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ผลกระที่บต่่อผ้้ป่ระกอบการผลกระที่บต่่อผ้้ป่ระกอบการ
และข้้อควรพิิจารณาและข้้อควรพิิจารณา

ข้องศุุลกากรไที่ยข้องศุุลกากรไที่ย
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สวััสดีีครัับ ท่่านผู้้�อ่่าน 

    ในปััจจุบััน โลกของเรากำาลังเผชิิญหน้ากับัวิิกฤติิด้้านสิิ่�งแวิด้ล้อม การเปัล่�ยนแปัลงของ
สิ่ภาพภูมิอากาศ ภัยพิบััติิทางธรรมชิาติิท่�รุนแรงมากข้�น ท่�ส่ิ่งผลกระทบัต่ิอวิิถ่ีช่ิวิิติของปัระชิาชิน
ในทุกภูมิภาค โด้ยสิ่าเหตุิท่�สิ่ำาคัญของวิิกฤติิดั้งกล่าวิคือปััญหาการทำาลายป่ัา (Deforestation) 
และควิามเสืิ่�อมโทรมของป่ัา (Forest Degradation) เป็ันท่�ทราบักันด่้ว่ิาป่ัาไม้ม่ควิามสิ่ำาคัญ
อย่างยิ�งในการรักษาควิามสิ่มดุ้ลของธรรมชิาติิ รักษาควิามหลากหลายทางช่ิวิภาพ และเป็ัน
แหล่งกักเก็บัก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ท่�เป็ันสิ่าเหตุิสิ่ำาคัญของปััญหา        
การเปัล่�ยนแปัลงสิ่ภาพภูมิอากาศโลก โด้ยปัฏิิเสิ่ธไม่ได้้ว่ิาติลาด้สิิ่นค้าเพื�อการอุปัโภคและบัริโภค
ของมนุษย์ท่�ขยายตัิวิมากข้�น เป็ันสิ่าเหตุิสิ่ำาคัญหน้�งของการทำาลายป่ัา ซ้�งการตัิด้ไม้ทำาลายป่ัา  
ไม่ได้้เกิด้ข้�นจากเพ่ยงเฉพาะสิิ่นค้าจำาพวิกไม้เท่านั�น แต่ิยังรวิมไปัถ้ีงสิิ่นค้าเกษติรท่�ทำาให้เกิด้ 
การแผ้วิถีางป่ัาอ่กด้้วิย

สิ่หภาพยุโรปั (European Union: EU) ได้้ติระหนักในควิามรุนแรงของปััญหาดั้งกล่าวิ 
และพยายามท่�จะออกข้อกฎหมายสิ่นับัสิ่นุนการค้าสิิ่นค้าท่�ไม่เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัา หรือ 
ร่างกฎหมาย EU Regulation on Deforestation-Free Products ซ้�งได้้ระบุัวิิธ่การควิบัคุม
สิิ่นค้าท่�ม่ควิามเก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัา อันจะม่ผลต่ิอทั�งสิิ่นค้านำาเข้าและสิิ่นค้าท่�เคลื�อนย้าย
อย่างเสิ่ร่ภายในติลาด้ EU โด้ยจะใช้ิกลไกต่ิาง ๆ คือ การบัังคับัให้ผู้ปัระกอบัการต้ิองยื�นเอกสิ่าร 
Due Diligence เพื�อรับัรองว่ิาสิิ่นค้านั�น ๆ ไม่เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัา การใช้ิกลไก       
Country Benchmarking ในการจัด้ระดั้บัว่ิาปัระเทศคู่ค้าต่ิาง ๆ ของ EU ม่ควิามเส่ิ่�ยงต่ิอ
ปััญหาการทำาลายป่ัามากน้อยเพ่ยงใด้ และการให้ผู้ปัระกอบัการยื�นข้อมูล Geolocation ของ
พื�นท่�ผลิติสิิ่นค้า

ร่างกฎหมายดั้งกล่าวิจะส่ิ่งผลต่ิอผู้ปัระกอบัการและหน่วิยงานของไทยหลายหน่วิยงาน      
ซ้�งรวิมไปัถ้ีงกรมศุลกากร จด้หมายข่าวิศุลกากร CPMU News ฉบัับัน่�จ้งขอลงรายละเอ่ยด้
ในร่างกฎหมาย ฯ เพื�อเป็ันการเติร่ยมควิามพร้อมให้กับัผู้ปัระกอบัการไทย และหน่วิยงานอื�น 
ก่อนกฎหมายม่ผลบัังคับัใช้ิ โด้ยขอนำาเสิ่นอทั�งกฎหมายต่ิาง ๆ ท่�เก่�ยวิข้องกับัป่ัาของ EU        
ข้อกฎหมายและกลไกในการควิบัคุมสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัา และบัทวิิเคราะห์     
ผลกระทบัต่ิอผู้ปัระกอบัการไทยและข้อควิรพิจารณาสิ่ำาหรับักรมศุลกากรไทยต่ิอไปั

   
                                                  นิติิ วิัท่ยาเต็ิม
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EU Regulation on EU Regulation on 
Deforestation-Free Products:Deforestation-Free Products:
ที่่�มาแลื่ะข่้อกฎหมายที่่�เก่�ยวข่้องที่่�มาแลื่ะข่้อกฎหมายที่่�เก่�ยวข่้อง

  ในปััจจุบััน การัท่ำาลายป่่าและควัามเส่�อ่มโท่รัมขอ่งป่่า                                               
เกิด้ข้�นในอัติราท่�น่าติกใจ โด้ยองค์การอาหารและการเกษติรแห่ง
สิ่หปัระชิาชิาติิ (Food and Agriculture Organization: FAO) 
รายงานว่ิา โลกได้้สูิ่ญเส่ิ่ยพื�นท่�ป่ัาไปัแล้วิ 4,200,000 ติร.กม.                                                       
ตัิ�งแต่ิปีั 2533–2563 (1990-2020) ส่ิ่งผลให้ปััญหา                       
การเปัล่�ยนแปัลงสิ่ภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ 
ปััญหาการสูิ่ญเส่ิ่ยควิามหลากหลายทางช่ิวิภาพ (Loss of               
Biodiversity) ทว่ิควิามรุนแรงมากยิ�งข้�น โด้นหน้�งสิ่าเหตุิสิ่ำาคัญ
ของการทำาลายป่ัาและควิามเสืิ่�อมโทรมของป่ัา คือ การขยายตัิวิ
ของท่�ดิ้นเพื�อเกษติรกรรม สิ่ำาหรับัการผลิติสิิ่นค้าจำาพวิกปัศุสัิ่ติว์ิ 
ไม้ นำ�ามันปัาล์ม ถัี�วิเหลือง โกโก้ และกาแฟ โด้ยรายงานของ 
FAO ในปีั 2564 (2021)พบัว่ิา พื�นท่�ป่ัาของโลกกว่ิาร้อยละ 90 
สูิ่ญเส่ิ่ยไปัให้กับัการขยายตัิวิทางการเกษติร ซ้�งกว่ิาร้อยละ 50 
ของพื�นท่�ป่ัาเหล่าน่�ถูีกแปัลงเป็ันพื�นท่�เพาะปัลูก และปัระมาณ  
ร้อยละ 40 ถูีกนำาไปัใช้ิเป็ันทุ่งเล่�ยงสัิ่ติว์ิ1 

1 Food and Agricultural Organization, “FAO new Global Remote 
Sensing Survey,” accessed 25 May 2022, https://www.fao.org/
forest-resources-assessment/remote-sensing/fra-2020-remote-
sensing-survey/en/.
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    ทั�งน่� สิ่หภาพยุโรปั (EU) เป็ันผู้บัริโภคและผู้นำาเข้า                          
1 ใน3 ของสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัาของติลาด้โลก 
ในช่ิวิงปีั 2533–2551 (1990-2008) และหากยังไม่ม่
มาติรการควิบัคุมหรือการแก้ไขปััญหาดั้งกล่าวิ การบัริโภคและ                                                       
การนำาเข้าสิิ่นค้าเหล่าน่�ของ EUจะส่ิ่งผลให้เกิด้การทำาลายป่ัา 
2,480 ติร.กม. ต่ิอปีั ภายในปีั 2573 (2030) ดั้งนั�น                                  
EU จ้งม่ควิามพยายามออกข้อกฎหมายสิ่นับัสิ่นุนการค้าสิิ่นค้า           
ท่�ไม่เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัา หรือ ร่างกฎหมาย EU                
Regulation on Deforestation-Free Products เพื�อลด้                                                  
การบัริโภคสิิ่นค้าจากห่วิงโซ่อุปัทานท่�ม่ควิามเก่�ยวิข้องกับั            
การทำาลายป่ัาหรือควิามเสืิ่�อมโทรมของป่ัาให้ได้้มากท่�สุิ่ด้

   ร่างกฎหมายดั้งกล่าวิถูีกปัระกาศเป็ันครั�งแรกใน
แถีลงการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรปัเรื�องบัทบัาทของ 
EU ในการปักปั้องและฟ้�นฟูผืนป่ัาโลกปีั 2562 (2019) 
(2019 Commission Communication on Stepping 
up EU Action to Protect and Restore the World’s 
Forests) ท่�คณะกรรมาธิการยุโรปัปัระกาศเจตินารมย์ท่�จะ
ทำาการปัระเมินแนวินโยบัายและข้อกฎหมายต่ิาง ๆ  เพื�อเพิ�ม                                                            
ควิามโปัร่งใสิ่และเพิ�มควิามยั�งยืนในห่วิงโซ่อุปัทาน
ผลิติ ภัณฑ์์ ท่� เ ก่� ยวิ ข้อง กับัการทำาล าย ป่ั า  ซ้� ง ไ ด้้ รับั                           
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การสิ่นับัสิ่นุนจากทั�งสิ่ภายุโรปัและคณะมนติร่แห่งสิ่หภาพยุโรปั                                                           
ก่อนเข้าสู่ิ่กระบัวินการปัร้กษาหารือสิ่าธารณะ (Public 
Consultation) ในปีั 2563 (2020) ท่�ได้้รับัข้อเสิ่นอ
จากปัระชิาชินในเรื�องดั้งกล่าวิมากถ้ีง 1,200,000 ข้อ                             
โด้ยคณะกรรมาธิการยุโรปัด้้านสิิ่�งแวิด้ล้อม (Directorate-
General for the Environment: DG ENV) ได้้รวิบัรวิม
ข้อเสิ่นอดั้งกล่าวิกับัผลการหารือกับัตัิวิแสิ่ด้งอื�น และจัด้
ทำาร่างกฎหมาย EU Regulation on Deforestation-Free     
Products แล้วิเสิ่ร็จตัิ�งแต่ิเดื้อนพฤศจิกายน 2564 (2021) 
ในปััจจุบััน ร่างกฎหมาย ฯ กำาลังอยู่ระหว่ิางการหารือและ
รับัข้อคิด้เห็นจากปัระเทศคู่ค้า และกลุ่มผู้ปัระกอบัการ                                                     
ท่�เก่�ยวิข้อง เพื�อเติร่ยมการอนุมัติิตัิวิบัทในขั�นติอนสุิ่ด้ท้าย

   เนื�องด้้วิยร่างกฎหมายดั้งกล่าวิสิ่ามารถีส่ิ่งผลกระทบัต่ิอ
ผู้ม่ส่ิ่วินได้้ส่ิ่วินเส่ิ่ยของไทย ท่�อาจม่ภาระทางศุลกากรเพิ�มข้�น
จากมาติรการควิบัคุมการนำาเข้าสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องมายัง EU 
จด้หมายข่าวิ CPMU News ฉบัับัน่�จ้งจะลงรายละเอ่ยด้    
ในข้อกฎหมายของร่างกฎหมายน่� เพื�อให้ได้้เข้าใจแนวิโน้ม
ทางนโยบัายของ EU ในด้้านสิิ่�งแวิด้ล้อม หรือด้้านการรักษา
ป่ัาไม้ในปััจจุบััน พร้อมนำาเสิ่นอคำานิยามท่�สิ่ำาคัญ ขอบัเขติของ                                               
ร่างกฎหมาย ฯ และกลไกต่ิาง ๆ ในการควิบัคุมการนำาเข้า
สิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัา อาทิ กลไกการติรวิจสิ่อบั                            
ท่�เหมาะสิ่ม (Due Diligence) กลไกการติรวิจสิ่อบัย้อนกลับั
ด้้วิยเทคนิค Geolocation และกลไก Country Benchmarking 
และจะสิ่รุปัด้้วิยบัทวิิเคราะห์ผลกระทบัและข้อควิรพิจารณา
ของร่างกฎหมายดั้งกล่าวิต่ิอผู้ปัระกอบัการและศุลกากรไทย

ข้่อกฎหมายหรือนโยบายข่อง EU 
ท่ี่�เก่�ยวข้่อง

       1. European Green Deal     
 
  แผนการปัฏิิรูปัส่ิ่เข่ยวิ (European Green Deal) คือ
แผนยุทธศาสิ่ติร์ในการสิ่ร้างสัิ่งคมท่�มั�งคั�งและเป็ันธรรม  
บันพื�นฐานของเศรษฐกิจท่�ทันสิ่มัยและใช้ิทรัพยากรได้้
อย่างม่ปัระสิิ่ทธิภาพ ด้้วิยเป้ัาหมายท่�ต้ิองการลด้ปัริมาณ
การปัล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจนเป็ันศูนย์ภายในปีั 2593 
(2050) โด้ยม่มาติรการทางภาษ่เป็ันเครื�องมือท่�สิ่ำาคัญ                    
ในการควิบัคุมการนำาเข้าและการค้า สิิ่นค้าท่�ม่การปัล่อย
คาร์บัอนในปัริมาณมากในระหว่ิางการผลิติ หรือท่�เร่ยกว่ิา              
กลไกการปัรับัคาร์บัอนก่อนเข้าพรมแด้น (Carbon Border 
Adjustment Mechanism: CBAM)2 โด้ยสิิ่นค้าท่�ม่                                                   
การรายงานว่ิาปัล่อยค่าคาร์บัอนมาก จะต้ิองเส่ิ่ย “ภาษ่คาร์บัอน” 
เพิ�มมากข้�นติามไปัด้้วิย

   นอกจากนั�น แผนการปัฏิิรูปัส่ิ่เข่ยวิยังม่จุด้มุ่งหมายท่�จะเสิ่ริม
สิ่ร้างสุิ่ขภาวิะท่�ด่้ให้แก่ปัระชิาชิน โด้ยต้ิองจัด้หาระบับัพลังงาน
ทางเลือก ระบับัการขนส่ิ่งท่�ด่้ต่ิอสิิ่�งแวิด้ล้อม ทั�งยังต้ิองรักษา
หรือเสิ่ริมสิ่ร้างควิามหลากหลายทางช่ิวิภาพ อากาศอันบัริสุิ่ทธิ� 
นำ�าสิ่ะอาด้ และดิ้นท่�อุด้มสิ่มบูัรณ์ดั้งนั�น แผนยุทธศาสิ่ติร์น่�จ้ง
ต้ิองออกมาติรการเพื�อส่ิ่งเสิ่ริมห่วิงโซ่อุปัทานท่�ไม่เก่�ยวิข้องกับั
การทำาลายป่ัาร่วิมด้้วิย โด้ยม่ยุทธศาสิ่ติร์ย่อยท่�เก่�ยวิข้องและ
อยู่ภายใต้ิแผนการปัฏิิรูปัส่ิ่เข่ยวิ ดั้งต่ิอไปัน่�

2 ผู้ท่�สิ่นใจสิ่ามารถีอ่านข้อมูลเพิ�มเติิมเก่�ยวิกับั CBAM ได้้ในจด้หมายข่าวิ 
CPMU News ปัระจำาเดื้อนพฤศจิกายน 2563
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EU Biodiversity Strategy 
  ยุทธศาสิ่ติร์เพื�อการพื�นฟูควิามหลากหลายทางช่ิวิภาพของ 
EU โด้ยเน้นการฟ้�นฟูและสิ่ร้างควิามพร้อมรับัมือกับัวิิกฤติิ
ทางธรรมชิาติิต่ิาง ๆ อาทิ สิ่ภาวิการณ์เปัล่�ยนแปัลงของ 
สิ่ภาพภมิูอากาศ ไฟปัา่ ควิามไมมั่�นคงทางอาหาร โรคระบัาด้ 
และการลักลอบัค้าของป่ัาและสัิ่ติว์ิป่ัา ควิามเสืิ่�อมโทรม       
ของทรัพยากรทางทะเล เป็ันต้ิน

EU Farm to Fork Strategy 
  ยุทธศาสิ่ติร์เพื�อการสิ่ร้างระบับัอาหารท่� เป็ันธรรม       
เสิ่ริมสิ่ร้างสุิ่ขภาพและเป็ันมิติรต่ิอสิิ่�งแวิด้ล้อม โด้ยม่           
การเสิ่นอแนวิทางเพื�อการลด้การปัล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของอุติสิ่าหกรรมอาหาร การควิบัคุมคุณภาพของอาหาร 
และเสิ่ริมสิ่ร้างสุิ่ขภาวิะและคุณภาพช่ิวิิติของทุกตัิวิแสิ่ด้งใน 
ระบับัอาหารตัิ�งแต่ิในพื�นท่�เพาะปัลูก/เพาะเล่�ยง (Farm)   
มาจนถ้ีงระดั้บัผู้บัริโภค (Fork)

EU Bioeconomy Strategy
 ยุทธศาสิ่ติร์เพื�อการสิ่ร้างเศรษฐกิจช่ิวิภาพใน EU           
ให้สิ่ามารถีสิ่ร้างควิามมั�นคงทางอาหาร ม่การจัด้การ
ทรัพยากรอย่างยั�งยืน ลด้การพ้�งพาวัิติถุีท่�ไม่เป็ันมิติรกับั 
สิิ่�งแวิด้ล้อม และช่ิวิยสิ่ร้างควิามสิ่ามารถีในการแข่งขันและ
สิ่ร้างงานได้้อย่างม่ปัระสิิ่ทธิภาพ

EU Forest Strategy 
  ยุทธศาสิ่ติร์ ป่ัาไม้ ท่� เ น้นการเสิ่ริมสิ่ร้างบัทบัาทท่�                 
หลากหลายของป่ัาไม้ในการช่ิวิยลด้การปัล่อยก๊าซ            
เรือนกระจกภายใน EU ให้ลด้ลงร้อยละ 55 ภายในปีั 2573 
(2030) และทำาให้ EU เป็ันภูมิภาคท่�ม่การปัล่อยคาร์บัอน
สุิ่ทธิเป็ันศูนย์ (Climate Neutrality) ภายในปีั 2593 (2050) 
โด้ยม่การส่ิ่งเสิ่ริมให้ม่การฟ้�นฟูป่ัา (Reforestation) และ                                                     
การปัลูกป่ัา (Afforestation) และส่ิ่งเสิ่ริมให้เศรษฐกิจท่�ม่
ฐานมาจากป่ัาม่ควิามยั�งยืนมากข้�น  
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        2. Forest Law Enforcement 
            Governance and Trade (FLEGT)

   แผนปัฏิิบััติิการการบัังคับัใช้ิกฎหมายป่ัาไม้ ธรรมาภิบัาล และ
การค้า (Forest Law Enforcement Governance and Trade: 
FLEGT) คือมาติรการเพื�อขจัด้ปััญหาการทำาไม้ผิด้กฎหมาย    
(Illegal Logging) และก่ด้กันการค้าไม้รวิมถ้ีงผลิติภัณฑ์์ไม้จาก
ไม้ท่�ผิด้กฎหมายท่�ริเริ�มโด้ยคณะกรรมาธิการยุโรปัตัิ�งแต่ิปีั 2546 
(2003) โด้ยม่ จุด้ปัระสิ่งค์ดั้งต่ิอไปัน่�

1. ส่ิ่งเสิ่ริมธรรมาภิบัาลและพัฒนาศักยภาพของปัระเทศ
ผู้ผลิติไม้

2. จัด้ทำาข้อติกลงการเป็ันหุ้นส่ิ่วินด้้วิยควิามสิ่มัครใจ        
(Voluntary Partnership Agreement: VPA) กับั
ปัระเทศผู้ผลิติไม้ เพื�อป้ัองกันไม่ให้ไม้ผิด้กฎหมายเข้ามา
ในติลาด้ยุโรปั

3. พยายามให้สิ่หภาพยุโรปัลด้การใช้ิไม้ผิด้กฎหมายลง 
และก่ด้กันการลงทุนของสิ่ถีาบัันใน EU ท่�อาจเป็ัน  
การสิ่นับัสิ่นุนการทำาไม้ผิด้กฎหมาย

  

  แผนปัฏิิบััติิการฉบัับัน่�ม่ผลควิบัคุมผลิติภัณฑ์์เกือบั     
ทุกปัระเภทท่�ม่แหล่งกำาเนิด้จากทั�งไม้ป่ัาและไม้ท่�ปัลูก    
เพื�อการพาณิชิย์ และยังระบุัให้ผู้ปัระกอบัการ EU และ     
ในปัระเทศนอก EU ท่�ยื�นควิามจำานงเข้าเป็ันปัระเทศ       
หุ้นส่ิ่วินในควิามติกลง VPA ต้ิองขอใบัรับัรอง FLEGT 
กำากับัการนำาเข้าสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องทุกชินิด้ ซ้�งจะรับัรองว่ิา
ไม้หรือผลิติภัณฑ์์จากไม้เหล่านั�นได้้ม่การเก็บัเก่�ยวิ แปัรรูปั 
และสิ่่งออกติามกฎหมายของปัระเทศติ้นทางการผลิติ               
ท่� EU ให้การยอมรับั อน้�ง ปัระเทศไทยได้้เข้าเป็ันปัระเทศ
คู่เจรจาหุ้นส่ิ่วินด้้วิยควิามสิ่มัครใจ (VPA) มาตัิ�งแต่ิปีั 
2556 (2013) ซ้�งจะทำาให้ผู้ปัระกอบัการไทยต้ิองปัฏิิบััติิติาม                                                  
แผนปัฏิิบััติิการ ฯ ในอนาคติหากการเจรจาปัระสิ่บัควิามสิ่ำาเร็จ

       

           

   กฎหมายควิบัคุมการค้าไม้ของสิ่หภาพยุโรปั (EU 
Timber Regulation: EUTR) เป็ันกฎหมายเพื�อเสิ่ริม
แผนปัฏิิบััติิการ FLEGT ท่�เริ�มม่ผลบัังคับัใช้ิตัิ�งแต่ิปีั 2556 
(2013) เป็ันต้ินไปั โด้ยกฎหมายฉบัับัน่�ได้้ระบุักลไกท่�สิ่ำาคัญ
ในการควิบัคุมสิิ่นค้าไม้ท่�ผิด้กฎหมาย คือ 1) การจัด้ทำา
ระบับั Due Diligence ท่�ผู้ปัระกอบัการต้ิองปัฏิิบััติิติาม
ทุกครั�งเพื�อติรวิจสิ่อบัว่ิาไม้และผลิติภัณฑ์์ไม้ท่�นำาเข้ามานั�น
ม่ท่�มาจากแหล่งถูีกกฎหมาย 2) การสิ่ร้างระบับัติรวิจสิ่อบั
ย้อนกลับัท่�จะบัันท้กข้อมูลทางการค้าระหว่ิางผู้ปัระกอบัการ EU                                     
และบัริษัทคู่ค้านอก EU ย้อนหลัง 5 ปีั เพื�อติรวิจสิ่อบัว่ิาสิิ่นค้า                      
ท่�ม่การนำาเข้ามาสู่ิ่ EU นั�นถูีกด้ำาเนินการติามระเบ่ัยบั                                               
ข้อบัังคับัทุกปัระการ

   อย่างไรก็ติาม ไม้และผลิติภัณฑ์์ไม้ทั�งหมด้ท่�ม่ใบัอนุญาติ 
FLEGT จะอยู่ภายใติ้กฎระเบ่ัยบั EUTR โด้ยอัติโนมัติิ    
ซ้�งหมายควิามว่ิา เมื�อม่การสัิ่�งซื�อไม้ท่�ม่ใบัอนุญาติ FLEGT 
เจ้าหน้าท่� EU ไม่จำาเป็ันต้ิองใช้ิระบับั Due diligence    
เพื�อติรวิจสิ่อบัแหล่งท่�มาของไม้อ่กต่ิอไปั

   แม�แนวันโยบายหร่ัอ่ข�อ่กฎหมายเหล่านี�มีการัเน�น    

ที่�สินค�าจำำาพวักไม�อ่ย่้บ�างแล�วั แนวันโยบายดีังกล่าวั       

ยังคงเน�นป่รัะเด็ีนอ่่�น ๆ ที่�แติกต่ิางกันไป่ และกล่าวัถึึง

การัแก�ไขปั่ญหาการัท่ำาลายป่่าเพียงแค่ส่วันหนึ�งเท่่านั�น 

อ่าทิ่แผู้นป่ฏิิบัติิการั FLEGT ที่�เน�นเร่ั�อ่งการัควับคุม   

การัติัดีไม�ผิู้ดีกฎหมายเป่็นหลัก ร่ัางกฎหมายฉบับนี�จึำง

เป็่นร่ัางกฎหมายฉบับแรักขอ่ง EU ที่�มีการัอ่อ่กกฎควับคุม

สินค�าที่�เกี�ยวัข�อ่งกับการัท่ำาลายป่่าและควัามเส่�อ่มโท่รัม

ขอ่งป่่าโดียติรัง

3. EU Timber Regulation
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ข้อบเข้ต่และคำานิำยามท่ี่�สิำาคัญ
ข้องร่างกฎหมาย ฯ 

   ร่างกฎหมาย EU Regulation on Deforestation-Free 
Products ถูีกร่างมาจากผลการปัระเมินปัระสิิ่ทธิภาพ     
(Fitness Check) ของกฎหมายท่�สิ่ัมพันธ์กัน คือ       
แผนปัฏิิบััติิการบัังคับัใช้ิกฎหมายป่ัาไม้ ธรรมาภิบัาล และการค้า 
(FLEGT) และกฎหมายควิบัคุมการค้าไม้ของสิ่หภาพยุโรปั 
(EUTR) และนำามาวิิเคราะห์คู่กันกับังานวิิจัยด้้านการปัระเมนิ
ผลกระทบั (Impact Assessment) โด้ยได้้ผลลัพธ์ว่ิา 
ระบับั Due Diligence ของ EUTR ค่อนข้างม่ปัระสิิ่ทธิภาพ
ในการยกระดั้บัระบับัธรรมาภิบัาลป่ัาไม้ทั�งใน EU และใน
ปัระเทศคู่ค้า นอกจากน่� ยังม่ควิามยืด้หยุ่นเพ่ยงพอท่�จะ
รับัมือกับัควิามท้าทายหรือควิามเส่ิ่�ยงใหม่ ๆ  ท่�เก่�ยวิข้องกับั
ปััญหาการลักลอบัตัิด้ไม้ได้้ด่้ แม้ยังม่อุปัสิ่รรคในการด้ำาเนินการ
และม่ข้อบักพร่องในการออกแบับัระเบ่ัยบัพิธ่การต่ิาง ๆ 

   ในขณะเด่้ยวิกัน ผลการปัระเมินของ FLEGT กลับัเป็ัน
ไปัในทางติรงข้าม เนื�องจาก FLEGT ตัิ�งอยู่บันหลักการ            
ยื�นเข้าเป็ันหุ้นส่ิ่วินด้้วิยควิามสิ่มัครใจ (VPA)ของปัระเทศคู่ค้า 
และม่ปัระเทศคู่ค้าไม้ท่�สิ่ำาคัญของ EU ไม่ได้้ยื�นควิามจำานง   

เข้าเป็ันหุ้นส่ิ่วิน VPA มากเท่าท่�ควิร โด้ยม่เพ่ยง 1 ปัระเทศ
จาก 10 ปัระเทศคู่ค้าไม้หลักของ EU ท่�เข้าเป็ันหุ้นส่ิ่วิน VPA 
ในช่ิวิง 15 ท่�ผ่านมา ในปััจจุบััน ผลิติภัณฑ์์ไม้นำาเข้าท่�ผ่าน
กระบัวินการ VPA จ้งม่เพ่ยงร้อยละ 3 เท่านั�น

    จากผลการปัระเมินข้างต้ิน ร่างกฎหมาย ฯ จ้งกำาหนด้
ให้ข้อกำาหนด้ต่ิาง ๆ ม่ผลบัังคับัใช้ิทางกฎหมายอย่างทั�วิถ้ีง 
และกลไกต่ิาง ๆ เพื�อการควิบัคุมสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องกับั                                                     
การทำาลายป่ัาถืีอเป็ันข้อบัังคับั(Mandatory)ท่�ผู้ปัระกอบัการ EU                                                               
และผู้นำาเข้าไม้จากนอก EU ต้ิองปัฏิิบััติิติาม โด้ยจะม่     
การพัฒนาและปัรับัปัรุงระบับั Due Diligence ของ 
EUTR ให้ม่ปัระสิิ่ทธิภาพมากข้�น โด้ยม่ขอบัเขติครอบัคลุม     
สิิ่นค้าเข้าและสิิ่นค้าออกของ EU จำาพวิกไม้ และสินค�า      

ที่�เกี�ยวัข�อ่งกับการัท่ำาลายป่่าส้งที่�สุดีใน EU 6 จำำาพวัก ได้้แก่

© Priscilla De Preez, Unsplash
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อาทิ สัิ่ติว์ิจำาพวิกโคกระบัอืม่ช่ิวิิติ (รหัสิ่พิกัด้ 0102) เนื�อสัิ่ติว์ิ
จำาพวิกโคกระบัอืสิ่ด้ หรือแช่ิเย็น (รหัสิ่พิกัด้ 0201) หนงัดิ้บั
ของสัิ่ติว์ิจำาพวิกโคกระบืัอ หรือจำาพวิกม้า (รหัสิ่พิกัด้ 4101)

1. โคกระบือ (Cattle)

2.  โกโก้ (Cocoa) 

อาทิ เมล็ด้โกโก้ ทั�งเมล็ด้หรือท่�แติก ดิ้บัหรือคั�วิ (รหัสิ่พิกัด้ 
1801) โกโก้บััติเติอร์ ไขมันและนำ�ามันของโกโก้ (รหัสิ่พิกัด้ 
1804) ช็ิอกโกแลติและอาการท่�ปัรุงแต่ิงอื�น ๆ ท่�ม่โกโก้  
(รหัสิ่พิกัด้ 1806)

3.  กาแฟ (Coffee)

4.  นำ�ามันปาลื่์ม (Palm Oil)

5.  ถูั�วเหลื่ือง (Soya) 

6.  ไม้ (Wood) 

อาทิ กาแฟ เปัลือกและเยื�อของกาแฟ รวิมทั�งของท่�ใช้ิแทน
กาแฟท่�ม่กาแฟผสิ่มอยู่ในอัติราส่ิ่วินเท่าใด้ก็ติาม (รหัสิ่พิกัด้ 
0901)

อาทิ นำ�ามันปัาล์มและแฟรกชัินของนำ�ามันปัาล์ม (รหัสิ่พิกัด้ 
1511) เมล็ด้ปัาล์มและเนื�อในเมล็ด้ปัาล์ม (รหัสิ่พิกัด้1207) 

อาทิ ถัี�วิเหลือง จะทำาให้แติกหรือไม่ก็ติาม (รหัสิ่พิกัด้ 
1201) แป้ังและแป้ังหยาบั ท่�ทำาจากถัี�วิเหลือง (รหัสิ่พิกัด้ 
1208) นำ�ามันถัี�วิเหลืองและแฟรกชัินของนำ�ามันถัี�วิเหลือง         
(รหัสิ่พิกัด้ 1507)

อาทิ ไม้ฟ้น (รหัสิ่พิกัด้ 4401) ไม้ท่�ยังไม่แปัรรูปั (รหัสิ่
พิกัด้ 4403)  ไม้อัด้พลายวูิด้ ไม้อัด้ว่ิเน่ยร์ และไม้ลามิเนติ     
(รหัสิ่พิกัด้ 4412) กรอบัไม้สิ่ำาหรับัรูปัวิาด้ รูปัถ่ีาย กระจกเงา 
(รหัสิ่พิกัด้ 4414) เฟอร์นิเจอร์ทำาด้้วิยไม้ (รหัสิ่พิกัด้ 9403)

© Dighital, Freepik
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“การทำำาลายป่่า (Deforestation)” 

การแปัลงสิ่ภาพของป่ัามาใ ช้ิเ พื� อ                
จุด้ปัระสิ่งค์ทางการเกษติร ไม่ว่ิาจะ
เ กิด้ข้�นจากการกระทำาของมนุษย์              
หรือไม่ก็ติาม ซ้�งในท่�น่� ครอบัคลุม    
ไปัถ้ีงการตัิด้ไม้ทำาลายป่ัาท่�ถูีกกฎหมาย    
(Legal Deforestation) ด้้วิยเช่ินกัน

คำานิยามที่่�สำำาคัญ

                    © Freepik

“ป่่า (Forest)” 

พื�นท่�ขนาด้มากกว่ิา 5,000 ติารางเมติร 
และม่ต้ินไม้ท่�ม่ควิามสูิ่งมากกว่ิา 5 เมติร 
แต่ิไม่นับัรวิมพื�นท่�เพาะปัลูกทางการเกษติร 
และท่�ดิ้นท่�ม่การใช้ิงานเพื�อเกษติรกรรม
หรือเพื�อการใช้ิในเมือง (Urban land use)

“พื้้�นท่ำ�เพื้าะป่ลูกทำางการเกษตร 

(Agricultural Plantations)”

พื�นท่� เพาะปัลูกไม้ยืนต้ินเพื�อระบับั    
การผลิติอาหาร อาทิ ไม้ผล ต้ินปัาล์ม 
ต้ินมะกอก ต้ินโกโก้ และพืชิชินิด้อื�น  
ท่�อยู่ในการควิบัคุมของร่างกฎหมาย ฯ

“การเส้ื่�อมโทำรมของป่่า 

(Forest Degradation)” 

กระบัวินการเกบ็ัเก่�ยวิหรือกระบัวินการ
เพาะปัลูกท่�ไม่ม่ควิามยั�งยืน ส่ิ่งผล
ให้เกิด้การสูิ่ญเส่ิ่ยควิามหลากหลาย          
ทางช่ิวิภาพและทำาลายระบับันิเวิศของป่ัา                  
ทั�งยังส่ิ่งผลให้ผลผลิติจากปั่าไม้ลด้ลง
ในระยะยาวิ

“กระบวนการเพื้าะป่ลูกอย่างย่�งย้น 

(Sustainable Harvesting 

Operations)” 

กระบัวินการ เพาะปัลูกท่�คำา น้ง ถ้ีง        
การรักษาคุณภาพของดิ้น และสิ่ร้าง
ผลกระทบัแง่ลบัต่ิอควิามหลากหลายทาง
ช่ิวิภาพให้ได้้น้อยท่�สุิ่ด้ โด้ยอาจด้ำาเนิน
ด้้วิยวิิธ่การต่ิาง ๆ อาทิ การหล่กเล่�ยง
การทำาลายติอและราก การเล่�ยงการใช้ิ
ผืนป่ัาดั้�งเดิ้มเพื�อการเพาะปัลูก การเล่�ยง
การตัิด้ไม้ทั�งหมด้ในคราวิเด่้ยวิ (Large 
clear-cuts) และม่การใช้ิระบับัตัิด้ไม้  
ท่�ลด้ผลกระทบัต่ิอคุณภาพของดิ้น และ
เล่�ยงการบัด้อัด้ดิ้นเพื�อรักษาแหล่งท่�อยู่
อาศัยของพืชิและสัิ่ติว์ิ

“การไม่เก่�ยวข้องก่บการทำำาลายป่่า 

(Deforestation-Free)” 

• การท่� ผ ลิติ ภัณฑ์์ ท่� อ ยู่ภ ายใ ต้ิ     
การควิบัคุมของร่างกฎหมาย ฯ                                
ถูี ก ผ ลิ ติ ข้� น บั น ท่� ดิ้ น ท่� ไ ม่ ม่         
การทำาลายป่ัา หลังจำากวัันที่� 31 

ธัันวัาคม 2563 (2020) เป่น็ติ�นไป่

• การท่�ไม้ถูีกตัิด้และเก็บัเก่�ยวิจากป่ัา
โด้ยไมส่่ิ่งผลใหเ้กิด้การเสืิ่�อมโทรม
ของป่ัา หลังจำากวัันที่� 31 ธัันวัาคม 

2563 (2020) เป็่นติ�นไป่
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อ่�างอิ่ง

European Commission. “Proposal for a Regulation on Deforestation-free Products.” Accessed 25 May 2022. 
 https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-prod
 ucts_en.

   จำากคำานิยามข�างติ�น จำะเห็นไดี�ว่ัากฎหมายฉบับนี�มี      

ผู้ลบังคับใช้�กับสินค�าและผู้ลิติภััณฑ์์ที่�มีการัผู้ลิตินับตัิ�งแต่ิ 

วัันที่� 1 มกรัาคม 2564 (2021) เท่่านั�น ซึึ่�งการักำาหนดี

ดัีงกล่าวัเป็่นการักำาหนดีแยกวัันที่�กฎหมายมีผู้ลบังคับใช้�                                                     

(Cut-Off Date) ที่�เหมาะสมและเอ่่�อ่ให�ผู้้�ป่รัะกอ่บการั

สามารัถึป่รัับตัิวักับการัเป่ลี�ยนแป่ลงในดี�านต่ิาง ๆ  ไดี�ทั่นเวัลา
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กลื่ไกสำำาหรับการควบคุมสิำนค้ากลื่ไกสำำาหรับการควบคุมสิำนค้า
ท่ี่�เก่�ยวข้่องกับการที่ำาลื่ายป่าท่ี่�เก่�ยวข้่องกับการที่ำาลื่ายป่า

   จากงานวิิจัยด้้านการปัระเมินผลกระทบั (Impact       
Assessment) ของตัิวิเลือกทางนโยบัายต่ิาง ๆ ท่�อาจช่ิวิย
ลด้การทำาลายป่ัาและควิามเสืิ่�อมโทรมของป่ัาอนัเก่�ยวิข้องกับั
สิิ่นค้าท่�ผลิติหรือนำาเข้ามาใน EU คณะกรรมาธิการยุโรปั
ด้้านสิิ่�งแวิด้ล้อม (DG ENV) ได้้เลือกเครื�องมือท่�ม่ผล    
การวิิจัยด่้ท่�สุิ่ด้จากทั�งหมด้ 17 ตัิวิเลอืก นั�นคือ ระบับัการวิดั้
เปัร่ยบัเท่ยบัสิ่มรรถีนะเกณฑ์์มาติรฐาน (Benchmarking) 
และ ระบับับัังคับัการติรวิจสิ่อบัท่�เหมาะสิ่ม (Mandatory 
Due Diligence) ซ้�งจะทำางานสิ่อด้ปัระสิ่านกัน กล่าวิคือ 
ปัระเทศคู่ค้ากับั EU ทุกปัระเทศจะต้ิองได้้รับัการปัระเมิน
และถีูกจัด้ลำาดั้บัสิ่มรรถีนะในด้้านการควิบัคุมและป้ัองกัน
ธุรกิจท่�เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัาและควิามเสืิ่�อมโทรมของ
ป่ัา โด้ยจะแบ่ังลำาดั้บัของแต่ิละปัระเทศคู่ค้าเป็ัน 3 ระดั้บั 
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ติามควิามเส่ิ่�ยงท่�ระบุัในเกณฑ์์การปัระเมิน คือ ระดั้บัติำ�า 
ระดั้บัมาติรฐาน และระด้บััสูิ่ง ซ้�งจะส่ิ่งผลต่ิอการยื�นเอกสิ่าร 
Due Diligence ก่อนการนำาเข้า โด้ยหากปัระเทศใด้      
ถูีกจัด้อยู่ในระดั้บัควิามเส่ิ่�ยงสูิ่ง จะถูีกติรวิจสิ่อบัอย่างเข้มงวิด้ 
แต่ิหากถูีกจัด้อยู่ในระดั้บัควิามเส่ิ่�ยงติำ�า จะสิ่ามารถีนำาเข้าสิิ่นค้าโด้ย
ใช้ิเพ่ยงเอกสิ่าร Simplified Due Diligence เท่านั�น 

  จากระบับัการการควิบัคุมสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัา
ดั้งกล่าวิ ม่รายละเอ่ยด้ใน 3 กลไกหลักในร่างกฎหมาย ฯ            
ท่�เก่�ยวิข้องกับัระบับัควิบัคุมดั้งกล่าวิ คือ 1) กลไก Due 
Diligence 2) กลไกการติรวิจสิ่อบัย้อนกลับัด้้วิยเทคนิค 
Geolocation และ 3) กลไก Country Benchmarking
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1.1 เอกสำารระบุข้่อม้ลื่ทัี่�วไปข่องสิำนค้า 
 ปัระกอบัไปัด้้วิย ชืิ�อทางการค้า ปัริมาณ ปัระเทศท่�ผลิติ พิกัด้ Geolocation 
ของพื�นท่�ท่�สิิ่นค้าถูีกผลิติ และติ้องม่หลักฐานยืนยันท่�สิ่ามารถีติรวิจสิ่อบัได้้ว่ิา
สิิ่นค้านั�น ๆ ไม่เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัา รวิมทั�งถูีกผลิติข้�นอย่างถูีกต้ิอง              
ติามหลักกฎหมายในปัระเทศท่ �ผลิติ โด้ยเฉพาะในปัระเด้็นเรื�องสิิ่ทธิใน
การใช้ิท่�ดิ้นเพื�อการผลิติสิิ่นค้าชินิด้นั�น

 1. กลื่ไก Due Diligence

1.2 เอกสำารการประเมินความเส่ำ�ยง (Risk Assessment) 
โด้ยจะต้ิองปัระเมินติามเกณฑ์์ดั้งต่ิอไปัน่�

• ระดั้บัควิามเส่ิ่�ยงของปัระเทศคู่ค้าท่�เป็ันผู้ผลิติ ซ้�งถูีกกำาหนด้โด้ยกลไก 
Country Benchmarking

• ข้อมูลปััจจุบัันของพื�นท่�ป่ัาในปัระเทศท่�ทำาการผลิติ และข้อมูลพื�นท่�ป่ัา       
ในบัริเวิณท่�สิิ่นค้าถูีกผลิติ

• ควิามรุนแรงของปััญหาการทำาลายป่ัาหรือควิามเสืิ่�อมโทรมของป่ัาในปัระเทศ 
ภูมิภาค และบัริเวิณท่�สิิ่นค้าถูีกผลิติ

• ระดั้บัควิามควิามน่ากังวิลของสิ่ถีานการณ์ด้้านอื�น ๆ ของปัระเทศท่�ผลิติ 
อาทิ ระดั้บัของปััญหาคอรัปัชัิน ควิามถี่�ของการปัลอมแปัลงข้อมูลและ
เอกสิ่าร ข้อมูลด้้านการบัังคับัใช้ิกฎหมาย เหตุิการณ์ควิามขัด้แย้ง หรือข้อมูล       
เรื�องมาติรการควิำ�าบัาติรจากองค์การสิ่หปัระชิาชิาติิหรือ EU

• ควิามซับัซ้อนในการเชืิ�อมโยงข้อมูลของสิิ่นค้ากับัข้อมูลของท่�ดิ้นท่�ทำาการผลิติ
• ระดั้บัควิามเส่ิ่�ยงท่�สิิ่นค้านั�นจะม่การผสิ่มรวิมกันกับัสิิ่นค้าอื�นท่�ไม่ทราบั   

แหล่งท่�มาหรือม่ควิามเก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัาหรือควิามเสืิ่�อมโทรมของป่ัา

  ผู้ปัระกอบัการจำาเป็ันต้ิองทำา Due Diligence ก่อนการวิางจำาหน่วิยสิิ่นค้า
ในติลาด้ EU นำาเข้าสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องมายังติลาด้ EU หรือก่อนส่ิ่งออกสิิ่นค้า       
ท่�เก่�ยวิข้องออกไปันอกเขติ EU ด้้วิยการยื�นเอกสิ่ารดั้งต่ิอไปัน่�

© Bernard Hermant, Unsplash
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1.3 เอกสำารระบุแนวที่างการบรรเที่าความเส่ำ�ยง 
       (Risk Mitigation) 
   ในกรณ่ท่�ผลการปัระเมินควิามเส่ิ่�ยงในข้อ 1.2 ยังอยู่ในระดั้บัน่ากังวิลหรือ    
ม่เหตุิให้สิ่รุปัได้้ว่ิาสิิ่นค้านั�นม่ควิามเก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัาหรือควิามเสืิ่�อมโทรม
ของป่ัา ผู้ปัระกอบัการจำาเป็ันต้ิองยื�นเอกสิ่ารท่�ระบุัแนวิทางการบัรรเทาควิามเส่ิ่�ยง
หรือการแก้ไขปััญหาท่�ระบุัในข้อ 1.2 ให้เป็ันไปัติามมาติรฐานของ EU ได้้ เอกสิ่าร
ฉบัับัน่�จ้งควิรปัระกอบัไปัด้้วิยข้อมูลเพิ�มเติิม หรือผลการศ้กษาวิิจัยท่�รับัรองจาก
หน่วิยงานภายนอกว่ิาแนวิทางท่�ระบุัจะม่ปัระสิิ่ทธิภาพจริง และหากหน่วิยงาน     
ผู้ม่อำานาจของ EU1 ม่ควิามเห็นว่ิาควิามเส่ิ่�ยงของสิิ่นค้าม่มากเกินไปั หรือแนวิทาง
การบัรรเทาม่แนวิโน้มท่�จะไม่ม่ปัระสิิ่ทธิภาพ ผู้ปัระกอบัการจะไม่สิ่ามารถีนำาเข้า
หรือส่ิ่งออกสิิ่นค้านั�นได้้

  เอกสิ่ารทั�งหมด้จะต้ิองส่ิ่งเข้าระบับัข้อมูลกลาง ท่�หน่วิยงานท่�ม่อำานาจ           
ในการติรวิจสิ่อบัสิ่ามารถีเข้าถ้ีงและบัันท้กผลการปัระเมินเอกสิ่ารไว้ิในคลัง
ข้อมูลออนไลน์ได้้ โด้ยระบับัดั้งกล่าวิม่ชืิ�อว่ิารัะบบ Register ซ้�งจะส่ิ่งผลด่้ต่ิอ        
การปัระเมินควิามเส่ิ่�ยงหรือการติรวิจสิ่อบัข้อมูลของผู้ปัระกอบัการในอนาคติ     
โด้ยระบับัดั้งกล่าวิจะม่ควิามเชืิ�อมโยงกับัรัะบบ EU Single Window ซ้�งเป็ัน
ระบับัการส่ิ่งเอกสิ่ารทางศุลกากรของ EU ท่�จะอำานวิยควิามสิ่ะด้วิกให้ผู้ปัระกอบัการ
สิ่ามารถียื�นเอกสิ่ารท่�เก่�ยวิข้องกับัการส่ิ่งออก-นำาเข้า ทั�งหมด้ในคราวิเด่้ยวิกัน 
โด้ยระบับัน่�จะเปิัด้โอกาสิ่ให้หน่วิยงานศุลกากรสิ่ามารถีเข้าถ้ีงข้อมูลของสิิ่นค้าท่�
เก่�ยวิข้อง เพื�ออำานวิยควิามสิ่ะด้วิกให้ศุลกากรสิ่ามารถีติรวิจสิ่อบัสิิ่นค้าเหล่าน่�  
ในระหว่ิางการนำาเข้าหรือการส่ิ่งออกได้้ม่ปัระสิิ่ทธิภาพมากยิ�งข้�น 

  

  อน้�ง หน่วิยงานศุลกากรจะม่บัทบัาทอย่างมากในการติรวิจสิ่อบัสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้อง 
โด้ยเฉพาะสิิ่นค้าท่�ม่การเคลื�อนย้ายอย่างเสิ่ร่ภายใน EU ซ้�งร่างกฎหมาย ฯ     
ระบุัว่ิา หน่วิยงานศุลกากรของ EU จะต้ิองทำาหน้าท่�กักสิิ่นค้าท่�ถูีกปัระเมินว่ิา                                
ม่ควิามเส่ิ่�ยงสูิ่งไว้ิชัิ�วิคราวิ เพื�อให้หน่วิยงานท่�อำานาจมาติรวิจสิ่อบัภายใน          
3 วัินทำาการ ก่อนม่การด้ำาเนินการให้ขนย้ายได้้อย่างเสิ่ร่หรือม่การติรวิจสิ่อบั                                                  
เพิ�มเติิมต่ิอไปั

1ร่างกฎหมาย ฯ ระบุัให้ปัระเทศสิ่มาชิิก EU จัด้ตัิ�งหน่วิยงานท่�ม่อำานาจในการติรวิจสิ่อบัติามกลไก Due 
Diligence ด้้วิยตัิวิเอง แต่ิต้ิองแจ้งรายละเอย่ด้ของหน่วิยงาน ฯ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปัทราบัภายในเวิลา 3 
เดื้อนหลังจากท่�กฎหมายม่ผลบัังคับัใช้ิ

© CHUTTERSNAP, Unsplash
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    ร่างกฎหมายฉบัับัน่�ได้้ระบุัให้ผู้ปัระกอบัการใส่ิ่ข้อมูลพิกัด้ Geolocation 
ซ้�งคือข้อมูลพิกัด้ลองจิจูด้และละติิจูด้ของพื�นท่�การผลิติ ซ้�งเป็ันแนวิทางท่�        
ไม่เคยม่ในกฎหมาย EUTR เนื�องจากว่ิาการทำาลายป่ัาเป็ันปััญหาท่�เก่�ยวิข้องกับั         
การเปัล่�ยนวัิติถุีปัระสิ่งค์ของท่�ดิ้น การติิด้ติามหรือการติรวิจสิ่อบัย้อนกลับัไปัถ้ีง
พื�นท่�การผลิติจ้งเป็ันสิิ่�งจำาเป็ัน 

   ผู้ปัระกอบัการสิ่ามารถีใช้ิระบับัการระบุัติำาแหน่งและภาพทางด้าวิเท่ยม        
ซ้�งม่บัริการให้เข้าถ้ีงอย่างแพร่หลายผ่านเครื�องมือดิ้จิทัลท่�ไม่ม่ค่าใช้ิจ่าย และ    
จากการปัระเมินพบัว่ิาข้อมูล Geolocation ท่�นำามาปัระมวิลค่ากับัระบับัติิด้ติาม
การเปัล่�ยนแปัลงของท่�ด้ินทางด้าวิเท่ยม สิ่ามารถีช่ิวิยลด้ปััญหาการทำาลายป่ัาได้้ 
เนื�องจากช่ิวิยเสิ่ริมปัระสิิ่ทธิภาพของนโยบัายการฟ้�นฟูป่ัาและทำาให้การฉ้อโกง  
เกิด้ข้�นได้้ยากและถูีกติรวิจสิ่อบัพบัได้้ง่าย 

   ในการน่� EU ได้้พัฒนาระบับัการระบุัติำาแหน่ง การนำาทาง และการระบุั
เวิลา (Positioning, Navigating, Timing: PNT) ทางด้าวิเท่ยมของตินเอง          
ในโครงการท่�ม่ชืิ�อว่ิา EGNOS/Galileo และพัฒนาระบับัการสิ่ำารวิจและติิด้ติาม
พื�นท่�โลก ในชืิ�อโครงการ Copernicus โด้ยทั�งสิ่องโครงการน่�จะม่บัทบัาทมาก
ในการติรวิจสิ่อบัและติิด้ติามการใช้ิท่�ดิ้นท่�อาจเป็ันการทำาลายป่ัาหรือส่ิ่งผลต่ิอ
ควิามเสืิ่�อมโทรมของป่ัา

 2. กลื่ไกการตรวจัสำอบย้อนกลื่ับ
        ด้วยเที่คนิค Geolocation     

 3. กลื่ไก Country Benchmarking    

   Country Benchmarking ถืีอเป็ันกลไกหลักของร่างกฎหมายน่� ท่�ม่          
จุด้ปัระสิ่งค์เพื�อสิ่ร้างแรงจูงใจให้ปัระเทศต่ิาง ๆ สิ่ร้างระบับัการปักป้ัองป่ัาไม้
และระบับัธรมาภิบัาลป่ัาไม้ให้ด่้ยิ�งข้�น และช่ิวิยให้อำานวิยควิามสิ่ะด้วิกทาง          
การค้าไปัพร้อม ๆ กับัการเสิ่ริมระบับัการบัังคับัใช้ิกฎหมาย โด้ยกระบัวินการน่�     
จะทำาให้ผู้ปัระกอบัการปัระหยัด้ค่าใช้ิจ่ายในการปัฏิิบััติิติามกฎ (Compliance 
Cost) เนื�องจากเป็ันกลไกท่�เน้นหน้าท่�รับัผิด้ชิอบัจากหน่วิยงานรัฐบัาล
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    คณะกรรมาธิการยุโรปัจะเป็ันผู้ปัระเมินควิามเส่ิ่�ยงของปัระเทศ หรือ เขติแด้น 
ท่�สิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องถูีกผลิติข้�นว่ิาม่ควิามเก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัามากน้อยเพ่ยงใด้ 
และจัด้ระดั้บัควิามเส่ิ่�ยงของปัระเทศหรือดิ้นแด้นนั�น ๆ ให้อยู่ใน 3 ระดั้บั คือ 
ระดั้บัควิามเส่ิ่�ยงติำ�า ระดั้บัควิามเส่ิ่�ยงมาติรฐาน และระดั้บัควิามเส่ิ่�ยงสูิ่ง โด้ยม่
เกณฑ์์ในการพิจารณาการจำาแนกระดั้บัดั้งน่� 

• อัติราการทำาลายป่ัาและควิามเสืิ่�อมโทรมของป่ัา

• อัติราการขยายตัิวิของท่�ดิ้นเพื�อการเพาะปัลูกวัิติถุีดิ้บัของสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้อง

• แนวิโน้มการผลิติของผลิติภัณฑ์์และสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้อง

• การพิจารณาว่ิา ข้อเสิ่นอการม่ส่ิ่วินร่วิมของปัระเทศในการลด้ก๊าซเรือนกระจก 
และการด้ำาเนินงานด้้านการเปัล่�ยนแปัลงสิ่ภาพภูมิอากาศ (Nationally  
Determined Contribution: NDC) ติามกรอบัอนุสัิ่ญญาสิ่หปัระชิาชิาติิ
ว่ิาด้้วิยการเปัล่�ยนแปัลงสิ่ภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) ของปัระเทศนั�น ๆ   
ม่การครอบัคลุมเรื�องการปัล่อยก๊าซท่�เกิด้จากการเกษติร การทำาป่ัาไม้ หรือ
การใช้ิท่�ดิ้นท่�ม่การทำาลายป่ัาหรือไม่ 

• การทำาติามสิ่นธิสัิ่ญญาหรือข้อติกลงระหว่ิางปัระเทศนั�นกับั EU ท่�เก่�ยวิข้อง
กับัการป้ัองกันการทำาลายป่ัาหรือควิามเสืิ่�อมโทรมของป่ัา โด้ยจะปัระเมินว่ิา
รัฐบัาลนั�นม่ควิามสิ่ามารถีในการช่ิวิยเหลือผู้ปัระกอบัการให้ทำาติามกฎต่ิางๆ 
ได้้มากน้อยเพ่ยงใด้

• การติรวิจสิ่อบัว่ิาปัระเทศนั�นม่การออกกฎหมายท่�เก่�ยวิข้องกับั UNFCCC 
และม่การออกมาติรการอื�น ๆ เพื�อเสิ่ริมการป้ัองกันการทำาลายป่ัา หรือม่   
การสัิ่�งห้ามกิจกรรมติ่าง ๆ ท่�ส่ิ่งผลต่ิอการทำาลายปั่าและควิามเสืิ่�อมโทรม
ของป่ัาหรือไม่ โด้ยจะเน้นพิจารณาว่ิามาติรการเหล่านั�นม่บัทลงโทษหรือ          
ม่การบัังคับัใช้ิท่�เข้มงวิด้เพ่ยงพอหรือไม่อ่กด้้วิย

© Vectors Market, Freepik
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   ผู้ปัระกอบัการของปัระเทศท่� ถูีกจัด้อยู่ในระดั้บั                 
ควิามเส่ิ่�ยงติำ�า จะได้้รับัสิิ่ทธิปัระโยชิน์ในการทำา Due        
Diligence แบับัย่อ หรือ Simplified Due Diligence โด้ย
จะสิ่ามารถีละเว้ินการส่ิ่งเอกสิ่ารเรื�องการปัระเมินควิามเส่ิ่�ยง 
และเอกสิ่ารระบุัแนวิทางบัรรเทาควิามเส่ิ่�ยงไปัได้้ เนื�องจาก
ผลิติภัณฑ์์และสิิ่นค้านั�นถูีกผลิติในปัระเทศหรือเขติแด้นท่�ม่
มาติรฐานการควิบัคุมดู้แลปััญหาเรื�องการทำาลายป่ัาท่�ได้้รับั
การยอมรับัจาก EU มาอยู่แล้วิ อย่างไรก็ติาม ผู้ปัระกอบัการ
บัางรายท่�หน่วิยงานผู้ม่อำานาจกำาหนด้ว่ิาม่ลักษณะควิามเส่ิ่�ยง
เป็ันกรณ่พิเศษ จะไม่ได้้รับัสิิ่ทธิพิเศษจาก Simplified Due 
Diligence

   ในทางกลับักัน ผู้ปัระกอบัการของปัระเทศท่�ถูีกจัด้
อยู่ในระดั้บัควิามเสิ่่�ยงสูิ่ง จำะถ้ึกติรัวัจำสอ่บอ่ย่างเข�มงวัดี      

(Enhanced Scrutiny) โด้ยนอกจากท่�ผู้ปัระกอบัการ
จะต้ิองยื�นเอกสิ่าร Due Diligence ให้ครบัถ้ีวินในทุก     
ขั�นติอนแล้วิ หน่วิยงานผู้ม่อำานาจจะทำาการติรวิจสิ่อบั                       
การทำางานของผู้ปัระกอบัการจากปัระเทศนั�น ๆ เป็ันปัระจำา
ทุกปีั ให้ได้้อย่างน้อยร้อยละ 15 และยังม่การติรวิจสิ่อบั
สิิ่นค้าและผลิติภัณฑ์์จากปัระเทศนั�นเป็ันปัระจำาทุกปีัใน
ปัริมาณอย่างน้อยร้อยละ 15 เช่ินเด่้ยวิกัน
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     อน้�ง กลไกเหล่าน่�ถูีกคาด้การณ์ว่ิาจะสิ่ามารถีป้ัองกันการทำาลายป่ัา                
ท่�เกิด้มาจากการบัริโภคภายในติลาด้ EU ได้้ โด้ยจะช่ิวิยป้ัองกันไม่ให้พื�นท่�ป่ัา                                             
ถูีกทำาลายหรือได้้รับัผลกระทบัจากการผลิติสิิ่นค้าไม้และสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องเป็ัน
จำานวินกว่ิา 719 ติารางกิโลเมติรต่ิอปีั ภายในปีั 2573 (2030) ซ้�งจะส่ิ่งผลให้
ม่การปัล่อยก๊าซคาร์บัอนได้ออกไซด์้ข้�นสู่ิ่ชัิ�นบัรรยากาศลด้ลงอย่างติำ�า 31.9                                                              
ล้านเมติริกตัินต่ิอปีั และสิ่ามารถีช่ิวิยปัระหยัด้งบัปัระมาณของ EU                                                  
ในส่ิ่วินท่�เก่�ยวิข้องได้้มากถ้ีง 3.2 พันล้านยูโรต่ิอปีั 

   วิัธีัการัดัีงกล่าวั นอ่กจำากจำะช่้วัยฟ้ื้�นฟ้ื้ควัามหลากหลายท่างชี้วัภัาพและบรัรัเท่า

ปั่ญหาการัเป่ลี�ยนแป่ลงขอ่งสภัาพอ่ากาศแล�วั ยังช่้วัยสรั�างสภัาพแวัดีล�อ่ม     

การัแข่งขันที่�ยุติิธัรัรัม (Level-Playing Field) ให�ผู้้�ป่รัะกอ่บการัทั่�งภัายใน

และภัายนอ่ก EU สามารัถึค�าสินค�าที่�ไม่ส่งผู้ลเสียต่ิอ่สิ�งแวัดีล�อ่มภัายใติ�             

กฎเกณฑ์์ในการัควับคุมสินค�าที่�เท่่าเที่ยมกัน
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  แม้ ว่ิา ร่างกฎหมายฯ ถูีกร่าง ข้�นด้้วิย             
จุด้ปัระสิ่งค์เพื�อรักษาควิามสิ่มดุ้ลทางธรรมชิาติิ 
และเพื�อแก้ไขปััญหาเร่งด่้วินของมวิลมนุษยชิาติิ 
แต่ิปัฏิิเสิ่ธไม่ได้้ว่ิาร่างกฎหมายดั้งกล่าวิจะ
สิ่ร้างภาระท่� เพิ�มมากข้�นต่ิอทั�งรัฐบัาลและ           
ภาคธุรกิจไทย เ นื� องจากม่ ขั�นติอนทาง                                     
ด้้านเอกสิ่ารและการติรวิจสิ่อบัเพิ�มมากข้�น
ก่อนท่�จะสิ่ามารถีสิ่่งออกสิ่ินค้าท่�เก่�ยวิข้องไปั
ยัง EU โด้ยในบัางขั�นติอน ต้ิองได้้รับัการ
ติรวิจสิ่อบัจากผู้ติรวิจสิ่อบับััญช่ิอิสิ่ระ และต้ิอง                   
ทำาวิิจัยเพื�อแนบัหลักฐานควิามม่ปัระสิ่ิทธิภาพ
ของแนวิทางการป้ัองกันการทำาลายป่ัาของ
รัฐบัาลหรือผู้ปัระกอบันั�น ๆ  ด้้วิย ร่างกฎหมาย          
ดั้งกล่าวิ จ้งจะนำามาซ้�งภาระทั�งในทางเอกสิ่าร
และงบัปัระมาณแก่ภาคส่ิ่วินท่�เก่�ยวิข้องของไทย 

  อย่างไรก็ติาม ร่างกฎหมายดั้งกล่าวิ จะไม่กระทบัต่ิอภาพรวิม         
การส่ิ่งออกของไทยไปัยัง EU มากนัก เนื�องจากสัิ่ด้ส่ิ่วินการส่ิ่งออก
สิิ่นค้าติามท่�ระบุัในร่างกฎหมายข้างต้ินของไทย อาทิ ถัี�วิเหลือง นำ�ามันปัาล์ม                                                                   
เนื�อวัิวิ ฯลฯ คิด้เป็ันสัิ่ด้ส่ิ่วินเพ่ยงร้อยละ 0.36 ของการส่ิ่งออก
สิิ่นค้าไทยไปัยัง EU ทั�งหมด้จากการรายงานของกระทรวิงพาณิชิย์1                 
แต่ิกลุ่มผู้ส่ิ่งออกสิิ่นค้าไม้ ผลิติภัณฑ์์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ และสิิ่นค้า     
เครื�องหนัง ซ้�งม่มูลค่าการส่ิ่งออกไปัยัง EU รวิมในปีั 2563 กว่ิา 2,680 
ล้านบัาท2 จะได้้รับัผลกระทบัจากกลไกการควิบัคุมสิิ่นค้าท่�เพิ�มข้�นมา       
จากร่างกฎหมายน่�อย่างแน่นอน นอกจากน่� ยังม่ข้อควิรพิจารณา
ของหน่วิยงานรัฐบัาล กรมศุลกากรและผู้ปัระกอบัไทยท่�เก่�ยวิข้องกับั            
รายละเอย่ด้ของร่างกฎหมาย ฯ ดั้งต่ิอไปัน่�
 

1 ข้อมูลสิ่ถิีติิจากศูนย์เทคโนโลย่สิ่ารสิ่นเทศและการสืิ่�อสิ่าร สิ่ำานักงานปัลัด้กระทรวิงพาณิชิย์
2 ศูนย์วิิจัยกสิิ่กรไทย, “EU เดิ้นหน้าสิ่านต่ิอเจตินา COP26 ออกกฎหมายต่ิอต้ิานสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิ
กับัการทำาลายป่ัา,” เข้าถ้ีง 27 พฤษภาคม 2565, https://www.kasikornresearch.com/th/
analysis/k-social-media/Pages/COP26-FB-30-11-21.aspx.
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  ดั้งท่�ทราบักันด่้ว่ิาระดั้บัควิามเส่ิ่�ยงของปัระเทศ
คู่ค้า EU ติามกลไก Country Benchmarking 
ม่ควิามสิ่ำาคัญมาก ต่ิอการได้้สิ่ิทธิปัระโยชิน์ 
หรืออาจสิ่ร้างควิามยากลำาบัากเพิ�มข้�นให้แก่   
ผู้ปัระกอบัการไทย การเร่งด้ำาเนินการในเรื�อง
ดั้งกล่าวิ จ้งถืีอเป็ันควิามสิ่ำาคัญลำาดั้บัต้ินของ
หน่วิยงานไทย 

  โด้ยท่�ปัระเทศไทยได้้เข้าเป็ันรัฐภาค่ของ    
สิ่นธิสัิ่ญญาสิ่หปัระชิาชิาติิเพื�อการปั้องกันและ
แก้ไขปััญหาการเปัล่�ยนแปัลงสิ่ภาพอากาศ
ทั�ง 3 สิ่นธิสัิ่ญญา คือ 1) กรอบัอนุสัิ่ญญา
สิ่หปัระชิาชิาติิว่ิาด้้วิยการเปัล่�ยนแปัลงสิ่ภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) 2) พิธ่สิ่ารเก่ยวิโติ 
(Kyoto Protocol) และ 3) ควิามติกลงปัาร่สิ่ 
(Paris Agreement) และได้้ม่การออกกฎหมาย
ภายในปัระเทศท่�เก่�ยวิข้องกับัการปักป้ัองพื�นท่�ป่ัา 
อาทิ พระราชิบััญญัติิป่ัาไม้ พ.ศ. 2484 ซ้�งได้้
บััญญัติิกฎเกณฑ์์การควิบัคุมการทำาไม้ และ
ควิบัคุมการขนย้ายไม้ ทั�งยังม่พระราชิบััญญัติิ                                            
ป่ัาสิ่งวินแห่งชิาติิ พ.ศ. 2507 และพระราชิบััญญัติิ
สิ่วินป่ัา พ.ศ. 2535 ท่�ครอบัคลุมการคุ้มครองพื�นท่�
ป่ัาสิ่งวิน การตัิ�งเขติพื�นท่�คุ้มครองสิิ่�งแวิด้ล้อม     
ป่ัาอนุรักษ์ และการปัลูกป่ัาทด้แทน

  นอกจากน่�ปัระเทศไทยยังได้้ระบุัควิามสิ่ำาคัญของ
การรักษาป่ัาไว้ิในยุทธศาสิ่ติร์ชิาติิ พ.ศ. 2561-2580 
และม่การปัระกาศนโยบัายป่ัาไม้แห่งชิาติิเพื�อเพิ�ม
พื�นท่�ป่ัาไม้ทั�งป่ัาเพื�อการอนุรักษ์และเพื�อเศรษฐกิจ
ไม่น้อยกว่ิาร้อยละ 40 ของพื�นท่�ปัระเทศไทย และ
ม่การตัิ�ง “คณะกรรมการนโยบัายป่ัาไม้แห่งชิาติิ 
พ.ศ. 2560” เพื�อจัด้ทำานโยบัายป่ัาไม้แห่งชิาติิและ
แผนแม่บัทเพื�อเป็ันแนวิทางในการพัฒนาป่ัาไม้และ
ทรัพยากรธรรมชิาติิ ดั้งนั�น ปัระเทศไทยม่แนวิ
โน้มท่�อยู่ในระดั้บัท่�น่าพอใจหากพิจารณาติาม
เกณฑ์์ในเรื�องกฎหมายภายในปัระเทศและสิ่นธิ
สัิ่ญญาระหว่ิางปัระเทศ 

   อย่างไรก็ติาม สิ่ถิีติิจำานวินพื�นท่�ป่ัาไม้ของ
ไทยอยู่ในเกณฑ์์ท่�น่ากังวิล เนื�องจากพื�นท่�     
ป่ัาไม้ของไทยม่จำานวินลด้น้อยลงเรื�อย ๆ 
จากข้อมูลทางสิ่ถิีติิของกรมป่ัาไม้รายงานว่ิา                                          
พื�นท่�ป่ัาของไทยในปีั 2563 (2020) คิด้เป็ันร้อยละ 
31.68 ในจำานวิน 163,765 ติารางกิโลเมติร ซ้�ง
หากเปัร่ยบัเท่ยบัจำานวินพื�นท่�ป่ัาในปีั 2516 (1973) 
จำานวิน 221,707 ติารางกิโลเมติร เห็นได้้ว่ิาม่
พื�นท่�ลด้ลงมากกว่ิา 50,000 ติารางกิโลเมติร
ภายใน 49 ปีั3 โด้ยสิ่าเหตุิของการสูิ่ญหายไปั
ของพื�นท่�ป่ัาคือปััญหาไฟไหม้ป่ัา ปััญหาการบุักรุก
ทำาลายทั�งเพื�อการเพาะปัลูกไร่เลื�อนลอย และ   
การตัิด้ไม้ทำาลายป่ัาเพื�อนำาไม้ไปัขาย ซ้�งฝัังรากล้ก
และยังคงรอการแก้ไขอย่างม่ปัระสิิ่ทธิภาพจาก
ทุกภาคส่ิ่วิน

    หน่วิยงานของไทยจ้งต้ิองร่วิมกนัหารอื และ
ม่ปัฏิิสัิ่มพันธ์ ให้ข้อมูลกับั EU อย่างสิ่มำ�าเสิ่มอ 
เพื�อปัระสิ่านงาน หรือด้ำาเนินการแก้ไข ปัรับัปัรุง
กฎหมายและแนวิปัฏิิบััติิของไทยให้เหมาะสิ่ม
กับัคำาแนะนำาของ EU ได้้อย่างทันท่วิงท่ เพื�อ
ช่ิวิยรักษาผลปัระโยชิน์ของผู้ปัระกอบัการไทย
ท่�เก่�ยวิข้องกับัการส่ิ่งออกสิิ่นค้าไม้มายัง EU  
ให้ได้้มากท่�สุิ่ด้ 

3 มูลนิธิสืิ่บันาคะเสิ่ถ่ียร, “รายงานสิ่ถีานการณ์ป่ัาไม้ไทย ปัระจำา
ปีั 2562 – 2563,” เข้าถ้ีง 27 พฤษภาคม 2565, https://bit.
ly/3m84o0r.

1. การจััดลื่ำาดับตามเกณฑ์์ Country Benchmarking ข่องไที่ย
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   ร่างกฎหมายฉบัับัน่� ได้้ให้สิิ่ทธิปัระโยชิน์ต่ิอ                            
กลุ่มวิิสิ่าหกิจขนาด้กลางและขนาด้ย่อม (Small 
and Medium Enterprises: SMEs) โด้ย             
เล็งเห็นว่ิากลุ่มธุรกิจ SMEs นั�นไม่ได้้ม่บัทบัาท
ในการสิ่ร้างปััญหาการทำาลายป่ัามากเท่าธุรกิจ
ขนาด้ใหญ่อื�น ๆ ในห่วิงโซ่อุปัทาน โด้ยจะได้้รับั
การงด้เว้ินให้ไม่ต้ิองยื�นเอกสิ่าร Due Diligence 
ทั�งหมด้ เพ่ยงแค่ต้ิองส่ิ่งเอกสิ่ารข้อมูลของสิิ่นค้า
และคู่ค้าท่�ม่ควิามเก่�ยวิข้องกับัสิิ่นค้านั�น ๆ ให้ 
หน่วิยงานท่�ม่อำานาจของ EU พิจารณา โด้ยต้ิอง
เก็บัหลักฐานเหล่านั�นไว้ิอย่างติำ�า 5 ปีั เพื�อยื�นให้
เจ้าหน้าท่�ติรวิจสิ่อบัหากม่การร้องขอ และหาก
ม่การเปัล่�ยนแปัลงข้อมูลภายในเอกสิ่าร หรือ
ม่คุณสิ่มบััติิท่�เปัล่�ยนแปัลงไปัของสิิ่นค้าอันอาจ
ส่ิ่งผลให้เกิด้การทำาลายป่ัาหรือควิามเสืิ่�อมโทรม
ของป่ัา ต้ิองแจ้งข้อมูลเหล่าน่�ให้เจ้าหน้าท่�ทราบั
ในทันท่

  กลุ่ม SMEs ของไทยจ้งไม่ได้้รับัผลกระทบั
จากภาระด้้านเอกสิ่ารมากเท่าผู้ปัระกอบัการ
ขนาด้ใหญ่ และสิ่ามารถีปัระหยัด้ค่าใช้ิจ่ายใน
การทำาเอกสิ่ารด้้านการปัระเมินควิามเส่ิ่�ยงและ
การติรวิจสิ่อบัแนวิทาง การบัรรเทาควิามเส่ิ่�ยง
โด้ยนักวิิจัยและผู้ติรวิจบััญช่ิภายนอกไปัได้้
มาก อย่างไรก็ติาม ยังม่ควิามจำาเป็ันอย่างยิ�งท่�              
กลุ่มธุรกิจ SMEs ต้ิองพยายามปัรับัแนวิทาง
การผลิติ หรือแนวิปัฏิิบััติิต่ิางๆ ให้สิ่อด้คล้องกับั
ร่างกฎหมายฯ เนื�องจากสิิ่นค้าของกลุ่ม SMEs 
ยังต้ิองได้้รับัการติรวิจสิ่อบัติามมาติรฐานว่ิาไม่
เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัา เช่ินเด่้ยวิกันกับัสิิ่นค้า
ของกลุ่มผู้ปัระกอบัการขนาด้ใหญ่

2. ผลื่กระที่บต่อกลุ่ื่มธุิรกิจั SMEs
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3. ผลื่ผลิื่ตท่ี่�เกิดจัาก “ป่าชุั่มชั่น”

  เนื�องจากไทยม่การส่ิ่งเสิ่ริมการจัด้การ         
พื� น ท่� ป่ั า ไ ม้ รู ปั แ บั บั พิ เ ศ ษ ท่� เ ร่ ย ก ว่ิ า                    
“ป่ัาชุิมชิน (Community Forest)” ซ้�งเป็ัน
แนวิทางหน้�งในการรักษาพื�นท่�ป่ัาและรักษา                                             
ควิามสิ่มบูัรณ์ของนิเวิศป่ัาไม้ โด้ยให้ชุิมชิน      
เ ข้ามาม่สิ่่วินร่วิมในการอนุรักษ์ จัด้การ 
ฟ้�นฟูให้ป่ัาม่ควิามสิ่มบูัรณ์เพิ�มข้�น และม่                
การใชิ้ทรัพยากรและผลผลิติจากปั่าได้้อย่าง
ม่ปัระสิิ่ทธิภาพ โด้ยพื�นท่�ป่ัาในไทยมากกวิ่า 
12,592 ติารางกิโลเมติรเป็ันพื�นท่�ป่ัาชุิมชิน       
ท่�ปัระชิาชินในพื�นท่�สิ่ามารถีเข้าไปัใช้ิปัระโยชิน์
เพื�อการหาเล่�ยงช่ิพได้้ ติามการจัด้การของ  
แต่ิละชุิมชิน จ้งม่ควิามเป็ันไปัได้้ว่ิาอาจม่สิิ่นค้า
ท่�ไทยส่ิ่งออกไปัยัง EU เป็ันผลผลิติของระบับั
การจัด้การป่ัาไม้ในรูปัแบับัน่�ได้้ในอนาคติ 

  อย่างไรก็ติาม EU ยังไม่ม่คำาต่ิควิาม
แน่ชัิด้ว่ิาสิิ่นค้าท่�มาจากป่ัาชุิมชินนั�นจะถืีอ
เป็ันสิิ่นค้าเพื�อการส่ิ่งเสิ่ริมการจัด้การป่ัาไม้
อย่างยั�งยืน หรือเป็ันสิิ่นค้าท่� เก่�ยวิข้องกับั                           
การทำาลายป่ัา นอกจากน่� EU ยังอาจต่ิควิาม        
ป่ัาชุิมชินว่ิาม่ลักษณะของ “การทำาลายป่ัาแบับั
ถูีกกฎหมาย (Legal Deforestation)” ซ้�ง
ไม่ได้้รับัการยกเว้ินในร่างกฎหมายฉบัับัน่�                                
ข้อควิรพิจารณาน่�จ้งยิ�งติอกยำ�าควิามสิ่ำาคัญ
ของการติิด้ต่ิอปัระสิ่านงานกับั EU ของ                               
หน่วิยงานไทย เพื�อช่ิ�แจงข้อสิ่งสัิ่ย ให้คำาอธิบัาย
แก่หน่วิยงานของ EU ได้้ทราบัแนวิปัฏิิบััติิด้้าน         
ป่ัาไม้ของไทยอย่างถูีกต้ิอง
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  กรมศุลกากร ในฐานะท่�เป็ันผู้รับัผิด้ชิอบั
การนำาเข้าไม้และการสิ่่งออกติามกฎหมาย    
เจ้าหน้าท่�กรมศุลกากร ม่หน้าท่�รับัผิด้ชิอบั
ในควิามถีูกต้ิองของไม้ท่�นำาเข้าและส่ิ่งออก        
เจ้าหน้าท่�ศุลกากรต้ิองรับัผิด้ชิอบัการติรวิจสิ่อบั
แบับัฟอร์ม ลงทะเบ่ัยนพิธ่การศุลกากร และ
การเก็บัค่าธรรมเน่ยมภาษ่ท่�เหมาะสิ่มสิ่ำาหรับั
การนำาเข้าและส่ิ่งออกสิิ่นค้าไม้ นอกจากน่�                     
จะต้ิองม่การปัระสิ่านงานกับักรมป่ัาไม้และ
หน่วิยงานอื�นๆ ท่�รับัผิด้ชิอบัหากพบัสิิ่�งผิด้ปักติิ      
การทำางานของกรมศุลกากรในด้้านการติรวิจสิ่อบั
สิิ่นค้าไม้จ้งม่ควิามสิ่ำาคัญต่ิอการจัด้ระดั้บัติาม
กลไก Country Benchmarking ของไทย                                                  
ซ้�งหากกรมศุลกากรม่ระบับัติรวิจสิ่อบัสิิ่นค้าไม้                                            
อย่าง ม่มาติรฐานและม่ควิาม มุ่ง มั�น ท่� จะ             
สิ่กัด้กั�นสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายปั่าและ
ควิามเสืิ่�อมโทรมของป่ัาก่อนการส่ิ่งออกไปัยัง
ติลาด้ EU จะส่ิ่งผลด่้กับัการจัด้ระดั้บัและ
ช่ิวิยอำานวิยควิามสิ่ะด้วิกในการสิ่่งออกของ              
ผู้ปัระกอบัไทยด้้วิยอ่กทางหน้�ง

  ในการน่� กรมศุลกากรอาจพิจารณาเพิ�ม          
ข้อกำาหนด้เรื�องมาติรฐานการผลิติสิิ่นค้าไม้ และ
สิิ่นค้าอื�น ๆ ท่�เก่�ยวิข้องกับัการทำาลายป่ัา อาทิ 
เนื�อวัิวิ หนังสัิ่ติว์ิ นำ�ามันปัาล์ม ฯลฯ ในโครังการั
ผู้้�ป่รัะกอ่บการัรัะดัีบมาติรัฐาน (Authorized    

Economic Operator: AEO) ของไทย เพื�อ
สิ่ร้างแรงจูงใจให้ผู้ปัระกอบัการไทยหันมาปัรับัปัรุง
กระบัวินการผลิติให้เป็ันมิติรกับัสิิ่�งแวิด้ล้อม  ไม่ส่ิ่ง
ผลกระทบัต่ิอพื�นท่�ป่ัาและระบับันิเวิศ ทั�งยังสิ่ามารถี
สิ่ร้างควิามน่าเชืิ�อถืีอของศุลกากรไทยในเรื�อง                                                 
การติรวิจสิ่อบัสิิ่นค้าท่�เก่�ยวิข้องร่างกฎหมาย ฯ ของ 
EU เนื�องจากสิ่ามารถีแสิ่ด้งให้เห็นว่ิาศุลกากรไทย
ม่การด้ำาเนินการติรวิจสิ่อบัสิิ่นค้าด้้วิยมาติรฐาน
เด่้ยวิกันหรือคล้ายคล้งกับัมาติรฐานของ EU 

4. ข้่อควรพิิจัารณาข่องศุุลื่กากรไที่ย

   อย่างไรก็ติาม ร่างกฎหมายฯ ยังคงให้
อำานาจแก่หน่วิยงานศุลกากรของปัระเทศ
สิ่มาชิิก EU ในการติรวิจสิ่อบัว่ิาสิิ่นค้าท่�
ถูีกนำาเข้ามายัง EU ม่ลักษณะท่�เป็ันไปัติาม                           
ข้อกำาหนด้ของร่างกฎหมายฯ และม่ลักษณะ
ติรงกับัท่�ระบุัในเอกสิ่าร Due Diligence                                              
จ้งเป็ันไปัได้้ว่ิาระดั้บัควิามเข้มงวิด้หรือดุ้ลพินิจ
ในการติรวิจสิ่อบัของศุลกากรในแต่ิละเทศอาจ
ม่ควิามแติกต่ิางกัน ศุลกากรัไท่ยจึำงควัรัสรั�าง

ควัามร่ัวัมม่อ่และแลกเป่ลี�ยนข�อ่ม้ลข่าวัสารัที่�

เกี�ยวัข�อ่งกับหน่วัยงานศุลกากรัขอ่งป่รัะเท่ศ

อั่นมีที่�ท่ำาการัศุลกากรัแรักที่�สินค�าไท่ยถ้ึกส่งมา

ถึึงยัง EU อาทิ ราชิอาณาจักรเนเธอร์แลนด์้ 
(ท่าเรือ Rotterdam) ราชิอาณาจักรเบัลเย่ยม 
(ท่าเรือ Antwerp) สิ่หพนัธรัฐเยอรมน่ (ท่าเรือ 
Hamburg, ท่าเรือ Bremen) เพื�อช่ิวิยอำานวิย
ควิามสิ่ะด้วิกให้แก่ผู้ปัระกอบัการไทย 

© Smashicons

© Icons 8, Ouch!



ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 4 พฤษภาคม 2565
CPMU
NEWS

 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  21

© Atomic Icons 8, Ouch!

  หน่วิยงานของ EU ได้้ยืนยันว่ิาร่างกฎหมายฉบัับัน่�ถูีกสิ่ร้างข้�นเพื�อแก้ไข
ปััญหาท่�รุนแรงและสิ่ำาคัญของโลก โด้ยไม่ได้้ม่เจตินาท่�จะสัิ่�งห้าม (ban) 
สิิ่นค้าจากปัระเทศคู่ค้าใด้ ๆ และพร้อมท่�จะเจรจา ให้การสิ่นับัสิ่นุนปัระเทศ
คู่ค้าทุกปัระเทศให้สิ่ามารถีสิ่ร้างห่วิงโซ่อุปัทานท่�ไม่ส่ิ่งผลกระทบัพื�นท่�ป่ัาและ                                                                      
สิิ่�งแวิด้ล้อม อ่กทั�งยังม่การวิางแผนท่�จะขยายกรอบัควิามร่วิมมือน่�ไปัยังปัระเทศ  
ท่�ม่ผู้บัริโภคจำานวินมากอย่างเช่ิน สิ่หรัฐอเมริกา และ สิ่าธารณรัฐปัระชิาชินจ่น    
โด้ยม่ข้อกังขาจากปัระเทศคู่ค้าบัางปัระเทศว่ิาร่างกฎหมาย ฯ เป็ันนโยบัาย          
เลือกปัฏิิบััติิ (Discrimination) และเป็ันการปักป้ัองติลาด้(Protectionism) ของ EU  
   
  อ่ย่างไรัก็ติาม ติลาดี EU ยังคงสำาคัญต่ิอ่ผู้้�ป่รัะกอ่บการัไท่ยเป็่นอ่ย่างมาก 

กรัมศุลกากรั ซึึ่�งเป็่นหน่วัยงานรััฐที่�เกี�ยวัข�อ่งในการัควับคุมการัส่งอ่อ่ก และ

ทุ่กภัาคส่วันจำำาเป่็นติ�อ่งเติรัียมตัิวัรัับม่อ่กับรัะเบียบกฎเกณฑ์์เพ่�อ่การันำาเข�า

สินค�าที่�เกี�ยวัข�อ่งที่�กำาลังจำะเป่ลี�ยนแป่ลงแป่ลงไป่ โดีย EU มีแนวัโน�มที่�

จำะอ่อ่กกฎหมายเพ่�อ่ควับคุมคุณภัาพและการัผู้ลิติขอ่งสินค�าที่�เกี�ยวัข�อ่งกับ

ปั่ญหาเร่ั�อ่งสิ�งแวัดีล�อ่มในดี�านอ่่�น ๆ อี่กในอ่นาคติ ดัีงนั�น การัเติรีัยมพรั�อ่ม

รัับม่อ่ขอ่งไท่ยจึำงควัรัเป็่นไป่เพ่�อ่ยกรัะดัีบมาติรัฐานดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มขอ่งไท่ย  

แบบอ่งค์รัวัม (Holistic Approach) เพ่�อ่ควัามยั�งย่นทั่�งท่างเศรัษฐกิจำและ          

สิ�งแวัดีล�อ่มต่ิอ่ไป่ในอ่นาคติ
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รายงานความเคลื่ื�อนไหว

ศุุลก�กรึไที่ยลงนั�มควิ�มติกลงยอมรัึบร่ึวิมกันั (MRA) 
กับศุุลก�กรึญ่ี่�ปุ�นั

เมื�อวัินท่� 5 เมษายน 2565 นายพชิร อนันติศิลป์ั อธิบัด่้กรมศุลกากร ได้้ร่วิมลงนามควิามติกลงยอมรับัร่วิมกัน  
(Mutual Recognition Arrangement: MRA) กับั Mr. SAKATA Wataru อธิบัด่้กรมศุลกากรญ่�ปุ่ันผ่านระบับั               
การปัระชุิมทางไกล โด้ยม่คณะผู้บัริหารกรมศุลกากร Mr. Norikazu Kuramoto ติำาแหน่ง Head of the Regional 
Office for Capacity Building (ROCB A/P) และ Mr. Rei MURAKAWA เลขานุการโทและผู้ช่ิวิยกงสุิ่ล  
สิ่ถีานเอกอัครราชิทูติญ่�ปุ่ันปัระจำาปัระเทศไทยร่วิมเป็ันสัิ่กข่พยาน

ควิามติกลงยอมรับัร่วิมกัน (MRA) คือสิ่นธิสัิ่ญญาระหว่ิางปัระเทศในปัระเด็้นท่�เก่�ยวิข้องกับัการอำานวิยควิามสิ่ะด้วิก    
ทางศุลกากรให้แก่ผู้ปัระกอบัการระดั้บัมาติรฐาน AEO (Authorized Economic Operator: AEO) ซ้�งเป็ันโครงการ
ท่�ริเริ�มโด้ยองค์การศุลกากรโลก (WCO) เพื�อสิ่ร้างควิามโปัร่งใสิ่ ควิามมั�นคง และควิามปัลอด้ภัยในห่วิงโซ่อุปัทานโลก 
โด้ย MRA ฉบัับัน่�จะทำาให้ผู้ส่ิ่งออกระดั้บัมาติรฐาน AEO ของปัระเทศไทยได้้รับัการอำานวิยควิามสิ่ะด้วิกในการปัฏิิบััติิ
พิธ่การศุลกากร เมื�อส่ิ่งของออกไปัยังปัระเทศญ่�ปุ่ันติามเงื�อนไขท่�ระบุัใน MRA

อน้�ง กรมศุลกากรไทยได้้เริ�มกระบัวินการเจรจา MRA กับักรมศุลกากรญ่�ปุ่ันมาตัิ�งแต่ิเดื้อนม่นาคม ปีั 2560 (2017)     
โด้ยได้้ทำาการเปัร่ยบัเท่ยบัระบับัของโครงการ AEO การติรวิจปัระเมินสิ่ถีานปัระกอบัการร่วิมกัน (Joint-Site Validation) 
และการปัระเมินในด้้านอื�น ๆ  เพื�อรับัปัระกันควิามเข้ากันได้้ของโครงการ AEO ในทั�งสิ่องปัระเทศ โด้ยกรมศุลกากรไทย
ต้ิองการผลักดั้นการลงนาม MRA เช่ินน่�กับัศุลกากรปัระเทศอื�น ๆ  เพื�อผลปัระโยชิน์ท่�เพิ�มมากข้�นของผู้ปัระกอบัการ AEO 
ของไทย ทั�งน่� กรมศุลกากรไทยได้้ลงนาม MRA หน่วิยงานศุลกากรของปัระเทศต่ิาง ๆ ได้้แก่ เขติบัริหารพิเศษฮ่่องกง 
เกาหล่ใต้ิ สิิ่งคโปัร์ และออสิ่เติรเล่ยแล้วิ

อ่�างอ่ิง

ส่ิ่วินมาติรฐานเออ่โอ กองมาติรฐานพิธ่การและราคาศุลกากร. การลงนามควิามติกลงยอมรับัร่วิมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหว่ิาง
 กรมศุลกากรกับัศุลกากรญ่�ปุ่ัน. https://aeo.customs.go.th/cont_strc_slide_image.php?lang=th&current_id=14232c324146505f4a.
 Accessed 9 May 2022.
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EU และ ปรึะเที่ศุพันัธมิติรึ เร่ึยกร้ึองก�รึรึะงับกิจกรึรึมต่ิ�ง ๆ 
ของรัึสำเซ่ยและเบล�รุึสำในั WCO

เมื�อวัินท่� 20 พฤษภาคม 2565 (2022) สิ่หภาพยุโรปั (EU) ปัระเทศสิ่มาชิิกสิ่หภาพยุโรปั และกลุ่มปัระเทศพันธมิติร      
ได้้ออกแถีลงการณ์ร่วิม (Joint Statement) อันม่จุด้ปัระสิ่งค์เพื�อปัระณามการบัุกรุกยูเครนของสิ่หพันธรัฐรัสิ่เซ่ยท่�ม่
เบัลารสุิ่ให้การสิ่นบััสิ่นนุ และเร่ยกร้องการระงับักิจกรรมต่ิาง ๆ  ของรสัิ่เซ่ยและเบัลารสุิ่ภายในองคก์ารศุลกากรโลก (WCO)

แถีลงการณ์ร่วิมดั้งกล่าวิม่ใจควิามว่ิาการกระทำาของรัสิ่เซ่ยและเบัลารุสิ่ถืีอเป็ันการละเมิด้หลักกฎหมายระหว่ิางปัระเทศ 
หลักอำานาจอธิปัไติยของรัฐ และหลักบูัรณภาพทางดิ้นแด้น ทั�งยังเป็ันการกระทำา ท่�ขัด้ต่ิอจุด้มุ่งหมายของ WCO            
ในการส่ิ่งเสิ่ริมควิามร่วิมมือทางศุลกากรเพื�อระบับัการค้าและการขนส่ิ่งท่�ปัลอด้ภัยและเจริญรุ่งเรืองยิ�งข้�น เนื�องจาก
เหตุิการณ์ควิามรุนแรงน่�ได้้ส่ิ่งผลกระทบัมาถ้ีงงานศุลกากรของปัระเทศสิ่มาชิิก อาทิ การทำาลายจุด้ผ่านแด้นบัริเวิณ
พรมแด้นรัสิ่เซ่ย-ยูเครนโด้ยกองทัพรัสิ่เซ่ย กระแสิ่ผู้ล่�ภัยจำานวินหลายล้านคน การลักลอบัค้าอาวุิธ การค้ามนุษย์ และ
การลักลอบัค้าสิิ่นค้าซ้�งม่แหล่งกำาเนิด้ผิด้กฎหมาย ท่�ล้วินส่ิ่งผลให้ศุลกากรยูเครนทำางานได้้อย่างยากลำาบัาก ดั้งนั�น WCO 
จ้งไม่ควิรเพิกเฉยและวิางตัิวิเป็ันกลางต่ิอเหตุิการณ์ควิามรุนแรงน่�

ในการน่� แถีลงการณ์ร่วิมยังได้้ยื�นข้อเร่ยกร้องต่ิอ WCO 5 ปัระการ ได้้แก่
1. ข้อเร่ยกร้องให้จำากัด้ สัิ่�งห้าม หรือระงับัการม่ส่ิ่วินร่วิมของรัสิ่เซ่ยและเบัลารุสิ่ในกิจการต่ิาง ๆ ของ WCO

2. ข้อเร่ยกร้องให้ปัลด้ปัระธานคณะกรรมาธิการและรองคณะกรรมาธิการในคณะทำางานต่ิาง ๆ  ของ WCO ท่�เป็ันผู้แทน
ของรัสิ่เซ่ยและเบัลารุสิ่ อันจะม่ผลต่ิอคณะกรรมาธิการด้้านนโยบัาย (Policy Committee) คณะกรรมาธิการด้้านการเงิน 
(Finance Committee) และคณะกรรมาธิการด้้านการติรวิจสิ่อบับััญช่ิ (Audit Committee)

3. ข้อเร่ยกร้องให้จำากัด้หรือระงับัการม่ส่ิ่วินร่วิมของผู้แทนรัสิ่เซ่ยและเบัลารุสิ่ในคณะทำางานของ WCO รวิมไปัถ้ีงการระงับัสิิ่ทธิ
ในการเข้าถ้ีงสิ่ถีานท่�และกิจกรรมของ WCO ของผู้แทนเหล่าน่�



ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 4 พฤษภาคม 2565
CPMU
NEWS

 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  25

อ่�างอิ่ง

European Commission. EU and Its International Partners Call for Russia and Belarus’ Participation at the WCO to be 
 Suspended. https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-and-its-international-partners-call-russia-and-belar
 us-participation-wco-be suspended-2022-05-20_en. Accessed 23 May 2022.

4. ข้อเร่ยกร้องให้ WCO ระงับัการให้เงินสิ่นับัสิ่นุนต่ิอโครงการต่ิาง ๆ ของรัสิ่เซ่ยและเบัลารุสิ่

5. ข้อเร่ยกร้องให้ยกเลิกสิิ่ทธิการเข้าถ้ีงข้อมูลด้้านการป้ัองกันและปัราบัปัราม หรือข้อมูลด้้านการก่อการร้ายของรัสิ่เซ่ย
และเบัลารุสิ่

อน้�ง แถีลงการณ์ร่วิมฉบัับัน่�ถูีกลงนามโด้ยปัระเทศสิ่มาชิิก EU และปัระเทศพันธมิติร อาทิ ญ่�ปุ่ัน สิ่าธารณรัฐเกาหล่   
เครือรัฐออสิ่ติรเล่ย นิวิซ่แลนด์้ สิ่หราชิอาณาจักร สิ่หรัฐอเมริกา ฯลฯ ซ้�งม่ผลิติภัณฑ์์มวิลรวิมในปัระเทศ (GDP) 
รวิมกันคิด้เป็ันร้อยละ 60 ของ GDP โลก และม่ขนาด้เศรษฐกิจเป็ันร้อยละ 40 ของติลาด้โลก แสิ่ด้งให้เห็นถ้ีงกระแสิ่                          
การต่ิอต้ิานสิ่งครามในยูเครนของปัระชิาคมศุลกากรโลก โด้ยเป็ันท่�คาด้การณ์ว่ิาจะม่สิ่มาชิิก WCO ปัระเทศอื�น ๆ  ร่วิมลงนาม
สิ่นับัสิ่นุนแถีลงการณร่์วิมฉบัับัน่�เพิ�มมากข้�น เพื�อร่วิมกันออกมาติรการติอ่ต้ิานรัสิ่เซ่ยและเบัลารสุิ่ท่�เป็ันรูปัธรรมในอนาคติ

ผู้ท่�สิ่นใจ สิ่ามารถีอ่านแถีลงการณ์ร่วิมฉบัับัเต็ิมได้้ท่� https://bit.ly/3NyxCBs



ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 4 พฤษภาคม 2565
CPMU
NEWS

รายงานความเคลื่่�อนไหว

 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  26

EU บรึรึลุข้อติกลงชั�วิครึ�วิโครึงก�รึ EU Single Window

เมื�อวัินท่� 19 พฤษภาคม 2565 (2022) คณะมนติร่แห่งสิ่หภาพยุโรปั (Council of the European Union) และ      
สิ่ภายุโรปั (European Parliament) ได้้บัรรลุข้อติกลงชัิ�วิคราวิ (Provisional Agreement) ของโครงการ EU Single 
Window อันระบุัเงื�อนไขและแนวิทางท่�เหมาะสิ่มในการสิ่ร้างควิามร่วิมมือทางดิ้จิทัลระหว่ิางหน่วิยงานศุลกากรและหน่วิย
งานท่�เก่�ยวิข้องอื�น ๆ  เพื�อเติร่ยมการด้ำาเนินโครงการฯในขั�นถัีด้ไปั  หลังถูีกนำาเสิ่นอโด้ยคณะกรรมาธิการยุโรปั (European 
Commission) ตัิ�งแต่ิปีั 2563 (2020) และเข้าสู่ิ่กระบัวินการเจรจาข้อกฎหมายในข้อติกลงชัิ�วิคราวิมาตัิ�งแต่ิปีั 2564 (2021)

ในปััจจุบััน ผู้ปัระกอบัการท่�ต้ิองการนำาเข้าสิิ่นค้ามายัง EU ต้ิองยื�นใบัขนสิิ่นค้าให้หน่วิยงานศุลกากร และต้ิองยื�น
เอกสิ่ารอื�น ๆ ในด้้านสุิ่ขอนามัย ควิามปัลอด้ภัย สิิ่�งแวิด้ล้อม การปัระมง การเกษติร มรด้กทางวัิฒนธรรม ฯลฯ    
ให้หน่วิยงานท่�เก่�ยวิข้องเพิ�มข้�นมาด้้วิย โด้ยโครงการ EU Single Window คือโครงการพัฒนาระบับัการติรวิจปัล่อย
สิิ่นค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ิ่ ท่�จะเอื�อให้ผู้ปัระกอบัการสิ่ามารถียื�นใบัขนสิิ่นค้าทางศุลกากรและเอกสิ่ารอื�น ๆ ท่�เก่�ยวิข้อง
พร้อมกันในช่ิองทางเด่้ยวิ ซ้�งจะช่ิวิยลด้ระยะเวิลาในการติรวิจปัล่อยสิิ่นค้าและลด้ภาระด้้านธุรการของผู้ปัระกอบัการ

นอกจากน่� ระบับัดั้งกล่าวิยังอำานวิยควิามสิ่ะด้วิกให้แก่เจ้าหน้าท่�ในการติรวิจสิ่อบัเอกสิ่าร เนื�องจากเอกสิ่าร
ทั�งหมด้จะถูีกรวิบัรวิมในคลังข้อมูลส่ิ่วินกลางท่�ศุลกากรของรัฐสิ่มาชิิกและหน่วิยงานด้้านการควิบัคุมชิายแด้นของ 
EU สิ่ามารถีเข้าถ้ีงได้้ หน่วิยงานต่ิาง ๆ จ้งสิ่ามารถีทำางานร่วิมกันได้้ง่าย ส่ิ่งผลให้การติรวิจปัล่อยสิิ่นค้าและ                                                        
การควิบัคุมชิายแด้นของ EU ม่ปัระสิิ่ทธิภาพยิ�งข้�น และสิ่ามารถีติ่อยอด้ไปัสู่ิ่ระบับัการติรวิจปัล่อยสิิ่นค้าและ          
การควิบัคุมชิายแด้นแบับัอัติโนมัติิในอนาคติ

©Mpoverello
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อ่�างอิ่ง

European Council. Customs: Provisional Agreement Reached on EU Single Window Which Will Make Customs Clearance 
 Easier and Faster.https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/19/customs-provisional-
 agreement-reached-on-eu-single-window-which-will-make-customs-clearance-easier-and-faster/. 
 Accessed 24 May 2022.

อน้�ง โครงการ EU Single Window จะเน้นพัฒนาซอฟต์ิแวิร์หรือระบับัด้้านการนำาเข้า/ส่ิ่งออก และ การขนส่ิ่งท่�ม่อยู่แล้วิ
ในระดั้บัรัฐสิ่มาชิิก โด้ยศุลกากรของรัฐสิ่มาชิิกจะต้ิองลงทุนและพัฒนาระบับั Single Window ของตัิวิเอง และเชืิ�อมโยง
ระบับัดั้งกล่าวิกับัฐานข้อมูลกลางของ EU และศุลกากรของปัระเทศอื�น ๆ  ผ่านระบับั EU Customs Single Window 
Certificates Exchange System (EU CSW-CERTEX) ซ้�งกระบัวินการดั้งกล่าวิ ต้ิองได้้รับัการสิ่นับัสิ่นุนทั�งในระดั้บัรัฐ
และระดั้บั EU และต้ิองด้ำาเนินการอย่างค่อยเป็ันค่อยไปั
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ศุุลก�กรึอินัเดี่ยติรึวิจยึดีสัำติว์ิท่ี่�ถูกลักลอบขนัส่ำงม�จ�กไที่ย 
ณ สำนั�มบินัเจนัไนั

เมื�อวัินท่� 13 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าท่�ศุลกากรสิ่าธารณรัฐอินเด่้ย ณ สิ่นามบิันนานาชิาติิเจนไน (Chennai International Airport) 

ทำาการติรวิจย้ด้กระรอกบิันชูิการ์ ไกลเด้อร์ (sugar glider) 9 ตัิวิในกระเป๋ัาสัิ่มภาระของผู้โด้ยสิ่ารจากกรุงเทพมหานคร 
และในวัินท่� 17 พฤษภาคม 2565 ศุลกากรอินเด่้ยก็ได้้ติรวิจย้ด้ เม่นขาวิ (albino porcupine) และ ลิงทามาร่นปัากขาวิอกแด้ง 
(white lipped red chested tamarin) ในกระเป๋ัาสัิ่มภาระของผู้โด้ยสิ่ารท่�เดิ้นทางมาจากกรุงเทพมหานครเช่ินเด่้ยวิกัน 
โด้ยศุลกากรอินเด่้ยรายงานว่ิา สัิ่ติว์ิทั�งสิ่องตัิวิถูีกซุกซ่อนมาในติระกร้าพลาสิ่ติิกท่�เต็ิมไปัด้้วิยขนมช็ิอกโกแลติ

โด้ยในทั�งสิ่องกรณ่ ผู้ลักลอบันำาเข้าได้้ให้การกับัเจ้าหน้าท่�ว่ิาได้้รับักระเป๋ัาท่�บัรรจุสัิ่ติว์ิดั้งกล่าวิจากบุัคคลท่�ตินไม่รู้จัก  
บัริเวิณด้้านนอกสิ่นามบิันสุิ่วิรรณภูมิ โด้ยจะม่คนรอรับักระเป๋ัาดั้งกล่าวิอยู่ท่�สิ่นามบิันเจนไน ในปััจจุบััน สัิ่ติว์ิท่�ถูีกติรวิจย้ด้
ได้้ถูีกส่ิ่งกลับัไปัยังปัระเทศไทยแล้วิติามคำาสัิ่�งของกรมปัศุสัิ่ติว์ิอินเด่้ย

อน้�ง ควิามต้ิองการสัิ่ติว์ิป่ัาหายากเพื�อนำามาเป็ันสัิ่ติว์ิเล่�ยงกำาลังเติิบัโติข้�นอย่างมากในอินเด่้ย ซ้�งสัิ่ติว์ิป่ัาส่ิ่วินใหญ่ถูีกลักลอบั
ขนส่ิ่งมาจากบัังกลาเทศ เม่ยนมา และไทย โด้ยอุติสิ่าหกรรมดั้งกล่าวิส่ิ่งผลให้สัิ่ติว์ิป่ัา บัางสิ่ายพันธ์ุเส่ิ่�ยงต่ิอการสูิ่ญพันธ์ุ   
และเป็ันส่ิ่วินหน้�งของวิงจรการทารุณสัิ่ติว์ิ ถ้ีงแม้ว่ิาอินเด่้ยจะยังไม่ม่กฎหมายห้ามการค้าและเล่�ยงสัิ่ติว์ิป่ัาอย่างชัิด้เจน                      
สัิ่ติว์ิม่ช่ิวิิติก็ยังถืีอเป็ันของต้ิองกำากัด้ (restricted goods) ท่�ต้ิองได้้รับัใบัอนุญาติจากหน่วิยงานท่�เก่�ยวิข้องก่อนการนำาเข้า
และส่ิ่งออกทุกครั�ง
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ข่่าวกิจักรรมสำำานักงาน

 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  29

 พิธ่ถวิ�ยพรึะพรึชัยมงคลพรึะบ�ที่สำมเด็ีจพรึะเจ้�อยู่หััวิ 
เน่ั�องในัวัินัฉัติรึมงคล

เมื�อวัินท่� 29 เมษายน 2565 นางสิ่าวินันท์นภัสิ่ สิิ่นจนานุรักษ์ อัครราชิทูติท่�ปัร้กษา (ฝ่ัายศุลกากร) และนางสิ่าวิ
ปัานชินก ปัระสิ่งค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ัายศุลกากร) เข้าร่วิมพิธ่ถีวิายพระพรชัิยมงคลพระบัาทสิ่มเด็้จพระเจ้าอยู่หัวิ 
เนื�องในวัินฉัติรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ณ สิ่ถีานเอกอัครราชิทูติ ณ กรุงบัรัสิ่เซลส์ิ่ โด้ยม่นายเสิ่ข วิรรณเมธ่ 
เอกอัครราชิทูติ ณ กรุงบัรัสิ่เซลส์ิ่ และหัวิหน้าคณะผู้แทนไทยปัระจำาสิ่หภาพยุโรปั (EU) เป็ันปัระธาน
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อัครึรึ�ชทูี่ติ (ฝ่��ยศุุลก�กรึ) เข้�ร่ึวิมก�รึบรึรึย�ยสำรุึปภ�รึกิจในัต่ิ�งปรึะเที่ศุ
ต่ิอรัึฐมนัติร่ึว่ิ�ก�รึกรึะที่รึวิงก�รึคลัง

มื�อวัินท่� 9 พฤษภาคม 2565 นายนิติิ วิิทยาเต็ิม อัครราชิทูติ (ฝ่ัายศุลกากร) เข้าร่วิมการบัรรยายสิ่รุปัภารกิจใน
ต่ิางปัระเทศต่ิอรัฐมนติร่ว่ิาการกระทรวิงการคลัง ผ่านระบับัการปัระชุิมทางไกล

ในการน่� อคัรราชิทูติ (ฝ่ัายศุลกากร) ได้้รายงานบัทบัาทและผลงานท่�ผ่านมาของสิ่ำานักงานท่�ปัร้กษาการศุลกากร
ปัระจำาสิ่ถีานเอกอัครราชิทูติ ณ กรุงบัรัสิ่เซลส์ิ่ ทั�งในด้้านการเป็ันผู้แทนปัระแทนปัระเทศไทยในการเข้าร่วิม     
การปัระชุิมต่ิาง ๆ ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) การปัระสิ่านงานและแลกเปัล่�ยนข้อมูลกับัศุลกากร          
ต่ิางปัระเทศในระดั้บัทวิิภาค่และพหุภาค่ การเผยแพร่ข่าวิสิ่ารและข้อมูลทางศุลกากรสู่ิ่สิ่าธารณะ ฯลฯ พร้อมทั�ง
ร่วิมรับัฟังการบัรรยายภารกิจของสิ่ำานักงานในต่ิางปัระเทศของกระทรวิงการคลังอื�น ๆ อาทิ สิ่ำานักงานศุลกากร
ปัระจำาสิ่ถีานกงสุิ่ลใหญ่ ณ เมืองฮ่่องกง งานท่�ปัร้กษาการศุลกากรปัระจำาสิ่ถีานกงสุิ่ลใหญ่ ณ นครกวิางโจวิ 
สิ่ำานักงานท่�ปัร้กษาเศรษฐกิจการคลังปัระจำากรุงวิอชิิงตัิน เป็ันต้ิน
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ก�รึปรึะชุมคณะกรึรึมก�รึบริึหั�รึสำถ�นัเอกอัครึรึ�ชทูี่ติ ณ กรุึงม�ดีริึดี 
(ท่ี่มปรึะเที่ศุไที่ย) และกิจกรึรึมท่ี่�เก่�ยวิข้อง ณ นัครึบ�ร์ึเซโลนั�

เมื�อวัินท่� 14-17 พฤษภาคม 2565 นางสิ่าวินันท์นภัสิ่ สิิ่นจนานุรักษ์ อัครราชิทูติท่�ปัร้กษา (ฝ่ัายศุลกากร) เข้าร่วิม
การปัระชุิมคณะกรรมการบัริหารสิ่ถีานเอกอัครราชิทูติ ณ กรุงมาด้ริด้ (ท่มปัระเทศไทย) และกิจกรรมท่�เก่�ยวิข้อง 
ณ นครบัาร์เซโลนา ราชิอาณาจักรสิ่เปัน โด้ยม่นางพันทิพา เอ่�ยมสุิ่ทธา เอกะโรหิติ เอกอัครราชิทูติ ณ กรุงมาด้ริด้ 
เป็ันปัระธาน

ในการน่� ท่�ปัระชุิมฯ ได้้แลกเปัล่�ยนผลการด้ำาเนินงานของสิ่ถีานเอกอัครราชิทูติฯ และหน่วิยงานท่มปัระเทศไทย
อื�น ๆ  ท่�เก่�ยวิข้องกับัสิ่เปัน ในช่ิวิงคร้�งปีัแรกของปีั 2565 และได้้หารือแนวิทางเพื�อการผลักดั้นควิามสัิ่มพันธ์และ           
ควิามร่วิมมือระหว่ิางไทย-สิ่เปัน ในอนาคติ

นอกจากน่� คณะผู้เข้าร่วิมการปัระชุิม ยังได้้ศ้กษาดู้งานท่าเรือบัาร์เซโลนา (Port of Barcelona) และเข้าร่วิม
กิจกรรมอื�น ๆ เพื�อการส่ิ่งเสิ่ริมควิามสัิ่มพันธ์ด้้านการค้าและการลงทุน อาทิ กิจกรรม Networking Lunch 
กับัภาคธุรกิจบัาร์เซโลนา และการศ้กษาดู้งาน ณ บัริษัท Matachana Group (บัริษัทด้้านการฆ่่าเชืิ�อโรค
และ การควิบัคุมการติิด้เชืิ�อชัิ�นนำาของโลก) และ บัริษัท Delta Lab (บัริษัทผู้ผลิติและออกแบับัอุปักรณ์ใน           
ห้องปัฏิิบััติิการ/ห้องแล็บั) โด้ยอัครราชิทูติท่�ปัร้กษา (ฝั่ายศุลกากร) ได้้แนะนำาภารกิจและบัทบัาทหน้าท่�ของ
สิ่ำานักงานท่�ปัร้กษาการศุลกากร ณ กรุงบัรัสิ่เซลส์ิ่ ในช่ิวิงกิจกรรม Networking Lunch
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