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กฎหมายต่ อต้ านการตัดไม้
ผิดกฎหมายออสเตรเลีย –
ข้ อมูลส�ำหรั บธุรกิจที่ส่งออก
มายังออสเตรเลีย
เอกสารข้ อมูล 1.4

กฎหมายใหม่ และความรั บผิดชอบใหม่

ประเด็นส�ำคัญ

ออสเตรเลียมีกฎหมายต่อต้ านการตัดไม้ ที่ผิดกฎหมาย และการสนับสนุนการค้ าระหว่าง
ประเทศของไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ที่ตดั มาอย่างถูกกฎหมาย

• กฎหมายต่อต้ านการตัดไม้ ผิดกฎหมายของ
ออสเตรเลียสนับสนุนการค้ าไม้ ที่ตดั มาอย่าง
ถูกกฎหมาย

ถ้ าท่านน�ำเข้ าไม้ เยือ่ ไม้ หรือผลิตภัณฑ์กระดาษเข้ าสูป่ ระเทศออสเตรเลีย กฎหมายเหล่านี ้
ก็จะส่งผลต่อท่าน ท่านมีความรับผิดชอบใหม่และจ�ำเป็ นต้ องทราบภาระหน้ าทีข่ องท่าน
การค้ าไม้ ที่ตดั มาอย่างผิดกฎหมายนันสร้
้ างผลเสียต่อธุรกิจที่ถกู กฎหมาย ส่งผลเสียด้ าน
สังคมและสิง่ แวดล้ อม ตัดราคาตลาด และเป็ นภัยต่อการลงทุน ผลก�ำไร และการจ้ างงาน
ในท้ องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของออสเตรเลีย
ปั จจุบนั ธุรกิจที่น�ำเข้ าไม้ เยื่อไม้ หรื อผลิตภัณฑ์กระดาษเข้ าสูอ่ อสเตรเลียต้ องท�ำการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด (Due diligence) แล้ ว ซึง่ ประกอบด้ วยการรวบรวมข้ อมูล
และประเมินความเสี่ยงที่ไม้ ในผลิตภัณฑ์ที่น�ำเข้ านันจะถู
้ กตัดมาอย่างผิดกฎหมาย ทังนี
้ ้
เว้ นแต่ความเสี่ยงจะต�่ำ ธุรกิจต้ องด�ำเนินขันตอนที
้
่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
กฎหมายฉบับนี ้ส่งผลอย่างเท่าเทียมกันต่อต่อผู้แปรรูปไม้ ดบิ ที่ตดั ในออสเตรเลีย

กฎหมายนีจ้ ะส่ งผลอย่ างไรต่ อท่ าน
กฎหมายนี ้ไม่ได้ ควบคุมถึงประเทศคูค่ ้ าของออสเตรเลีย กฎหมายนี ้ควบคุมเฉพาะธุรกิจ
ที่น�ำเข้ ามายังประเทศออสเตรเลียเท่านัน้ และมุง่ หวังจะลดความเสี่ยงการของการที่ไม้ ที่
ถูกตัดมาอย่างผิดกฎหมายจะถูกน�ำเข้ าสูต่ ลาดออสเตรเลียลงให้ เหลือน้ อยที่สดุ
อย่างไรก็ตาม ถ้ าท่านเป็ นผู้จดั หาไม้ เยื่อไม้ หรื อผลิตภัณฑ์จากไม้ ให้ แก่ลกู ค้ าชาว
ออสเตรเลีย เราอาจขอให้ ทา่ นแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่านเพิ่มเติม ซึง่ อาจ
ได้ แก่ข้อมูลเกี่ยวกับไม้ ที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ไม้ นนถู
ั ้ กตัดมาอย่างไร รวมทังเอกสาร
้
หรื อใบรับรองอื่นๆที่สามารถพิสจู น์ความถูกกฎหมายของผลิตภัณฑ์ของท่านได้
ข้ อมูลนี ้จะช่วยธุรกิจในออสเตรเลียประเมินความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะถูกตัดมาอย่างผิด
กฎหมาย และช่วยเป็ นแนวทางในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ได้

• กฎหมายนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของความพยายาม
ระดับโลกที่จะหยุดผลกระทบด้ านลบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อมจากการตัด
ไม้ ผิดกฎหมาย
• ประเทศคูค่ ้ าของออสเตรเลียจะไม่ถกู ควบคุม
โดยตรงจากกฎหมายต่อต้ านการตัดไม้ ผิด
กฎหมายของออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ถ้ า
ท่านส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ เข้ าสูอ่ อสเตรเลีย
เราอาจขอให้ ทา่ นแจ้ งข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของท่าน
• ข้ อมูลที่ทา่ นให้ มาจะสามารถช่วยธุรกิจใน
ออสเตรเลียให้ ผา่ นเกณฑ์การตรวจสอบ
อย่างละเอียดได้ ด้วยการประเมินความเสี่ยง
ที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้จะถูกตัดมาอย่างผิด
กฎหมาย
• ค�ำว่า “ตัดมาอย่างผิดกฎหมาย” หมายถึง
การตัดไม้ อย่างผิดกฎหมายของประเทศที่
ต้ นไม้ นนขึ
ั ้ ้นอยู่
• ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์:

agriculture.gov.au/illegallogging

และท่านสามารถขอความ
ช่วยเหลือได้ ทางอีเมลที่:

illegallogging@agriculture.gov.au
หรื อสายด่วนที่เบอร์ : 1800 657 313 หรื อ

เมื่อโทรจากนอกประเทศออสเตรเลีย:

+61 2 6272 3933.
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รั บทราบข้ อมูล
เว็บไซต์ตอ่ ต้ านการตัดไม้ ผิดกฎหมายของเรามีข้อมูล
และค�ำแนะน�ำมากมาย:
agriculture.gov.au/illegallogging

ความหมายของค�ำว่ า ‘ตัดมาอย่ างผิดกฎหมาย’
ตามกฎหมายของออสเตรเลียแล้ ว การตัดไม้ ผิดกฎหมายหมายถึง การตัดไม้ ที่ผิดกฎหมายของประเทศ
ที่ต้นไม้ ขึ ้นอยู่ รวมถึงไม้ ที่ตดั มาอย่างผิดกฎหมายในออสเตรเลียหรื อประเทศอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
รัฐบาลออสเตรเลียร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ องในการออกแนวปฏิบตั เิ ฉพาะของ
ประเทศ (Country Specific Guidelines) หลายข้ อ แนวปฏิบตั เิ หล่านี ้จะให้ ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผ้ นู �ำ
เข้ าเกี่ยวกับกฎหมายไม้ ของประเทศคูค่ ้ ารายส�ำคัญของเรา และสามารถช่วยในการท�ำการตรวจสอบ
อย่างละเอียดได้ ท่านสามารถดูแนวปฏิบตั ฉิ บับสมบูรณ์ได้ จากเว็บไซต์ของทางกระทรวงที่
agriculture.gov.au/illegallogging.

การด�ำเนินการของประเทศอื่นต่ อการตัดไม้ ผิดกฎหมาย

illegallogging@agriculture.gov.au

agriculture.gov.au/illegallogging
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ออสเตรเลียเป็ นส่วนหนึง่ ของความพยายามระดับโลกที่จะหยุดผลกระทบด้ านลบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้ อมจากการตัดไม้ ผิดกฎหมาย สหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรปก็มีมาตรการแบบเดียวกัน
กับกฎหมายต่อต้ านการตัดไม้ ของออสเตรเลีย นอกจากนี ้ประเทศอื่นก็มีกระบวนการปฏิบตั ิการควบคุม
การน�ำเข้ าแบบเดียวกันนี ้

