองฐานะระหวา่งประเทศ  ผูล้งนาม

ใน IAF MRA จะถูกประเมินผลจากองคก์รประเภทเดียวกนัหลายๆ  ชาติ

เป็นประจ�าสม�่าเสมอ  จุดมุ่งหมายของการประเมินผลถึงท่ีเป็นประจ�าคือการ

ตรวจยนืยนัความเป็นจริงวา่ผูล้งนามมีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนักบั ISO/

IEC 17011 และเอกสารช้ีน�าท่ีปฏิบติัไดต่้อไป  การประเมินผลโดยองคก์ร

ประเภทเดียวกนัน้ีประกนัใหก้ารปฏิบติัในการรับรองฐานะสอดคลอ้ง 

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

เอกสารสรปุย่อ
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จดัการส่ิงแวดลอ้ม  ISO 17021:2006 เขา้มาแทนท่ี Guide 62 และ 66 ซ่ึงอาจ 

น�ามาใชไ้ดใ้นช่วงเปล่ียนผา่น Guide/มาตราฐานเหล่าน้ีมีส่วนท่ีซ�้ าซอ้นกนัอยูม่าก  

แต่ขอ้ก�าหนดหลกัๆ  กคื็อ

1. องค์การ – ขอ้ก�าหนดทัว่ไปรวมถึงการไม่เลือกปฏิบติัต่อผูส้มคัรขอการรับรอง 

การไม่ขดัขวางหรือหน่วงเหน่ียวการเขา้ถึงการไดรั้บการรับรอง  บริการท่ีจะมี 

ใหก้บัผูส้มคัรทุกราย  ไม่มีเง่ือนไขทางการเงินหรือเง่ือนไขอ่ืนท่ีเกินเลยไม่เหมาะสม

ขอ้ก�าหนดในรายละเอียดรวมถึงการไม่เอนเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใด  การแยกความ 

รับผดิชอบในส่วนการตดัสินใจใหก้ารรับรองกบัการประเมินผลการรับรองออก

จากกนั  อิสรภาพจากแรงกดดนัในเชิงพาณิชยห์รือทางการเงินท่ีอาจมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจ  การประกนัวา่กิจกรรมขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไดก้ระทบการเกบ็

รักษาความลบั  การไม่มีอคติและไม่ล�าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใด การไม่ใหค้ �าแนะน�า

หรือใหบ้ริการค�าปรึกษากบัผูส้มคัรในเร่ืองวธีิในการจดัการกบัเร่ืองท่ีเป็น

อุปสรรคในการไดค้ �ารับรองตามท่ีขอ

2. ระบบเชิงคณุภาพ – ขอ้ก�าหนดใหบ้นัทึกและด�าเนินการระบบเชิงคุณภาพท่ี

มีประสิทธิผลเหมาะสมกบัชนิด  ขอบเขต  และขนาดของงานท่ีท�า  ระบบการ

จดัการเชิงคุณภาพจะรวมถึงระเบียบการส�าหรับการรับคน  การเลือกสรรและ

การฝึกบุคลากรขององคก์รใหก้ารรับรองและการติดตามการท�างานของพวกเขา  

กระบวนการในการจดัการกบัความไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัและส�าหรับการประกนั

ประสิทธิผลของปฏิบติัการแกไ้ขหรือป้องกนัใดๆ  ท่ีไดท้ �าไป  วธีิการส�าหรับ

การด�าเนินงานกระบวนการใหก้ารรับรอง/การลงทะเบียน  รวมทั้งเง่ือนไขของ

ประเดน็  การรักษาและการถอนเอกสารการรับรอง  กระบวนการสอดส่องตรวจ

ตราและประเมินซ�้ าอีก  กระบวนการส�าหรับการจดัการกบัเร่ืองอุทธรณ์  ค �า 

ร้องเรียน  และขอ้พิพาท

3. เง่ือนไขส�าหรับการรับรอง – รวมทั้งขอ้ก�าหนดใหร้ะบุเง่ือนไขในการให้

ค �ารับรอง  การรักษาสภาพ  และการขยายการรับรองออกไป  และเง่ือนไขท่ี

อาจมีการถอนหรือพกัใบรับรอง  บนัทึกและเปิดเผยใหท้ราบเม่ือมีการร้องขอ 

กระบวนการประเมินการรับรอง  การสอดส่อง  และการประเมินซ�้ า  และการ

หาความไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัและความจ�าเป็นตอ้งมีปฏิบติัการแกไ้ข

4. ความสามารถของบุคลากร – รวมถึงขอ้ก�าหนดใหต้ั้งบรรทดัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นต�่าส�าหรับความสามารถของบุคคลขององคก์รใหก้ารรับรอง  รักษาขอ้มูลใน

เร่ืองคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  การฝึกอบรมและประสบการณ์ของบุคลากรองคก์ร

ใหก้ารรับรองฐานะ  ตั้งบรรทดัฐานท่ีเก่ียวขอ้งขั้นต�่าส�าหรับความสามารถของผู ้

ตรวจสอบและผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิค  มีกระบวนการส�าหรับการเลือกผูต้รวจสอบ

และผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคบนพื้นฐานความสามารถ  การฝึกอบรม  คุณสมบติั  

และประสบการณ์ของพวกเขา  ประกนัวา่ทกัษะของทีมตรวจสอบนั้นเป็นทกัษะ

ท่ีตรงความตอ้งการและเหมาะสม

Guide 17011 – การรับรองฐานะ (accreditation) เป็นพื้นฐานท่ียอมรับกนัในทาง

สากลในการยนืยนัวา่ CABs นั้นเช่ือถือได ้ เป็นอิสระ  และด�าเนินการไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  การรับรองฐานะป้องกนัองคก์รใดตดัสินใจจะมาเป็น CAB เอาง่ายๆ
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หวัข้อของเอกสารสรปุย่อทัง้แปดในเอกสารชดุน้ีคือ

1. FLEGT คืออะไร

2. อะไรคือไม้ท่ีถกูกฎหมาย

3. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้

4. การควบคมุห่วงโซ่อปุทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การ

ควบคมุ

5. ระบบการประกนัความถกูต้องตามกฎหมาย: ข้อก�าหนดเพ่ือการ

ตรวจยืนยนัความเป็นจริง

6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ

7. แนวทางส�าหรบัการติดตามผลท่ีเป็นอิสระ

8.	 การประกนัความถกูต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต	

FLEGT	ทีมี่ผูเ้ข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

เอกสารสรปุย่อเรื่อง FLEGT
การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า

การประกนัความถกูต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต FLEGT 

ท่ีมีผูเ้ข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

ความเป็นมา
แผนปฏิบติัการการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ ธรรมาภิบาล  และการคา้ 

(FLEGT) ของสหภาพยโุรป  จดัใหมี้ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความ

สมคัรใจ (VPAs) ระหวา่งประเทศผูผ้ลิตไมก้บัสหภาพยโุรป  ภายใตข้อ้ตกลง 

VPA น้ี  ประเทศหุน้ส่วนจะด�าเนินการออกใบอนุญาตท่ีรับรองความถกูตอ้ง

ตามกฎหมายของไมท่ี้ส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป  และหน่วยงานควบคุม

ชายแดนของสหภาพยโุรปจะยอมใหผ้ลิตภณัฑไ์มท่ี้ส่งมาจากประเทศ 

หุน้ส่วนเขา้ไปในตลาดสหภาพยโุรปกต่็อเม่ือมีใบอนุญาต FLEGT เท่านั้น  

ดว้ยวธีิเช่นน้ีกจ็ะเป็นการประกนัใหก้บัตลาดสหภาพยโุรปไดว้า่สินคา้ท่ีพวก

เขาซ้ือมาจากประเทศหุน้ส่วนไดรั้บการผลิตข้ึนมาอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ดงันั้นกจ็ะลดความเส่ียงในเชิงพาณิชยแ์ละในดา้นช่ือเสียงลงไป

การออกใบอนุญาต FLEGT จะตอ้งตั้งอยูบ่นฐานของระบบการประกนั

ความถูกต้องตามกฎหมาย (LAS)1 ซ่ึงมีวธีิการท่ีเช่ือถือไดใ้นการแยกแยะ

ผลิตภณัฑจ์ากป่าท่ีผลิตข้ึนมาอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายกบัอยา่งผดิกฎหมาย

ออกจากกนั  ระบบน้ีมีองคป์ระกอบ 5 ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ (1) นิยามไมท่ี้ถกู

กฎหมาย² (2) การตรวจสอบความเป็นจริงวา่มีการปฏิบติัตามค�านิยามน้ี 

หรือไม่³ (3) การตรวจยนืยนัความเป็นจริงของการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน 

จากการตดัไมไ้ปจนถึงการส่งออกเพื่อประกนัวา่ไมท่ี้ส่งไปนั้นไม่ไดร้วมไม้

ท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมาหรือไมท่ี้มีแหล่งท่ีมาผดิกฎหมายเอาไวด้ว้ย4 (4) การ

ออกใบอนุญาต และ (5) การติดตามท่ีเป็นอิสระเพื่อประกนัวา่ LAS ท�างาน

ไปไดต้ามท่ีตั้งใจไว5้

ในกรณีส่วนใหญ่แลว้  การตรวจยนืยนัความเป็นจริงของการปฏิบติัตามกฎหมายและ

การควบคุมห่วงโซ่อุปทานจะด�าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลประเทศหุ้นส่วน 

หรือองคก์รตรวจยนืยนัความเป็นจริงจากภาคเอกชนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม  (เช่น 

ผูใ้หบ้ริการการตรวจสอบอยา่งละเอียด)  ท่ีด�าเนินการในนามของรัฐบาลประเทศหุน้

ส่วนนั้น อยา่งไรกต็าม ยงัเป็นไปไดด้ว้ยวา่ ในระบบ LAS อาจใหอ้งค์กรตรวจยนืยนั

ความเป็นจริงทีไ่ด้รับการว่างจ้างโดยผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นผูต้รวจสอบยนืยนัความ

เป็นจริงในประเดน็ใดประเดน็หน่ึงหรือทั้งสองประเด่น  เช่น  อาจใหอ้งคก์รท่ีด�าเนิน

การอยูใ่นเร่ืองการผลิตไมใ้นขอบเขตอ�านาจของประเทศหุน้ส่วน  หากใหต้รวจสอบ

ในประเดน็ท่ีความคุมห่วงโซ่อุปทาน  ในเอกสารน้ีจะถือวา่เป็นผูค้วบคุมการประกนั

ความถกูตอ้งตามกฎหมายท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นฐาน พวกเขาอาจด�าเนินการตลอด

ห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การตดัไม ้ ผา่นการขนส่งและการผลิตไปจนถึงการส่งออก

เหตุผลท่ีมีการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายและการออกใบอนุญาตท่ีมี 

ผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นฐานคือ

• การยอมรับความเป็นจริงท่ีวา่ผูเ้ขา้ร่วมในตลาดจ�านวนมากไดต้ั้งระบบควบคุม

ข้ึนมาใชแ้ลว้ซ่ึงมุ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความถูกตอ้งตามกฎหมายของไม ้และ/

หรือการจดัการป่าอยา่งย ัง่ยนื  ในบางกรณี  ระบบการควบคุมเหล่าน้ีไดรั้บการ

รับรองจากองคก์รประเมินความสอดคลอ้งตอ้งกนัซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีสาม  โดยใช้

มาตรฐานท่ีครอบคลุมการเช่ือฟังกฎหมายและการแกะรอยติดตามวสัดุ

• เพื่อเป็นการท่ีจะหลีกเล่ียงการเพิ่มภาระทางดา้นการบริหารอนัไม่จ�าเป็นท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการด�าเนินงานระบบการออกใบอนุญาต  ทั้งส�าหรับผูเ้ขา้ร่วมใน

ตลาดท่ีจดัการการส่งออกในปริมาณมากและส�าหรับหน่วยงานทางการท่ีมี

อ�านาจในการออกใบอนุญาตของประเทศหุน้ส่วน
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1 ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 3 

² ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 2

³ ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 5 
4 ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 4

5 ดูเอกสารสรุปยอ่ หมายเลข 7
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หมายเลข 8

เอกสารฉบบัน้ีจะใหแ้นวทางส�าหรับผูท่ี้ก�าลงัพฒันาระบบการประกนัความถกู

ตอ้งตามกฎหมายส�าหรับการออกใบอนุญาต FLEGT ของสหภาพยโุรป  โดยมี

การอธิบายวา่รัฐบาลและองคป์ระกอบท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นฐานของระบบ

การประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายจะท�างานอยา่งไร

1. ความรบัผิดชอบส�าหรบัการประกนัความถกูต้องตาม
กฎหมายและการออกใบอนุญาต
ความรับผดิชอบสูงสุดส�าหรับการออกใบอนุญาตอยูท่ี่รัฐบาลของประเทศหุน้ส่วน

ของขอ้ตกลง VPA ประเทศหุน้ส่วนแต่ละประเทศจะมอบหมายภาระกิจในการ

ออกใบอนุญาต FLEGT ใหก้บัหน่วยงานทางการท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาต  

ในทุกกรณี  ใบอนุญาตจะออกมาบนพื้นฐานจากหลกัฐานแสดงระบบการควบคุม

ท่ียอมรับได ้ ซ่ึงประกนัวา่ไมท่ี้ใบอนุญาตครอบคลุมถึงนั้นไดรั้บการผลิตข้ึนมาใน

ลกัษณะท่ีเป็นไปตามนิยามความถกูตอ้งตามกฎหมาย  และไมท่ี้ไม่ทราบแหล่ง

ท่ีมาหรือผลิตข้ึนมาอยา่งผดิกฎหมายจะถกูกนัออกไปจากห่วงโซ่อุปทาน  ระบบ

การควบคุมเช่นวา่นั้นอาจจะด�าเนินการโดยหรือในนามของหน่วยงานรัฐหรือโดย

ตวัผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเอง  การออกใบอนุญาตท่ีเอาผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นฐานและท่ี

เอาสินคา้ท่ีส่งไปเป็นฐานอาจด�าเนินการไปพร้อมๆ  กนัในประเทศหุน้ส่วนหน่ึงๆ

ในขณะท่ี LAS รวมถึงองคป์ระกอบท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นฐาน  รัฐบาล

ประเทศหุน้ส่วนจะเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการใหค้วามอนุมติัองคป์ระกอบเหล่านั้น

และประกนัวา่พวกมนัมีประสิทธิผลมิใช่สหภาพยโุรป

โครงสร้างท่ีแทจ้ริงและวถีิการด�าเนินงานของ LAS ของแต่ละประเทศหุน้ส่วน 

จะประกอบเป็นส่วนหลกัของ VPA ของประเทศหุน้ส่วนนั้น  และจ�าเป็นตอ้ง 

ตกลงเห็นชอบร่วมกนัในระหวา่งท่ีมีการเจรจากบัสหภาพยโุรป  คาดหมายวา่ 

รายละเอียด  รวมทั้งบทบาทของผูเ้ขา้ร่วมในตลาด  จะแตกต่างกนัไปบา้งระหวา่ง

ประเทศหุน้ส่วนต่างๆ  ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆ  เช่น  บริบทของระเบียบ 

ขอ้บงัคบัในเร่ืองป่าไม ้ ระบบควบคุมท่ีด�ารงอยูแ่ละท่ีเสนอใหมี้ การใชร้ะบบการ

ออกใบอนุญาตส่งออก/FLEGT  แบบอิเลค็โทรนิค  และลกัษณะเฉพาะของการคา้

ของประเทศนั้นๆ

เง่ือนไขประการหน่ึงส�าหรับการอนุมติัระบบการออกใบอนุญาตท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมใน

ตลาดเป็นฐานคือระบบสามารถควบคุมไดใ้นระดบัเดียวกนักบัท่ีหน่วยงานออก

ใบอนุญาตใชค้วบคุมในระเบียบการออกใบอนุญาตท่ีเอาการส่งสินคา้เป็นฐาน

2. การประกนัความถกูต้องตามกฎหมายท่ีมีผูเ้ข้าร่วมใน
ตลาดเป็นฐาน
การควบคุมท่ีด�าเนินการโดยผูเ้ขา้ร่วมในตลาดควรประกนัความสอดคลอ้งตอ้งกนั

กบันิยามความถกูตอ้งตามกฎหมายของประเทศหุน้ส่วน  หรือการควบคุมห่วงโซ่

อุปทานเพื่อท่ีจะกนัไมท่ี้ไม่รู้แหล่งท่ีมาหรือท่ีผลิตข้ึนมาอยา่งผดิกฎหมายออกไป 

การควบคุมเช่นน้ีเป็นท่ีรู้กนัวา่คือ  “การควบคุมภายใน”  ตวัอยา่งเช่น

• ระบบส�าหรับการประกนัความสอดคลอ้งตอ้งกนักบัระเบียบขอ้บงัคบัในการ

จดัการป่าไมแ้ละการตดัไม้

• ระบบในการแกะรอยติดตามท่อนซุงจากจุดตดัไปจนถึงสถานท่ีแปรรูปหรือ

ส่งออก

• ห่วงโซ่ของระบบการควบคุมท่ีด�าเนินการอยูใ่นสถานท่ีแปรรูปเช่ือมโยง

ปัจจยัน�าเขา้กบัผลท่ีออกมา

การตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริงวา่ระบบเหล่าน้ีท�างานไดอ้าจท�าไดผ้า่น

ทางการรับรองวา่เขา้มาตรฐานภายนอกอนัเป็นท่ียอมรับกนัซ่ึงรวมถึง 

หลกัการและบรรทดัฐานท่ีสมัพนัธ์กนัโดยองคก์รท่ีมีคุณสมบติัเขา้ขั้น  โดย

ใชบ้รรทดัฐานท่ีถกูตอ้งเหมาะสมของตนเองหรือผา่นการตรวจสอบยนืยนั

ความเป็นจริงโดยตรงโดยหน่วยงานทางการท่ีมีอ�านาจออกใบอนุญาต  

ระบบเหล่าน้ีเป็นท่ีรู้กนัวา่คือ  การควบคุม  “ภายนอก”  ตวัอยา่งเช่น

• ในกรณีมีการใชร้ะบบการรับรองกบัการประกนัความถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ระบบน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหน่วยงานท่ีมีอ�านาจออก

ใบรับรองของประเทศหุน้ส่วน  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกนัวา่  มาตรฐาน 

ระบบส�าหรับการรับรองฐานะองคก์รท่ีท�าหนา้ท่ีรับรอง  และระบบการ

ประเมินท่ีใชท้ั้งหมด  ท�าไดต้ามบรรทดัฐานท่ีก�าหนดไว้

• ในกรณีท่ีใชร้ะบบการประกนัความถูกต้องเหมาะสมท่ีไม่ไดถ้กู

ครอบคลุมโดยระบบการรับรอง  บรรทดัฐานท่ีใชโ้ดยองคก์รตรวจสอบ

ยนืยนัความเป็นจริง  คุณสมบติั  และกระบวนการประเมิน  จะตอ้งผา่น

การอนุมติัในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั

• ทางเลือกสุดทา้ยคือกรณีท่ีหน่วยงานท่ีมีอ�านาจออกใบอนุญาต  หรือ

องคก์รท่ีด�าเนินงานในนามของหน่วยงานนี ้ ท�าการตรวจสอบยนืยนั

โดยตรงว่าการควบคุมทีด่�าเนินการโดยผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นจริงหรือไม่

ในแต่ละกรณี  จะตอ้งมีการตั้งบรรทดัฐานและกระบวนการท่ีใชโ้ดย 

หน่วยงานท่ีมีอ�านาจออกใบรับรองส�าหรับการประเมินและการอนุมติัระบบ

การรับรอง  ระบบการประกนัความถกูตอ้งเหมาะสม  และการควบคุม 

ผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นรายๆ  ข้ึนมา  บรรทดัฐานและวธีิการเหล่าน้ีจะ

ประกอบเป็นส่วนเน้ือหาของ VPA

โดยทัว่ไปแลว้  ระบบควบคุมผูเ้ขา้ร่วมในตลาดท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมไดน้ั้น  ควร

จะรวมมาตรการท่ีแสดงใหเ้ห็นการสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีสมัพนัธ์กนั

ของ LAS  ระบบควบคุมภายในท่ียอมรับไดน่้าจะรวมเอาองคป์ระกอบ 

ขา้งล่างน้ีไวด้ว้ย

• ค �าอธิบายอยา่งละเอียดของระบบท่ีครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดท่ี 

สมัพนัธ์กนัของผูเ้ขา้ร่วมในตลาด  และในกรณีท่ีท�าไดก้ค็วรมีค�าอธิบาย

รายละเอียดของผูจ้ดัหาจดัส่งดว้ย

• บนัทึกท่ีเขา้ถึงได ้ ตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริงได ้ ท่ีแสดงใหเ้ห็นการ

ด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลของระบบ

• ค�านิยามของคุณสมบติั  ความรับผดิชอบ  และอ�านาจของบุคลากรท่ี

ด�าเนินการระบบนั้น

• เกณฑร์ายละเอียดของการตรวจสอบตามปกติของระบบ  และบนัทึกการ

ตรวจสอบนั้น

• วธีิการของปฏิบติัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเพือ่ป้องกนัมิใหเ้กิดการไม่เช่ือฟังท่ี

ตรวจพบในระหวา่งการควบคุมการด�าเนินงานหรือการตรวจสอบข้ึนมาอีก

• การทบทวนการจดัการเป็นประจ�าสม�่าเสมอและการริเร่ิมปฏิบติัการ

ปรับปรุงใหม้นัดีข้ึน
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3. การออกใบอนุญาต
3.1	การออกใบอนุญาตทีเ่อาสินค้าทีถ่กูส่งไปเป็นฐาน
ใบอนุญาต FLEGT ท่ีเอาสินคา้ท่ีถกูส่งไปเป็นฐานเหมาะท่ีจะน�ามาใชใ้น

กรณีท่ีผูส่้งออกมีความถ่ีในการส่งออกนอ้ยหรือในกรณีท่ีประเทศหุน้ส่วน

ปรารถนาท่ีจะประเมินภาษีส่งออก  ณ  จุดส่งออก  เพื่อท่ีจะใหไ้ดใ้บอนุญาต

เอาสินคา้ท่ีส่งไปเป็นฐาน  ผูส่้งออกจะตอ้งแสดงหลกัฐานต่อหน่วยงานท่ีมี

อ�านาจออกใบอนุญาตของประเทศหุน้ส่วนวา่  ผลิตภณัฑร์ายการนั้นไดรั้บ

การผลิตข้ึนมาตามองคป์ระกอบทั้งหมดของ LAS ของประเทศนั้น  หลกัฐาน

น้ีจะตอ้งตั้งอยูบ่นการควบคุมท่ีไดรั้บการอนุมติัซ่ึงครอบคลุมแต่ละขั้นตอน

ในกระบวนการผลิต

ผูข้อใบอนุญาตสามารถสาธิตใหเ้ห็นความถกูตอ้งตามกฎหมายของสินคา้ 

รายการหน่ึงๆ  ไดด้ว้ยการ

• เสนอขอ้มูลท่ีผลิตโดยระบบควบคุมภายในของผูข้อและตรวจสอบยนืยนั

ความเป็นจริงแลว้  และหรือ  โดยระบบควบคุมของผูอ่ื้นซ่ึงอยูใ่นห่วงโซ่

อุปทานดว้ยในกรณีจ�าเป็น

• เสนอขอ้มูลท่ีท�าข้ึนมาโดยระบบตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริงท่ี 

ด�าเนินการโดยหน่วยงานรัฐหรือองคก์รภาคเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้

และด�าเนินการในนามของรัฐบาล

การควบคุมท่ีผา่นการอนุมติัแลว้จ�าเป็นตอ้งมีในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่

อุปทาน  ในกรณีท่ีสินคา้ท่ีส่งไปเป็นผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปแลว้  การตรวจสอบ

ยนืยนัความเป็นจริงของประสิทธิผลของการควบคุมเหล่าน้ีจะตอ้งท�าในป่า 

สถานท่ีเกบ็กลางทาง สถานท่ีแปรรูป  และท่ีท่าเรือท่ีส่งออก  การตรวจสอบยนืยนั

ความเป็นจริงของการขนส่งท่อนซุงอาจจะจ�ากดัอยูท่ี่ป่า  ขั้นตอน  ณ  สถานท่ีเกบ็

กลางทาง  และขั้นตอน  ณ  ท่าเรือ

ตวัอยา่งเช่น  ผูด้ �าเนินการโรงเล่ือยท่ีปรารถนาจะส่งออกไมท่ี้เล่ือยแลว้หน่ึง

ชุดไปยงัสหภาพยโุรป  อาจจะตอ้งซ้ือไมซุ้งจากพื้นท่ีป่าท่ีมีใบรับรองการ

จดัการป่าไมภ้ายใตร้ะบบท่ีหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตได้

อนุมติัแลว้  เพื่อท่ีจะไดใ้บอนุญาตส�าหรับการส่งสินคา้คร้ังนั้น  ผูส่้งออกยงั

จ�าเป็นตอ้งเสนอหลกัฐานต่อหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตวา่

ไม่มีวตัถุดิบใดๆ  ท่ีใชใ้นการผลิตมาจากแหล่งอ่ืนนอกจากพื้นท่ีป่าท่ีผา่นการ

รับรองแลว้  หลกัฐานเช่นวา่น้ีสามารถผลิตข้ึนโดยระบบแกะรอยติดตามท่อน

ซุงแห่งชาติท่ีรัฐบาลเป็นผูด้ �าเนินการ  หรือโดยห่วงโซ่ของระบบการควบคุม

ของผูส่้งออกท่ีหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตไดอ้นุมติัแลว้

ทางเลือกบางประการส�าหรับการออกใบอนุญาตท่ีเอาสินคา้ท่ีส่งไปเป็นฐานแสดง

ไวใ้นภาพท่ี 1

3.2	การออกใบอนุญาตทีมี่ผูเ้ข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน
หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตของประเทศหุน้ส่วนจะเป็นผูอ้อก

ใบอนุญาตท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นฐานโดยตั้งอยูบ่นหลกัฐานท่ีผูส่้งออกน�ามา

แสดงไดว้า่มีการควบคุมเพียงพอเพื่อประกนัวา่การส่งออกทั้งหมดของประเทศ

หุน้ส่วนท่ีมุ่งไปยงัสหภาพยโุรปมาจากแหล่งท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย

ภาพท่ี 1: ตวัอยา่งทางเลอืกส�าหรบัการออกใบอนุญาตทีเ่อาสนิคา้ทีส่ง่ไปเป็นฐาน  (เซลลท์ีแ่ลเงาเป็นการออกใบอนุญาตทีม่ผีูเ้ขา้รว่มตลาดเป็นฐาน)

ขัน้ตอนของห่วงโซ่อปุทาน

ความถกูตอ้งตามกฎหมาย

ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบของ

รฐับาล

(3) การควบคมุท่ีมีผูเ้ข้าร่วม

ในตลาดเป็นฐานทัง้หมด

(2) การตรวจความถกูต้องตาม

กฎหมายท่ีมีผูเ้ข้าร่วมในตลาด

เป็นฐานด้วยการควบคมุห่วงโซ่

อปุทานของรฐับาล

(1) การตรวจพิสจูน์ว่าเป็น

จริงเตม็ท่ีโดยรฐับาล

การสง่ออกสนิคา้ตรวจโดย

หน่วยงานทีม่อี�านาจในการ

ออกใบอนุญาต

การสง่ออกสนิคา้ตรวจสอบ

โดยหน่วยงานทีม่อี�านาจใน

การออกใบอนุญาต

หว่งโซ่อุปทานครอบคลุมโดย

ระบบการแกะรอยตดิตามไม้

ของชาติ

หว่งโซ่อุปทานครอบคลุมโดย

ระบบการแกะรอยตดิตามไม้

ของชาติ

ความถกูตอ้งตามกฎหมาย

ตรวจสอบผา่นระบบการรบัรอง

ทีอ่นุมตัโิดยหน่วยงานทีม่ี

อ�านาจในการออกใบอนุญาต

การสง่ออกสนิคา้ตรวจโดย

หน่วยงานทีม่อี�านาจในการ

ออกใบอนุญาต

หว่งโซ่อุปทานครอบคลุมโดย
ระบบการแกะรอยตดิตามไม้
ของผูด้�าเนินการตรวจสอบและ
อนุมตัโิดยหน่วยงานทีม่อี�านาจ
ในการออกใบอนุญาต

ความถกูตอ้งตามกฎหมาย

ตรวจสอบผา่นระบบการรบัรอง

ทีอ่นุมตัโิดยหน่วยงานทีม่ี

อ�านาจในการออกใบอนุญาต

รายการส่งออกตรวจสอบ

ยืนยนัแล้วว่าเป็นจริง

ห่วงโซ่อปุทานท่ีตรวจสอบ

ยืนยนัแล้วว่าเป็นจริง

การจดัการป่าไม้ท่ีถกูกฎหมาย

ตรวจสอบยืนยนัแล้วว่าเป็นจริง
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เอกสารสรปุย่อ

หมายเลข 8

ผูส่้งออกสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการควบคุมดงักล่าวท่ีผูส่้งออกน�ามาใชผ้า่นทาง

• ระบบควบคุมภายในของผูส่้งออกท่ีไดรั้บการรับรองภายใตร้ะเบียบการอนั

เป็นท่ียอมรับกนัซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบอนุมติัโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการ

ออกใบอนุญาต

• ระบบควบคุมภายในของผูส่้งออกไดรั้บการประเมินและอนุมติัเห็นชอบ

โดยตรงจากหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาต  หรือองคก์รอ่ืนท่ี

ท�างานในนามของหน่วยงานน้ี

ไม่วา่จะในกรณีใด  ในกรณีท่ีผูส่้งออกพึ่งพิงการควบคุมห่วงโซ่อุปทานในช่วง 

ตน้ จะตอ้งมีการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและการแกะรอยติดตามวตัถุ 

ท่ีมีรัฐบาลเป็นผูด้ �าเนินการ  หรือระบบประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายท่ีมี 

ผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นฐานท่ีไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบแลว้

การออกใบอนุญาตผูเ้ขา้ร่วมในตลาดจะยนิยอมใหมี้การออกใบอนุญาต FLEGT 

ท่ีครอบคลุมการส่งสินคา้ทั้งหมดของของผูส่้งออกรายหน่ึงๆ  โดยไม่ตอ้งมี 

การตรวจการส่งสินคา้แต่ละชุด  ตราบใดท่ีผูส่้งออกและผูจ้ดัหาจดัส่งของตน

รักษาระบบประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายท่ีไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบเอาไว้

การใหอ้ �านาจดงักล่าวท�าใหต้อ้งมีการประเมินเป็นประจ�าสม�่าเสมอเพื่อประกนั

วา่ระบบท่ีไดรั้บการอนุมติัเหล่านั้นยงัมีอยู ่ และจากบนัทึกผลิตภณัฑท่ี์ผา่น

ระบบไปแสดงใหเ้ห็นวา่มีการใชก้ารควบคุมอยา่งมีประสิทธิผล  ผูเ้ขา้ร่วมตลาด

จะตอ้งแนะน�าหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาต (หรือจะใหต้รง  คือ 

องคก์รใหก้ารรับรองหรือองคก์รตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริง) ถา้พวกเขาได้

ท�าการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส�าคญัต่อการควบคุมในช่วงระหวา่งท่ีจะมีการ

ประเมิน  ตามปกติจ�าเป็นจะตอ้งมีการประเมินซ�้ า  ผูส่้งออกท่ีขอใบอนุญาต

ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นฐานจะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีจ�าเป็นท่ีจะมีอยูใ่นใบอนุญาต 

FLEGT ส�าหรับสินคา้ท่ีส่งไปแต่ละคร้ัง และยงัจะตอ้งใหบ้นัทึกรายการ

สินคา้ท่ีส่งไปแต่ละคร้ังกบัหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาต  มี

วธีิการท่ีเป็นทางเลือกหลายวธีิท่ีผูเ้ขา้ร่วมในตลาดสามารถใหห้ลกัฐานวา่มี

การควบคุมเพียงพอ  มีตวัอยา่งสองสามตวัอยา่งแสดงไวใ้นภาพท่ีสองและ

อธิบายไวข้า้งล่างน้ี

1. การตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริงแบบครบวงจรโดยรัฐบาล – ซ่ึงจะ

ประกอบดว้ยการตรวจสอบยนืยนัความถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีด�าเนินการโดย

รัฐบาล  และระบบการแกะรอยติดตามไมข้องชาติท่ีสามารถแกะรอยติดตาม

ไมซุ้งทั้งหมดท่ีตดัในประเทศหรือภมิูภาคนั้นยอ้นกลบัไปถึงป่าท่ีเป็นตน้

ก�าเนิดได ้ ผูส่้งออกจะมีคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บใบอนุญาตท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมในตลาด

เป็นฐานตราบใดท่ีเขาสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ใชเ้ฉพาะไมซุ้งท่ีสามารถ

แกะรอยติดตามไดด้ว้ยการใชร้ะบบของชาติ

2. การตรวจสอบยนืยนัความถูกต้องตามกฎหมายทีม่ผู้ีเข้าร่วมในตลาดเป็น

ฐานด้วยการควบคุมสายการจดัหาจดัส่งของรัฐบาล – ตวัอยา่งเช่น  บริษทั

โรงเล่ือยท่ีส่งออกไมอ้าจซ้ือไมซุ้งจากพื้นท่ีป่าหลายแห่ง  แต่ละแห่งมี 

ใบรับรองการจดัการป่าไมภ้ายใตร้ะบบท่ีไดก้ารอนุมติัเห็นชอบแลว้  ในขณะ

ท่ีการเคล่ือนยา้ยไมซุ้งไดรั้บการควบคุมดว้ยระบบการแกะรอยติดตามไม้

ของชาติ  บริษทัโรงเล่ือยจะมีคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บใบอนุญาตท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมใน

ภาพท่ี 2: ตวัอยา่งทางเลอืกส�าหรบัการออกใบอนุญาตทีม่ผีูเ้ขา้รว่มในตลาดเป็นฐาน  (เซลลท์ีแ่ลเงาคอืทีม่ผีูเ้ขา้รว่มในตลาดเป็นฐาน)

ขัน้ตอนของห่วงโซ่อปุทาน

ความถกูตอ้งตามกฎหมาย

ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบของ

รฐับาล

(3) การควบคมุท่ีมีผูเ้ข้าร่วม

ในตลาดเป็นฐานทัง้หมด

(2) การตรวจความถกูต้องตาม

กฎหมายท่ีมีผูเ้ข้าร่วมในตลาดเป็น

ฐานด้วยการควบคมุห่วงโซ่อปุทาน

ของรฐับาล

(1) การตรวจพิสจูน์ว่าเป็น

จริงเตม็ท่ีโดยรฐับาล

ระบบการควบคมุของผูเ้ขา้รว่มใน

ตลาดตรวจสอบและไดร้บัการอนุมตัิ

โดยหน่วยงานทีม่อี�านาจในการออก

ใบอนุญาต  การสง่ออกไปยงัสหภาพ

ยโุรปทัง้หมดไดใ้บอนุญาตตราบใดที่

การอนุมตัยิงัมผีล

ระบบการควบคมุของผูเ้ขา้รว่มใน

ตลาดตรวจสอบและไดร้บัการอนุมตัิ

โดยหน่วยงานทีม่อี�านาจในการออก

ใบอนุญาต  การสง่ออกไปยงัสหภาพ

ยโุรปทัง้หมดไดใ้บอนุญาตตราบใดที่

การอนุมตัยิงัมผีล

หว่งโซ่อุปทานครอบคลุมโดย

ระบบการแกะรอยตดิตามไม้

ของชาติ

หว่งโซ่อุปทานครอบคลุมโดย

ระบบการแกะรอยตดิตามไม้

ของชาติ

ความถกูตอ้งตามกฎหมาย

ตรวจสอบผา่นระบบการรบัรอง

ทีอ่นุมตัโิดยหน่วยงานทีม่ี

อ�านาจในการออกใบอนุญาต

ระบบการควบคมุของผูเ้ขา้รว่มตลาด 

ผา่นการรบัรองโดยระบบทีไ่ดร้บัการ

อนุมตัแิลว้  การสง่ออกไปยงัสหภาพ

ยโุรปทัง้หมดไดใ้บอนุญาตตราบใดที่

การอนุมตัยิงัมผีล

หว่งโซ่อุปทานครอบคลุมโดย
ระบบการรบัรองหว่งโซ่การ
ควบคมุทีไ่ดร้บัการอนุมตัเิหน็
ชอบจากหน่วยงานทีม่อี�านาจ
ในการออกใบอนุญาต

ความถกูตอ้งตามกฎหมาย

ตรวจสอบผา่นระบบการรบัรอง

ทีอ่นุมตัโิดยหน่วยงานทีม่ี

อ�านาจในการออกใบอนุญาต

ผูเ้ข้าร่วมในตลาดท่ีมี

ใบอนุญาต

ห่วงโซ่อปุทานท่ีตรวจสอบ

ยืนยนัแล้วว่าเป็นจริง

การจดัการป่าไม้ท่ีถกูกฎหมาย

ตรวจสอบยืนยนัแล้วว่าเป็นจริง
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ตลาดเป็นฐานถา้บริษทัสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ใชแ้ต่ไมท่ี้มาจากพื้นท่ีท่ีไดรั้บ

การรับรอง  และแกะรอยติดตามผา่นระบบการแกะรอยติดตามของชาติ

3. ระบบควบคุมทั้งหมดมผู้ีเข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน – ตวัอยา่งเช่น  บริษทั

ไมอ้ดัท่ีระบบการจดัการท่ีไดรั้บการรับรองผา่นการอนุมติัเห็นชอบแลว้

ครอบคลุมการด�าเนินการป่าไม ้ การขนส่งท่อนซุง  การผลิตไมอ้ดั  และ

การน�าส่งผลิตภณัฑไ์ปยงัท่าเรือส่งออกจะมีคุณสมบติัไดรั้บใบอนุญาตท่ีมี 

ผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นฐานตราบใดท่ีไมซุ้งของบริษทัมิไดน้�ามาจากนอก

ระบบน้ีหรือจากผูจ้ดัหาจดัส่งรายอ่ืนท่ีระบบไม่ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบ 

ในกรณีน้ี  การรักษาสภาพการมีผลใชไ้ดข้องใบรับรองแต่ละใบจะเพียง 

พอท่ีจะท�าใหบ้ริษทัรักษาฐานะผูเ้ขา้ร่วมในตลาดไวไ้ด้

4. การออกใบอนุญาต
ใบอนุญาต FLEGT จะตอ้งออกในนามของหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออก

ใบอนุญาตของประเทศหุน้ส่วนใหก้บัการส่งสินคา้ไมท่ี้ขอมาทั้งหมดก่อนท่ี

จะส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป

ระเบียบ FLEGT ของสหภาพยโุรปก�าหนดวา่ตอ้งมีใบอนุญาตหน่ึงใบท่ี

ครอบคลุมการส่งสินคา้แต่ละคร้ังจากประเทศหุน้ส่วนใหก้บัหน่วยงานท่ีมี

ความสามารถในการจดัการเร่ืองน้ีของรัฐสมาชิกของสหภาพยโุรปในเวลา

เดียวกนักบัการใหเ้อกสารศุลกากรส�าหรับสินคา้ชุดนั้น  หน่วยงานควบคุม

ชายแดนของสหภาพยโุรปจะตรวจสอบยนืยนัวา่สินคา้ท่ีส่งมานั้นมีใบ

อนุญาตท่ียงัมีผลบงัคบัใชจ้ริงก่อนท่ีจะอนุญาตใหสิ้นคา้เคล่ือนยา้ยไปมาไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระในสหภาพยโุรป

ส�าหรับใบอนุญาตทีเ่อาสินค้าทีส่่งไปเป็นฐาน  หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออก 

ใบอนุญาตของประเทศหุน้ส่วนจะออกใบอนุญาตใหผู้ส่้งออกบนพื้นฐานการมี

หลกัฐานแสดงความถกูตอ้งตามกฎหมายของการส่งสินคา้แต่ละคร้ังซ่ึง 

แสดงออกดว้ยการมีการควบคุมท่ีไดรั้บอนุมติัเห็นชอบตลอดสายการจดัหาจดัส่ง

การใหข้อ้มูลท่ีดีเก่ียวกบัขอ้ก�าหนดในการออกใบอนุญาตแก่ผูส่้งออกเป็นส่ิง

ส�าคญัมาก  วตัถุประสงคก์เ็พื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีผูส่้งออกไดย้ืน่ขอใบ

อนุญาต FLEGT ส�าหรับการส่งสินคา้ท่ีพร้อมจะน�าข้ึนเรือแลว้มาพบวา่  วตัถุดิบ

ของพวกเขาไม่ไดผ้า่นการควบคุมท่ีไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบมาเลย  และการ

อนุมติัยอ้นหลงัในกรณีเหล่านั้นกไ็ม่น่าท่ีจะเป็นไปได้

ส�าหรับใบอนุญาตทีม่ผู้ีเข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน  มีหลายแนวทางท่ีเป็นไปไดซ่ึ้ง

จะตอ้งลงรายละเอียดและเห็นชอบกนัก่อนในระหวา่งการเจรจา VPA  แนวทางท่ี

เป็นไปไดอ้าจจะเป็นวา่

• หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตอาจออกใบอนุญาต FLEGT 

มาตรฐานมาไวก่้อนใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมในตลาดท่ีผา่นการอนุมติัแลว้  และ

มอบอ�านาจใหพ้วกเขาเติมรายละเอียดท่ีจ�าเป็นใหค้รบถว้นและจดัสรร

ใบอนุญาตใหก้ารส่งสินคา้แต่ละคร้ังเม่ือตอ้งการ  แบบฟอร์มน้ีอาจใส่

หมายเลขเอาไวก่้อน  ผูเ้ขา้ร่วมในตลาดจะมอบบนัทึกของการขนส่ง

แต่ละคร้ังใหห้น่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาต  ระบบประเภทน้ี

ตอ้งการการควบคุมท่ีเขม้งวดเพื่อประกนัวา่ไม่มีใครละเมิดสิทธิในการออก

ใบอนุญาต

• หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตสามารถออกใบอนุญาต FLEGT 

ไดใ้นเวลาท่ีมีการส่งออกแต่ละคร้ังบนพื้นฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเสนอ 

หลกัฐานการตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริงของระบบควบคุมท่ีไดรั้บการ

อนุมติัเห็นชอบแลว้  (เช่น  ใบรับรองระบบท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก 

หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาต)

หากหน่วยงานศุลกากรของประเทศหุน้ส่วนมีอ�านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบ 

ใบอนุญาต FLEGT น่าจะเป็นประโยชนถ์า้จะมีขอ้มูลเก่ียวกบัผูส่้งออกท่ีไดรั้บ 

ใบอนุญาตแลว้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ

ขอ้มูลท่ีอธิบายสินคา้ท่ีส่งไปแต่ละคร้ังท่ีรวมอยูใ่นใบอนุญาต FLEGT จะ 

เหมือนกนั  ไม่วา่ใบอนุญาตนั้นจะใชสิ้นคา้ท่ีส่งไปหรือผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็น 

ฐาน  และวธีิการในการจดัการกบัการส่งสินคา้และใบอนุญาตภายในสหภาพ

ยโุรปจะเป็นเช่นเดียวกนัส�าหรับใบอนุญาตทั้งสองแบบ

5. ปฏิบติัการเมื่อระบบล้มเหลว
VPA แต่ละขอ้ตกลงจ�าเป็นตอ้งรวมขั้นตอนท่ีจะปฏิบติัในกรณีท่ีมีปัญหาเชิงระบบ

กบัระบบประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย  การติดตามอยา่งเป็นอิสระท่ีจะมีอยู ่

ภายใต ้VPA แต่ละขอ้ตกลงจะตรวจเป็นระยะๆ  วา่ LAS ก�าลงัท�างานอยา่งท่ีตั้งใจ

ใหท้�าหรือไม่และรายงานจุดอ่อนหรือความลม้เหลวท่ีตรวจพบไปยงัคณะกรรมการ
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เอกสารสรุปย่อเกีย่วกบั FLEGT เหล่านีจ้ดัท�าขึน้โดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญทีค่ณะกรรมาธิการยุโรปตั้งขึน้และมคีวามตั้งใจจะให้น�าไปใช้ในการประชุมหารือ

แผนปฏิบัตกิาร EU FLEGT  ข้อความในเอกสารสรุปนีม้ไิด้สะท้อนท่าททีีเ่ป็นทางการของคณะกรรมาธิการ  หากมคีวามตั้งใจทีจ่ะให้ข้อมูลทีเ่ป็น

ประโยชน์แก่ประเทศทีม่ศัีกยภาพทีจ่ะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอืน่ๆ  ทีส่นใจความริเร่ิมนี ้(มนีาคม 2550)
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เอกสารสรปุย่อ

หมายเลข 8

ด�าเนินการร่วม (JIC)  JIC กจ็ะรับผดิชอบในการเสนอแนะขั้นตอนในการแกไ้ข

ความลม้เหลวตามท่ีไดรั้บรายงานมาจากการติดตามท่ีเป็นอิสระ

ในกรณีของระบบประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมายซ่ึงการตรวจสอบยนืยนัความ

ถกูตอ้งในป่าและการแกะรอยติดตามไมซุ้งกระท�าโดยหรือในนามของรัฐบาลท่ี

เป็นหุน้ส่วน  การแกไ้ขปัญหาจะเป็นความรับผดิชอบของหน่วยงานรัฐท่ีท�างาน

ตรงเร่ืองนั้น  และความลม้เหลวท่ีจะแกปั้ญหาจะท�าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการมีผล

ใชไ้ดข้องระบบการออกใบอนุญาตทั้งหมด

ในกรณีท่ี LAS รวมองคป์ระกอบท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นฐานเขา้ไวด้ว้ย 

หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาต  ผา่นทางกระบวนการอนุมติัของ

หน่วย  จะมีความรับผดิชอบเบ้ืองตน้ในการตรวจวา่การควบคุมท่ีองคป์ระกอบ

เหล่านั้นมีใหย้งัไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีหรือไม่  ถา้การตรวจเปิดเผย 

ใหเ้ห็นปัญหาในองคป์ระกอบหน่ึง  หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาต 

จะตอ้งตดัสินใจบนพื้นฐานความร้ายแรงของความลม้เหลววา่จะตอ้งท�าปฏิบติั

การแกไ้ขหรือถอนการเห็นชอบยอมรับองคป์ระกอบนั้นในทนัที

ถา้หน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตถอนการเห็นชอบยอมรับ 

องคป์ระกอบใดในห่วงโซ่อุปทาน  การมีผลใชไ้ดข้องใบอนุญาตท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมใน

ตลาดเป็นฐานทั้งหมดกจ็ะตกอยูใ่นความเส่ียง  ดงันั้นหน่วยงานท่ีมีอ�านาจออก

ใบอนุญาตจ�าเป็นตอ้งตีพิมพข์อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัหรือถอดถอนการอนุมติั
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เห็นชอบกบัองคป์ระกอบการประกนัความถกูตอ้งตามกฎหมาย  นอกจากนั้น

ยงัตอ้งพกัการออกใบอนุญาตผูเ้ขา้ร่วมในตลาดท่ีพึ่งพิงอยูก่บัองคป์ระกอบ 

LAS ท่ีการเห็นชอบยอมรับถูกถอนออกไปดว้ย

ตวัอยา่งเช่น  การถอนการรับรองฐานะองคก์รออกใบรับรองท่ีด�าเนินการ

ตามกระบวนการท่ีไดรั้บการอนุมติัไวค้วรจะมีผลไปพร้อมๆ  กนัเป็นการ

ถอนการยอมรับของหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตต่อองคก์ร

นั้น  น่ีจะกระทบต่อใบรับรองท่ีองคก์รนั้นออกไปทั้งหมดเช่นเดียวกบัการ

ออกใบอนุญาต FLEGT ท่ีข้ึนอยูก่บัใบรับรองท่ีองคก์รนั้นออกไปให ้ ความ

ลม้เหลวในการด�าเนินงานทั้งหมดของระบบการรับรองเน่ืองจากขอ้อ่อนใน

กระบวนการรับรองฐานะจะเป็นอนัตรายต่อการยนืยนัการประกนัความถกูตอ้ง

ตามกฎหมาย  และดงันั้นกต่็อใบรับรองทั้งปวงท่ีไดอ้อกไปผา่นระบบนั้นดว้ย

หากการติดตามท่ีเป็นอิสระตรวจพบปัญหาในองคป์ระกอบท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมใน

ตลาดเป็นฐานของ LAS กอ็าจเป็นการบ่งช้ีความลม้เหลวของกระบวนการ

อนุมติัเห็นชอบของหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการออกใบอนุญาตดว้ยเช่นกนั  

ความลม้เหลวดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงทีเพื่อรักษาความ

น่าเช่ือถือของระบบท่ีมีผูป้ฏิบติัการเป็นฐานทั้งหมดในประเทศหุน้ส่วน  

คณะกรรมการด�าเนินการร่วมจะรับผดิชอบต่อการเสนอแนวการปฏิบติั 

ถา้องคป์ระกอบท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมในตลาดเป็นฐานลม้เหลวท่ีจะท�าใหไ้ดต้าม 

ขอ้ก�าหนดท่ีตกลงกนัไวใ้น VPA




