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กฎหมายฉบับใหม่ ท่ ี
ส่ งผลต่ อผู้น�ำเข้ าไม้
เยื่อไม้ และผลิตภัณฑ์
กระดาษ
เอกสารข้ อมูล 1.1

กฎหมายใหม่ และความรั บผิดชอบใหม่

ออสเตรเลียมีกฎหมายต่อต้ านการตัดไม้ ที่ผิดกฎหมาย และการสนับสนุนการค้ า
ระหว่างประเทศของไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ที่ตดั มาอย่างถูกกฎหมาย
ถ้ าท่านน�ำเข้ าไม้ เยื่อไม้ หรื อผลิตภัณฑ์กระดาษเข้ าสูป่ ระเทศออสเตรเลีย กฎหมาย
เหล่านี ้ก็จะส่งผลต่อท่าน ท่านมีความรับผิดชอบใหม่และจ�ำเป็ นต้ องทราบภาระ
หน้ าที่ของท่าน
เมื่อท่านปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ก็เท่ากับว่าท่านได้ ชว่ ยต่อสู้กบั การค้ าไม้ ที่ตดั มาอย่าง
ผิดกฎหมายที่สร้ างความเสียหายอย่างมาก พร้ อมทังยั
้ งช่วยสนับสนุนการลงทุน ผล
ก�ำไร และการสร้ างงานในท้ องถิ่นอีกด้ วย

สิ่งที่ท่านต้ องท�ำ

กฎหมายใหม่จะส่งผลต่อท่านในสองทางด้ วยกัน:
• ปั จจุบน
ั จะเป็ นความผิดทางอาญาถ้ าท่านน�ำเข้ าไม้ เยื่อไม้ หรื อผลิตภัณฑ์
กระดาษที่ตดั มาอย่างผิดกฎหมายเข้ าสูป่ ระเทศออสเตรเลีย ไม่วา่ จะโดยเจตนา
โดยทราบอยูแ่ ล้ ว หรื อโดยไตร่ตรองไว้ ก่อน ท่านไม่ควรน�ำเข้ าผลิตภัณฑ์หากท่าน
เชื่อว่าไม้ เยื่อไม้ หรื อกระดาษนันอาจประกอบด้
้
วยไม้ ที่ตดั มาอย่างผิดกฎหมาย
• ถ้ าท่านน�ำเข้ า ‘ผลิตภัณฑ์ไม้ ภายใต้ การก�ำกับ’ เข้ าประเทศออสเตรเลีย ท่านต้ อง
ลดความเสี่ยงที่ไม้ เยื่อไม้ หรื อกระดาษที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ของท่านจะถูกตัดมา
อย่างผิดกฎหมายลงให้ เหลือน้ อยที่สดุ กระบวนการนี ้รู้จกั กันในชื่อของ ‘การตรวจ
สอบอย่างละเอียด’ (Due diligence)
‘ผลิตภัณฑ์ไม้ ภายใต้ การก�ำกับ’หมายถึงไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ เกือบทุกชนิด เช่น
ไม้ เลื่อยแล้ ว เยื่อไม้ กระดาษ วีเนียร์ ไม้ บวั แผงไม้ ไม้ พื ้น แผ่นใยไม้ ความหนาแน่น
ปานกลาง พาติเคิ ้ลบอร์ ด ไม้ อดั และเฟอร์ นิเจอร์

หน้ าที่ ‘การตรวจสอบอย่ างละเอียด’ ของท่ าน

ในการตรวจสอบอย่างละเอียดนัน้ ท่านต้ อง:
• มีระบบพร้ อมเอกสารที่อธิบายว่าท่านผ่านเกณฑ์การตรวจสอบอย่างละเอียดได้
อย่างไร
• รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม้ ภายใต้ การก�ำกับที่ทา่ นจะน�ำเข้ า
• ประเมินความเสีย
่ งทีไ่ ม้ ในผลิตภัณฑ์ทท่ี า่ นจะน�ำเข้ านันถู
้ กตัดมาอย่างผิดกฎหมาย
• ถ้ าจ�ำเป็ น ให้ ด�ำเนินขันตอนเพิ
้
่มเติมตามสมควรเพื่อลดความเสี่ยง
• เก็บบันทึกเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรถึงขันตอนต่
้
างๆที่ทา่ นได้ ท�ำไปแล้ ว

ประเด็นส�ำคัญ

• ถ้ าท่านน�ำเข้ าไม้ หรื อผลิตภัณฑ์จากไม้
เข้ าสูอ่ อสเตรเลีย กฎหมายการตัดไม้ ผิด
กฎหมายฉบับใหม่จะมีผลกับท่าน
• การตัดไม้ ผิดกฎหมายหมายถึง การตัด
ไม้ ที่ผิดกฎหมายของประเทศที่ต้นไม้ ขึ ้น
อยู่ รวมถึงไม้ ที่ตดั มาอย่างผิดกฎหมายใน
ออสเตรเลียหรื อประเทศอื่น
• เมื่อท่านปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ก็เท่ากับว่า
ท่านช่วยส่งเสริ มการค้ าไม้ ที่ตดั มาอย่าง
ถูกกฎหมาย
• ‘ผลิตภัณฑ์ไม้ ภายใต้ การก�ำกับ’ หมาย
ถึงไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ เกือบทุกชนิด
เช่นไม้ เลื่อยแล้ ว เยื่อไม้ กระดาษ วีเนียร์
ไม้ บวั แผงไม้ ไม้ พื ้น แผ่นใยไม้ ความหนา
แน่นปานกลาง พาติเคิ ้ลบอร์ ด ไม้ อดั และ
เฟอร์ นิเจอร์
• ถ้ าท่านน�ำเข้ า ‘ผลิตภัณฑ์ไม้ ภายใต้ การ
ก�ำกับ’ เข้ าประเทศออสเตรเลีย ท่านต้ อง
ลดความเสี่ยงที่ไม้ เยื่อไม้ หรื อกระดาษ
ที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ของท่านจะถูกตัดมา
อย่างผิดกฎหมายลงให้ เหลือน้ อยที่สดุ
กระบวนการนี ้รู้จกั กันในชื่อของ ‘การ
ตรวจสอบอย่างละเอียด’
(Due diligence)

• ดูรายละเอียดต่างๆได้ จากเว็บไซต์ของเรา:
agriculture.gov.au/
illegallogging และท่านสามารถ

ขอความช่วยเหลือได้ ทางอีเมลที่:

illegallogging@agriculture.gov.au

หรื อโทรมาหาสายด่วนของเรา:
1800 657 313.

กฎหมายฉบับใหม่ ท่ สี ่ งผลต่ อผู้น�ำเข้ าไม้ เยื่อไม้ และผลิตภัณฑ์ กระดาษ – เอกสารข้ อมูล 1.1
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ท่านสามารถพิสจู น์วา่ ท่านท�ำ ‘การตรวจสอบอย่างละเอียด’ แล้ วได้ หลายวิธีด้วยกัน ท่านอาจจะใช้
วิธีการทางการค้ าที่มีอยูแ่ ล้ ว (เช่นใบก�ำกับสินค้ าหรื อสัญญาซื ้อขาย) เพื่อช่วยท่านในการประเมินว่า
ผลิตภัณฑ์ใดน่าจะมีความเสี่ยง
รั บทราบข้ อมูล
• เว็บไซต์ตอ่ ต้ านการตัดไม้ ผิดกฎหมายของเราจะมีข้อมูล ต้ องท�ำการตรวจสอบอย่างละเอียดเฉพาะเมื่อมูลค่าศุลกากรของผลิตภัณฑ์ภายใต้ การก�ำกับที่จะน�ำ
เข้ ามานันมี
้ มลู ค่าเกิน AUD$1000
และค�ำแนะน�ำมากมาย:
agriculture.gov.au/illegallogging

• ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์เรื่ องการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดได้ ที่เอกสารข้ อมูล 2.1–การตรวจสอบอย่ าง
ละเอียด—ค�ำแนะน�ำส�ำหรั บผู้น�ำเข้ า
• สมัครสมาชิกข่าวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามข่าวสาร
และข้ อมูลใหม่ๆได้ ที่ agriculture.gov.au/
forestry/policies/illegal-logging/e-updates

• ถ้ าท่านมีค�ำถามเกี่ยวกับกฎหมายหรื อความรับผิดชอบ
ของท่าน กรุณาอีเมลมาที่
illegallogging@agriculture.gov.au
หรื อโทรมาที่เบอร์ 1800 657 313.

การส�ำแดงการน�ำเข้ า

เมื่อใดก็ตามที่ทา่ นน�ำเข้ าผลิตภัณฑ์ไม้ ภายใต้ การก�ำกับเข้ าสูอ่ อสเตรเลีย ท่านจะต้ องท�ำการส�ำแดง
(โดยทัว่ ไปแล้ วจะท�ำผ่านนายหน้ าศุลกากรของท่าน) ไปยังรัฐบาลออสเตรเลีย ก็เพื่อยืนยันว่าท่าน
ปฏิบตั ติ ามหน้ าที่การตรวจสอบอย่างละเอียดของท่านแล้ ว

เราช่ วยท่ านได้

กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน� ้ำมีหน้ าที่ยืนยันว่าผู้น�ำเข้ าปฏิบตั ิตามกฎหมายแล้ ว ในเว็บไซต์ตอ่ ต้ าน
การตัดไม้ ผิดกฎหมายของเราจะมีข้อมูลและค�ำแนะน�ำที่มีประโยชน์มากมายเพื่อช่วยท่านท�ำความ
เข้ าใจหน้ าที่ของท่าน: agriculture.gov.au/illegallogging.
เราก�ำลังร่วมมือกับธุรกิจภายใต้ การก�ำกับ เพื่อประเมินการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของพวกเขา ด้ วย
กระบวนการประเมินนี ้ เราจะส่งข้ อติชมกลับไปยังธุรกิจเพื่อให้ ธรุ กิจสามารถปรับปรุงกระบวนการตรวจ
สอบอย่างละเอียดของตนได้
เราทราบดีวา่ ท่านอาจต้ องใช้ เวลาบ้ างในการปรับตัวเข้ าสูห่ น้ าที่ใหม่ของท่าน ในระยะแรกนันเราจะไม่
้
ลงโทษใดๆถ้ าพบว่าท่านไม่ปฏิบตั ติ ามหน้ าที่การตรวจสอบอย่างละเอียดของท่าน ท่านสามารถดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วง ‘ผ่อนปรน’ เริ่ มแรกนี ้ได้ ที่:

illegallogging@agriculture.gov.au
agriculture.gov.au/illegallogging
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agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/compliance.

