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บทนา
สานัก งานการรับรองไม้เ ศรษฐกิจ ไทย (TFCC) ได้กาหนดให้หน่ วยรับรองที่ดาเนินการรับรองตาม
มาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เ ศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก.14061) โดยปฏิบตั ิต ามข้อ กาหนด ISO/IEC
17021-1 รวมถึงเอกสารของ TFCC และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
ISO/IEC 17021-1 คือ มาตรฐานระดับนานาชาติทก่ี าหนดหลักเกณฑ์สาหรับหน่ วยงานทีท่ าหน้าที่รบั รอง
ระบบการจัดการ มาตรฐานนี้ใ ช้ส าหรับหน่ วยรับรองระบบการจัดการ ซึ่งแสดงถึงความสามารถ ความ
สม่าเสมอ และความเป็ นกลาง ในกิจกรรมการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ โดยการรับรองการ
จัดการป่ าไม้เป็ นการรับรองระบบการจัดการ ข้อกาหนดของการจัดการ ป่ าไม้อยู่ในมาตรฐานการจัดการ
สวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก.14061) และการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม (TFCC SD 002)
ในเอกสารฉบับนี้ จะมีการใช้คาว่า “ต้อง” เพื่อเป็ นการชีใ้ ห้เห็นว่าข้อกาหนดเหล่านี้เป็ นข้อบังคับทีเ่ ป็ นไป
ตามข้อกาหนด ISO/IEC 17021-1 และข้อกาหนดเฉพาะของการรับรองการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่าง
ยังยื
่ น ที่ กาหนดโดย TFCC
ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้กล่าวถึงเนื้อหาของ ISO/IEC 17021-1 สามารถจัดหาเอกสารเหล่านี้ได้จาก
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
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1. ขอบข่าย
เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยหลักการจาก ISO/IEC 17021-1 และแสดงข้อกาหนดเฉพาะเพิม่ เติมในระบบ
การรับรองการจัดการป่ าไม้ของไทย (Thailand Forest Certification System, TFCS) สาหรับหน่ วย
รับรองในการดาเนินการเพื่อให้การรับรองการจัดการป่ าไม้ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจ
อย่างยังยื
่ น (มอก.14061) และ ข้อกาหนดของการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม (TFCC SD 002)
2. เอกสารอ้างอิ ง
สาหรับการอ้างอิงทีม่ วี นั ที่ ใช้เฉพาะการตีพมิ พ์ทไ่ี ด้ระบุไว้เท่านัน้ สาหรับการอ้างอิงทีไ่ ม่มวี นั ที่ จะใช้เอกสารอ้างอิง
ฉบับตีพมิ พ์ล่าสุด (รวมถึงการแก้ไขต่างๆ)
- ISO/IEC 17000, การตรวจสอบรับรอง – คาศัพท์และหลักเกณฑ์ทวไป
ั่
- ISO/IEC 17021-1, การตรวจสอบรับรอง – ข้อกาหนดสาหรับหน่ วยงานในการรับรองระบบการจัดการ (ซึ่งใน
เอกสารต่อไปจะใช้ช่อื ISO/IEC 17021-1)
- ISO/IEC Guide 65, ข้อกาหนดทัวไปส
่ าหรับหน่วยงานทีด่ าเนินการด้านระบบการรับรองผลิตภัณฑ์
- ISO/IEC 17065, การตรวจสอบรับรอง - ข้อกาหนดสาหรับหน่ วยงานในการรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและ
บริการ
- PEFC ST 2003, Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC
International Chain of Custody Standard
- มอก.14061, การจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น - ข้อกาหนด (อ่านได้จาก www.ratchakitcha.soc.go.th
หรือ http://fti-tfcc.org/ )
- TFCC SD 002, การรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม – ข้อกาหนด
- TFCC PD 003, ระเบียบการใช้เครื่องหมายสานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย – ข้อกาหนด (ต่อไปนี้ในเอกสาร
เรียกว่า ระเบียบการใช้เครือ่ งหมาย TFCC), (อ่านได้จาก http://fti-tfcc.org/)
3. บทนิ ยาม
สาหรับวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ ใช้คานิยามทีไ่ ด้แสดงไว้ใน ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17021-1 และ มอก.
14061
3.1 มาตรฐานการจัดการป่ าไม้
มอก.14061 : การจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น – ข้อกาหนด
3.2 พื้นที่ที่ได้การรับรอง
พืน้ ทีส่ วนป่ าภายใต้หนึ่งใบรับรอง ซึง่ กรณีของใบรับรองแบบกลุ่มพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้การรับรองคือผลรวมของพืน้ ที่
สวนป่ าของผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม
3.3 องค์กรลูกค้า
องค์กรทีเ่ ป็ นเจ้าของระบบการจัดการ ทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการรับรองการจัดการป่ าไม้
ครอบคลุมถึงองค์กรลูกค้าแบบกลุ่ม
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3.4 ใบรับรองป่ าไม้แบบกลุ่ม
เอกสารที่ย นั ยัน ว่ า องค์ก รกลุ่ ม เป็ น ไปตามข้อ ก าหนดของมาตรฐานการจัด การป่ าไม้อ ย่ า งยัง่ ยืน และ
ข้อกาหนดอื่นๆทีม่ กี ารประยุกต์ใช้ของรูปแบบการรับรองป่ าไม้
3.5 การรับรองป่ าไม้แบบกลุ่ม
การรับรองขององค์กรกลุ่มภายใต้หนึ่งใบรับรองป่ าไม้แบบกลุ่ม
3.6 องค์กรกลุ่ม
กลุ่มของผูเ้ ข้าร่วมทีม่ ตี วั แทนคือตัวแทนกลุ่ม เพื่อวัตถุประสงค์ของการนามาตรฐานการจัดการป่ าไม้อย่าง
ยังยื
่ นไปปฏิบตั แิ ละเพื่อการรับรอง
3.7 ผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของสวนป่ าไม้เศรษฐกิ จขนาดเล็ก
พืน้ ทีส่ วนป่ าไม้เศรษฐกิจทีม่ พี น้ื ทีก่ ารจัดการในการขอการรับรอง ไม่เกิน 10,000 ไร่
3.8 ผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของสวนป่ าไม้เศรษฐกิ จขนาดใหญ่
พืน้ ทีส่ วนป่ าไม้เศรษฐกิจทีม่ พี น้ื ทีก่ ารจัดการในการขอการรับรอง มากกว่า 10,000 ไร่
3.9 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องสาคัญ (Major Nonconformity)
การไม่พบหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดมาตรฐานการจัดการป่ าไม้ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดความเสีย่ ง
ต่อระบบการทางานและความมีประสิทธิผลของระบบการจัดการป่ าไม้ และ/หรือส่งผลต่อความเชื่อมันในการอ้
่
าง
สิทธิ ์ขององค์กรลูกค้าบนวัตถุดบิ ทีไ่ ด้การรับรอง
หมายเหตุ: ข้อบกพร่องสาคัญอาจเป็ นข้อบกพร่องเดี่ยว หรือข้อบกพร่องย่อยหลายรายการรวมกันซึ่งเป็ นข้อบกพร่องที่
เกีย่ วข้องกัน และได้พจิ ารณาแล้วว่านาไปสูก่ ารก่อให้เกิดข้อบกพร่องสาคัญ

3.10 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity)
การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด แต่ยงั ขาดประสิทธิผลของระบบการทางานและความมีประสิทธิผลของระบบการจัดการ
ป่ าไม้ ซึ่งอาจไม่ส่งผลให้เกิดความเสีย่ งต่อระบบการทางานและต่อข้อกาหนดมาตรฐานการจัดการป่ าไม้
และ/หรือไม่ส่งผลต่อความเชื่อมันในการอ้
่
างสิทธิ ์ขององค์กรลูกค้าบนวัตถุดบิ ที่ได้การรับรอง
3.11 ข้อสังเกต (Observation) หรือโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement)
สิง่ ที่ตรวจพบจากการประเมินที่เป็ นไปตามข้อกาหนด แต่ทมี ตรวจประเมินได้ระบุว่ามีโอกาสที่จะส่งผลต่อ
การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด และอาจส่งผลให้เกิดความเสีย่ งต่อระบบต่อการทางานและความมีประสิทธิผล
ของการจัดการป่ าไม้ หรือเป็ นโอกาสในการพัฒนาให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
4. หลักการ
4.1 หลักการทัวไป
่
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 4.1 ของ ISO/IEC 17021-1
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หลักเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประเมินระบบการจัดการป่ าไม้ขององค์กรลูกค้า คือหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการ
จัดการป่ าไม้อย่างยั ่งยืน (มอก.14061), ข้อกาหนดการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม (TFCC SD 002)
รวมถึงภาคผนวกที่เกี่ยวข้องทีบ่ งั คับใช้
หมายเหตุ: สามารถค้นหาเอกสารฉบับปั จจุบนั ได้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิค ของ TFCC http://fti-tfcc.org/

4.2 ความเป็ นกลาง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 4.2 ของ ISO/IEC 17021-1
4.3 ความสามารถ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 4.3 ของ ISO/IEC 17021-1
4.4 ความรับผิดชอบ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 4.4 ของ ISO/IEC 17021-1
4.5 การเปิ ดเผย
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 4.5 ของ ISO/IEC 17021-1
4.6 การรักษาความลับ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 4.6 ของ ISO/IEC 17021-1
4.7 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 4.7 ของ ISO/IEC 17021-1
4.8 การเข้าถึงกรอบแนวคิ ดบนฐานความเสี่ยง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 4.8 ของ ISO/IEC 17021-1
5. ข้อกาหนดทัวไป
่
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 5 ของ ISO/IEC 17021-1
6. ข้อกาหนดด้านโครงสร้าง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 6 ของ ISO/IEC 17021-1
7. ข้อกาหนดด้านทรัพยากร
7.1 การจัดการความสามารถของบุคลากร
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 7.1 ของ ISO/IEC 17021-1
7.2 บุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิ จกรรมการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อที่ 7.2 ของ ISO/IEC 17021-1
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7.2.1 ผูต้ รวจประเมิ น
หน่ วยรับรองจะต้องมีกระบวนการที่ก าหนดไว้เป็ นเอกสาร เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า ผู้ตรวจประเมินมีคุณสมบัติ
ความรู้ และทักษะทีเ่ ป็ นไปตามข้อย่อยที่ 7.1 และ 7.2 ของ ISO 17021-1
7.2.1.1 การศึกษา
ก) ผูต้ รวจประเมินทีม่ าดาเนินการตรวจประเมินการจัดการป่ าไม้มคี วามรูแ้ ละสาเร็จการศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรีข้ึ น ไป ด้า นวนศาสตร์ ด้า นเกษตรป่ าไม้ หรือ ด้า นการจัด การการเกษตร
วิ ชาเอกการจัดการทรัพยากรป่ าไม้และสิ ง่ แวดล้อม
หมายเหตุ: กรณีการเรียนหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านป่ าไม้ สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ทงั ้ ระหว่างและหลังจากจบ
การศึกษาแล้ว

ข) สามารถนาประสบการณ์การทางานมาใช้พจิ ารณาแทนการศึกษาได้ เมื่อ ผูต้ รวจประเมินมี
ประสบการณ์ การทางานอย่างน้ อย 10 ปี ด้านป่ าไม้ หรือด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับป่ าไม้หรือสวน
ป่ าไม้ เ ศรษฐกิ จ หากหน่ ว ยรับ รองสามารถแสดงให้เ ห็นว่ ามีคุ ณ สมบัติเ ทียบเท่ ากับระดับการศึก ษาที่
กาหนด
7.2.1.2 การฝึ กอบรม
ก) ผู้ตรวจประเมินต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิ นระบบการจัดการป่ าไม้ที ร่ บั รองโดย
TFCC และหลักสูตร หัวหน้ าผูต้ รวจประเมิ นสาหรับระบบการจัดการ
ข) ผูต้ รวจประเมินต้องอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิ นระบบการจัดการป่ าไม้ทีร่ บั รองโดย TFCC เพื่อการ
ทบทวนความเข้าใจในข้อกาหนดของมาตรฐาน รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในข้อกาหนดของ
มาตรฐานทุกๆ 2 ปี
7.2.1.3 ประสบการณ์ การทางาน
ก) หน่ ว ยรับรองจะต้อ งมันใจว่
่ าผู้ตรวจประเมินการจัดการป่ าไม้ มีประสบการณ์การทางานที่
เกี่ยวข้องกับด้ านป่ าไม้ หรือสวนป่ าไม้เศรษฐกิ จ หรือมีประสบการณ์ ในด้ านระบบบริ หารงานตาม
มาตรฐานระบบการจัดการอืน่ ๆ เช่ น ISO 9001 หรือ 14001 ในขอบข่ายที เ่ กีย่ วข้องกับด้านป่ าไม้
หรือสวนป่ าไม้เศรษฐกิ จ เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 3 ปี
ข) จานวนปี ของประสบการณ์การทางานอาจลดเหลือ 1 ปี หากผู้ตรวจประเมิ นสาเร็จการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับปริ ญญาโทในด้านป่ าไม้
7.2.1.4 ประสบการณ์ การตรวจประเมิ น
ก) ก่อนทีจ่ ะมอบหมายงานและแต่งตัง้ ผู้ตรวจประเมิน หน่ วยรับรองจะต้องมันใจว่
่ าในช่ วง 3 ปี ที ผ่ ่านมา
ผูต้ รวจประเมินระบบการจัดการป่ าไม้ ได้ทาหน้าที่ตรวจประเมิ นระบบการจัดการป่ าไม้อย่างน้ อย 3 องค์กร ภายใต้
การนาของผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ ป็ นผูต้ รวจประเมินการจัดการป่ าไม้
จานวนการฝึ กตรวจประเมินสามารถลดลงเหลือ 1 องค์กรได้ หากผู้ตรวจประเมิ นเป็ นผู้ตรวจ
ประเมิ นในรูปแบบการรับรองการจัดการป่ าไม้อืน่ ที่ยงั คงมีคุณสมบัตขิ องผู้ตรวจประเมินตามรูปแบบ
การรับรองการจัดการป่ าไม้นนั ้ ๆ
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หรือสามารถลดลงเหลือ 2 องค์กร หากผู้ตรวจประเมิ นมีคุณสมบัติสาหรับการเป็ นผู้ตรวจประเมิ น
ตามมาตรฐานระบบการจัดการอืน่ เช่ น ISO 9001 หรือ 14001 และมีประสบการณ์ การตรวจประเมิ นในองค์กร
ลูกค้าทีท่ ากิ จการป่ าไม้ หรือกิ จการสวนป่ า
ข) ในการรักษาคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการป่ าไม้ หน่ วยรับรองจะต้องมันใจว่
่ า
ผู้ตรวจประเมินได้ดาเนินการตรวจประเมินองค์กรภายนอกมาแล้ว อย่ างน้ อย 4 แห่ งต่ อปี โดยเป็ นการ
ตรวจประเมิ นระบบการจัดการป่ าไม้ของ TFCC อย่างน้ อย 1 แห่ ง และจานวนวันการตรวจประเมิ น
ทัง้ หมดรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 7 วันทางาน
7.2.1.5 ความสามารถ
หน่ วยรับรองจะต้องมันใจว่
่ าผู้ตรวจประเมินสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนาความรู้
และทักษะเหล่านี้มาใช้ได้:
ก) หลักการ, ข้อกาหนด, เกณฑ์ หรือตัวชีว้ ดั ทีม่ กี ารประยุกต์ใช้สาหรับมาตรฐานการจัดการสวนป่ า
ไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก.14061)
ข) ความรูเ้ กีย่ วกับพืน้ ฐานทางสังคมประชากร และประเด็นหรือปั ญหาทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
ค) หลักการ กระบวนการ และเทคนิคการตรวจประเมิน (ดูขอ้ ย่อยที่ 9.2.2 ของ ISO 17021-1)
เพื่อให้ผตู้ รวจประเมินสามารถใช้หลักการเหล่านี้ทเ่ี หมาะสมในการตรวจประเมินต่างๆและมันใจว่
่ าการตรวจ
ประเมินจะดาเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ง) สภาพการณ์ขององค์กร (ดูขอ้ ย่อยที่ 9.2.2 ของ ISO 17021-1) รวมถึง ขนาดองค์กร บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ กระบวนการทางธุรกิจทัวไป
่ คาศัพท์เฉพาะทีเ่ กี่ยวข้อง วัฒนธรรมและการปฏิบตั ทิ างสังคม
อาทิ ความรูด้ า้ นภาษาทีใ่ ช้ขององค์กรลูกค้า เพื่อให้ผตู้ รวจประเมินได้เข้าใจบริบทการดาเนินการขององค์กร
จ) กฎหมาย, ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้อง ทาให้ผตู้ รวจประเมินสามารถดาเนินการได้ตามกรอบกฎหมาย
ทีถ่ ูกต้องและตระหนักถึงข้อกาหนดทางกฎหมายมีผลบังคับใช้กบั องค์กรลูกค้าซึง่ เป็ นหัวข้อของการตรวจประเมิน
ฉ) หลักการของการจัดการป่ าไม้บนพืน้ ฐานทางเทคนิคทีป่ ระกอบไปด้วย การสารวจแจงนับ, ป่ าที่เกิด
จากการแตกหน่ อ, การวางแผน, การป้ องกันและการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ของป่ า เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน
สามารถตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการป่ าไม้และตัดสินใจว่ามีการดาเนินการอย่างเหมาะสมหรือไม่
ช) สิ่ง แวดล้อ มทางธรรมชาติ, เทคโนโลยีส ิ่ง แวดล้อ มและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ที่ม ีก าร
ประยุกต์ใช้ในการจัดการสวนป่ า เพื่อให้ผตู้ รวจประเมินเข้าใจถึงความสัมพันธ์พน้ื ฐานระหว่างกิจกรรมของ
มนุษย์กบั การจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น
ฌ) ลัก ษณะทางเทคนิ ค ของการด าเนิ น งานด้า นป่ าไม้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การแสวงหาประโยชน์
เทคโนโลยี และผลทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผตู้ รวจประเมินสามารถเข้าใจกิจกรรมขององค์กร
ลูกค้าทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมินและผลกระทบต่อการบริการจัดการองค์กรและอาณาเขต
หน่วยรับรองต้องแสดงหลักฐานการตรวจติดตามประจาปี ของผูต้ รวจประเมินป่ าไม้โดยวิธตี ่างๆ เช่น
การตรวจสอบ ณ สถานทีท่ าการ, การทบทวนรายงานการตรวจประเมิน หรือข้อเสนอแนะจากองค์กรลูกค้า
เป็ นต้น โดยพิจารณาจากความถี่ในการใช้งานและระดับความเสีย่ งทีเ่ ชื่อมโยงกับกิจกรรมขององค์กรลูกค้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานรับรองจะต้องทบทวนความสามารถของบุคลากรของหน่ วยรับรองในแง่ของผล
การปฏิบตั งิ านเพื่อระบุความต้องการในการฝึกอบรม
TFCC PD 004:2017 Edition no.2

Page 9

7.2.2 คณะผูต้ รวจประเมิ น
ในกรณีทผ่ี ตู้ รวจประเมินมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดในข้อย่อยที่ 7.2.1 ต้องจัดให้มผี ูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
คุณสมบัตติ ามข้อ 7.2.1 ร่วมอยูใ่ นคณะผูต้ รวจประเมิน เพื่อให้คณะผูต้ รวจประเมินมีความสามารถตามทีก่ าหนด
7.3 การใช้ผต้ ู รวจประเมิ นและผูเ้ ชี่ยวชาญรายบุคคลจากภายนอก
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.3 ของ ISO/IEC 17021-1
7.4 บันทึกของบุคลากร
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.4 ของ ISO/IEC 17021-1
7.5 การจ้าง /การดาเนิ นการโดยหน่ วยงานภายนอก
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.5 ของ ISO/IEC 17021-1
8. ข้อกาหนดด้านข้อมูล
8.1 ข้อมูลที่เปิ ดเผย
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 8.1 ของ ISO/IEC 17021-1
หน่วยรับรองต้องจัดทารายงานสรุปการตรวจประเมินของผูไ้ ด้รบั การรับรองซึง่ ต้องเปิ ดเผยต่อสาธารณชนได้
ยกเว้นข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
8.2 เอกสารการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 8.2 ของ ISO/IEC 17021-1
8.2.1 เอกสารการรับรอง จะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย:
ก) เครื่องหมายของ TFCC ,องค์กรที่ TFCC ได้รบั การเทียบเคียง (หากมี) และ หน่ วยรับรอง
ระบบงาน หรือ NSC (รวมถึง หมายเลขการรับรองระบบงานถ้ามี)
ข) การระบุหน่วยรับรอง
ค) ชื่อและทีอ่ ยู่ขององค์กรลูกค้าหรือ ส่วนขององค์กร ทีเ่ ป็ นเจ้าของระบบการจัดการป่ าไม้ หรือชื่อ
ทางการค้า ซึง่ ปรากฎบนเอกสารการขาย
ง) การระบุมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก.14061) ทีใ่ ห้การรับรองภายใต้
Thailand Forest Certification System (TFCS)
จ) ขอบข่ายทีไ่ ด้การรับรอง (ดูขอ้ ย่อย 8.2.2)
ฉ) วันทีใ่ ห้การรับรอง วันทีข่ ยายการรับรอง หรือวันทีต่ ่ออายุการรับรองรวมถึงวันทีห่ มดอายุการรับรองหรือวัน
ครบกาหนดการรับรองซ้า วันทีม่ ผี ลบังคับใช้บนเอกสารรับรองจะต้องไม่ใช่วนั ทีก่ ่อนวันทีอ่ นุ มตั กิ ารรับรอง
8.2.2 ขอบเขตของการรับรอง จะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ต่อไปนี้:
ก) ประเภทของการให้การรับรอง แบบเดีย่ ว หรือแบบกลุ่ม
ข) ชนิดพันธุข์ องไม้ในสวนป่ าทีใ่ ห้การรับรอง
ค) ขนาดของพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้การรับรองซึง่ ให้ระบุในหน่วยเฮกตาร์ดว้ ย
ง) ทีต่ งั ้ ของสวนป่ าทีใ่ ห้การรับรอง
TFCC PD 004:2017 Edition no.2

Page 10

8.2.3 ในกรณีทก่ี ารจัดการป่ าไม้แบบเดีย่ ว/กลุ่ม มีสายพันธุไ์ ม้ในกลุ่มของการรับรองทีต่ ่างกัน ขอบเขตของ
เอกสารการรับรอง จะต้องระบุแบบจาแนกแต่ละหน่วยของการจัดการ ในกรณีทข่ี อบเขตของการรับรองถูกรวมอยู่ใน
ภาคผนวกของเอกสารรับรอง จะต้องระบุการอ้างอิงไปยังภาคผนวกซึง่ ให้รวมเป็ นส่วนหนึ่งของใบรับรองด้วย
8.2.4 หน่ วยรับรองจะต้องออกเอกสารการรับรองเป็ นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ตามที่องค์กร
ลูกค้าร้องขอ
8.2.5 ให้การรับรองไม่เกิน 5 ปี
8.2.6 หน่วยรับรองจะต้องจัดทาข้อมูลทีถ่ ูกต้องและขอบเขตของเอกสารรับรองทีม่ กี ารออกให้องค์กร
ลูกค้าในการเผยแพร่แก่สาธารณะ
8.3 การอ้างอิ งถึงการรับรองและการใช้เครื่องหมาย
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 8.3 ของ ISO/IEC 17021-1
อ้างอิงตามข้อกาหนดในระเบียบการใช้เครือ่ งหมายของ TFCC หากมีการประยุกต์ใช้
8.4 การรักษาความลับ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 8.4 ของ ISO/IEC 17021-1
8.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่ วยรับรองและองค์กรลูกค้า
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 8.5 ของ ISO/IEC 17021-1
หน่วยรับรองจะต้องแจ้งแก่องค์กรลูกค้าว่ามีหน้าทีใ่ นการแจ้งข้อมูลมายัง TFCC และ องค์กรที่ TFCC ได้รบั
การเทียบเคียง ในการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด ISO/IEC 17021-1 ว่าด้วยการรักษาความลับ หน่ วยรับรอง
จะต้องได้รบั การอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากองค์กรลูกค้าเกีย่ วกับข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยให้แก่ TFCC
9. ข้อกาหนดด้านกระบวนการ
9.1 กิ จกรรมก่อนการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.1 ของ ISO/IEC 17021-1
9.1.1 การยื่นขอการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.1.1 ของ ISO/IEC 17021-1
องค์กรลูกค้าจะต้องให้ขอ้ มูลเหล่านี้เป็ นอย่างน้อยในเอกสารการยื่นขอการรับรอง
ก) นิตบิ ุคคล (ถ้ามี), และสถานะทางกฎหมาย
ข) คาอธิบายเกี่ยวกับพืน้ ทีข่ ององค์กรลูกค้า (สถานที่ตงั ้ ของสวนป่ าและสายพันธุ์ไม้ทงั ้ หมดที่ม ี
การขอการรับรองระบบการจัดการป่ าไม้ กรณีท่เี ป็ นการรับรองแบบกลุ่มที่หากสายพันธุ์ไม้ม ี
ความแตกต่างกันองค์กรลูกค้าจะต้องระบุสายพันธุไ์ ม้ของแต่ละสถานทีต่ งั ้ ของสวนป่ าหรือแต่ละ
หน่วยของกลุ่ม)
ค) เอกสารระเบียบการปฏิบตั งิ านของการจัดการสวนป่ าขององค์กรลูกค้าตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐาน
มอก.14061
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9.1.2 การทบทวนคาขอ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.1.2 ของ ISO/IEC 17021-1
9.1.2.1 หน่ ว ยรับรองจะต้อ งมีกระบวนการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการคัดเลือ กและการ
แต่งตัง้ ทีมตรวจประเมินรวมถึงหัวหน้าทีมตรวจประเมิน
หมายเหตุ: คาแนะนาในการเลือกทีมตรวจประเมินและหัวหน้าทีมตรวจประเมินได้ระบุไว้ใน ISO 17021-1 ข้อย่อย 9.2.2

9.1.2.2 หน่วยรับรองจะต้องดาเนินการตรวจประเมินเอกสารขององค์กรลูกค้าก่อนทาการตรวจประเมิน
ทีส่ ถานทีท่ าการ เพื่อประเมินความสอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐาน มอก.14061 เบือ้ งต้น
9.1.3 รายการการตรวจประเมิ น
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.1.3 ของ ISO/IEC 17021-1 (ยกเว้นระยะเวลาของการตรวจประเมินให้
การรับรองซ้าทีก่ าหนดให้ไม่เกิน 5 ปี จากการให้การรับรองครัง้ ก่อนหน้า)
9.1.3.1 ขอบเขตในการตรวจประเมิน ประกอบด้วย
ก) ความสอดคล้องของกิจกรรมการจัดการสวนป่ าไม้กับข้อกาหนดของมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้
เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ นและข้อกาหนดของการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม รวมถึงการนาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล
ข) ความสอดคล้องขององค์กรลูกค้ากับระเบียบการใช้เครื่องหมาย TFCC และการนาไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิผล
ค) ระบุพน้ื ทีท่ ม่ี โี อกาสในการพัฒนาของระบบการจัดการสวนป่ าไม้ขององค์กรลูกค้า
9.1.3.2 หน่ วยรับรองจะต้องดาเนินการตรวจประเมินครัง้ แรก (Initial Audit) ตามคาแนะนาใน
ISO 17021-1 ข้อย่อย 9.3.1 โดยการตรวจประเมินครัง้ แรก และการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองซ้า (Recertification Audit) จะต้องดาเนินการ ณ สถานทีท่ าการ
9.1.4 การกาหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิ น
(รายละเอียดตามภาคผนวก 4)
9.1.4.1 หน่ วยรับรองจะต้อ งมีระเบียบการปฏิบตั ทิ เี่ ป็ นเอกสารสาหรับกาหนดเวลาในการ
ตรวจประเมินโดยผูต้ รวจประเมิน และ/หรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ให้มกี ารดาเนินการตรวจประเมินอย่างสมบูรณ์
และมีป ระสิท ธิภ าพให้แ ก่อ งค์ก รลูก ค้า หน่ ว ยรับรองต้อ งกาหนดเวลาในการตรวจประเมินพร้อ มทัง้ ให้
เหตุผลของการกาหนดระยะเวลานัน้ เป็ นเอกสาร แนวทางในการประเมินเวลาในการตรวจประเมินขัน้ ต่ า
ระบุในภาคผนวกของเอกสารฉบับนี้
9.1.4.2 ในการกาหนดเวลาในการตรวจประเมิน หน่วยรับรองควรพิจารณา องค์ประกอบต่อไปนี้
ก) ข้อกาหนดของมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจ
ข) ขนาดและความซับซ้อนของระบบการจัดการขององค์กรลูกค้า สภาพทางภูมศิ าสตร์และทาง
ธรรมชาติ
ค) กิจกรรมที่มกี ารจ้างเหมาภายนอกที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตที่ขอการรับรองให้รวมอยู่ใ น
ขอบเขตของมาตรฐานการจัดการป่ าไม้
ง) ผลการตรวจประเมินก่อนหน้ารวมถึงระบบการบริหารจัดการองค์กรลูกค้า
จ) จานวนของสถานทีต่ งั ้ ของสวนป่ า และการพิจารณาสถานทีต่ งั ้ ของสวนป่ าหลายแห่ง
ฉ) คุณภาพ / ระดับความเชื่อมันของโปรแกรมการตรวจติ
่
ดตามภายใน
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9.1.5 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
อ้างอิงตามข้อกาหนดในภาคผนวกของเอกสารฉบับนี้
9.1.6 มาตรฐานระบบการจัดการที่หลากหลาย
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.1.6 ของ ISO/IEC 17021-1 และภาคผนวกของเอกสารฉบับนี้
9.2 วางแผนตรวจประเมิ น
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.2 ของ ISO/IEC 17021-1
9.2.1 หน่ ว ยรับรองจะต้อ งมีก ระบวนการเตรีย มการด้านเอกสารทีท่ าให้ม ั ่นใจได้ว่า มีการนา
แผนการตรวจประเมินไปใช้กบั แต่ละการตรวจประเมินเพื่อแสดงถึงข้อตกลงพืน้ ฐานในการดาเนินการและ
รายละเอียดแผนการตรวจประเมิน สาหรับแผนการตรวจประเมินจะต้องมีการแจ้ง และวันทีต่ รวจประเมิน
จะต้องมีการตกลงกันล่วงหน้ากับองค์กรลูกค้า
หมายเหตุ: คาแนะนาในการเตรียมแผนการตรวจประเมินสามารถศึกษาได้จาก ISO 17021-1 ข้อย่อย 9.2.3

9.2.2 ในกรณีทม่ี กี ารรรับรองแบบกลุ่ม แผนการตรวจประเมินจะต้องแจ้งสถานทีต่ งั ้ สวนป่ าทีถ่ ูกสุ่มตรวจ
9.2.3 หน่ วยรับรองจะต้องมีกระบวนการจัดทาแผนการตรวจประเมินในแต่ละกิจกรรมก่อนทีจ่ ะทาการ
ตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการสื่อสารแผนการตรวจประเมินและได้รบั การยอมรับตามกิจกรรมการตรวจประเมิน
ต่างๆ
9.3 การตรวจประเมิ นเพื่อรับรองครัง้ แรก
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.3 ของ ISO/IEC 17021-1
ทัง้ นี้ ในการตรวจรับรองครัง้ แรกนัน้ จะต้องประกอบด้วยการตรวจประเมิน 2 ขัน้ ตอนคือ
9.3.1 การตรวจประเมินขัน้ ตอนที่ 1 มีกระบวนการของ "การทบทวนความพร้อม" ขอบเขตของการ
ตรวจประเมินนี้ประกอบด้วย
ก) เพื่อยืนยันขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง
ข) เพื่อตรวจประเมินเอกสารการจัดการป่ าไม้ของลูกค้า
ค) เพื่อประเมินสภาพพืน้ ทีก่ ารจัดการสวนป่ า
ง) ประเมิน กระบวนการตรวจสอบภายในและความสมบูร ณ์ ข องระบบการบริห ารจัด การและ
ประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านขององค์กรลูกค้า
จ) เพื่อสรุปแผนการตรวจประเมินสาหรับการตรวจประเมินขัน้ ที่ 2
9.3.2 การตรวจประเมินขัน้ ที่ 2
9.3.2.1 ให้ดาเนินการทีส่ านักงานและพืน้ ทีข่ ององค์กรลูกค้า แผนการตรวจประเมินสาหรับการ
ตรวจประเมินขัน้ ตอนที่ 2 จะได้รบั การปรับตามผลการตรวจประเมินขัน้ ที่ 1
9.3.2.2 ต้องประเมินประสิทธิผลของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน มอก.14061 ในพืน้ ทีก่ ารจัดการ
สวนป่ าไม้ทก่ี าหนดไว้
9.3.2.3 ต้องมีการปรึกษาหารืออย่างเพียงพอกับผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอกเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการ
ระบุประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของมาตรฐาน
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9.4 การดาเนิ นการตรวจประเมิ น
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.4 ของ ISO/IEC 17021-1
หน่วยรับรองต้องดาเนินการตรวจประเมินตามมาตรฐาน มอก.14061 และข้อกาหนดเพิม่ เติมทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
รับรองการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ นตามทีท่ าง TFCC กาหนด
9.5 การตัดสิ นการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.5 ของ ISO/IEC 17021-1
9.5.1 สิง่ ที่พบจากการตรวจประเมินจะต้องจาแนกเป็ น ความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดสาคัญ,
ความไม่สอดคล้องข้อกาหนดย่อย ข้อสังเกต หรือโอกาสในการปรับปรุง
9.5.2 ความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดสาคัญและย่อยที่ระบุในผลการตรวจประเมินจะต้องมีการ
ดาเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องโดยองค์กรลูกค้า แผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขรวมถึงระยะเวลาจะต้องได้รบั การ
ตรวจสอบและยอมรับ จากหน่ ว ยรับรอง ระยะเวลาสาหรับการดาเนินการแก้ไขความไม่ส อดคล้อ งตาม
ข้อกาหนดสาคัญทีร่ ะบุในการตรวจประเมินและการทวนสอบโดยหน่ วยรับรองต้องเป็ นไปตามกฎของหน่ วย
รับรอง แต่ไม่เกิน 3 เดือน การดาเนินการแก้ไขสาหรับความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดย่อยจะต้องได้รบั
การทวนสอบก่อนการตรวจประเมินครัง้ ถัดไป
9.5.3 หากเงื่อนไขทางธรรมชาติหรือข้อจากัดทีเ่ ฉพาะเจาะจงไม่สามารถดาเนินการแก้ไขภายใน
กรอบเวลาทีอ่ ธิบายไว้ในข้อ 9.5.2 หน่ วยรับรองสามารถให้การยกเว้นได้ โดยต้องมีการบันทึกเหตุผลของ
การตัดสินใจดังกล่าวไว้
9.5.4 การดาเนินการแก้ไขสาหรับความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดทีไ่ ด้ระบุไว้ในการตรวจประเมิน
ครัง้ แรก, การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองซ้า จะต้องมีการทวนสอบโดย
หน่วยรับรองทีส่ ถานทีท่ าการ หรือใช้รปู แบบการทวนสอบอื่นทีเ่ หมาะสม
9.5.5 หลักฐานในการตัดสินใจในความสอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการป่ าไม้จะต้องรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องจาก
กลุ่มหรือหน่วยงานภายนอกทีเ่ หมาะสม (เช่น หน่วยงานภาครัฐ, ชุมชน หรือ องค์กรด้านการอนุ รกั ษ์)
9.5.6 หน่วยรับรองจะต้องแจ้ง TFCC ในกรณีทม่ี กี ารให้การรับรอง การลดขอบข่าย, การพักใช้ หรือ
การเพิกถอนการรับรอง หรือมีการเปลีย่ นแปลงขอบข่ายในการตรวจประเมิน
9.6 การรักษาสภาพการรับรอง
9.6.1 ทัวไป
่
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.6.1 ของ ISO/IEC 17021-1
9.6.2 การตรวจติ ดตาม
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.6.2 ของ ISO/IEC 17021-1
9.6.2.1 หน่ วยรับรองต้องจัดให้มกี ารตรวจติดตามองค์กรของลูกค้าเป็ นประจาทุกปี โดยต้องมีการ
วางแผนกิจกรรมการตรวจติดตามเพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ทีแ่ ละการปฏิบตั งิ านขององค์กรลูกค้า
9.6.2.2 ในแต่ละการตรวจติดตามควรมีการตรวจติดตามประเด็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
ก) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีแ่ ละการปฏิบตั งิ านทีเ่ ลือกไว้สาหรับ
การตรวจติดตามโดยเฉพาะ
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ข) ทบทวนความก้าวหน้าของกิจกรรมทีว่ างแผนไว้
ค) ตัวอย่างของกิจกรรมการจัดการป่ าไม้ในพืน้ ที่
ง) กาหนดความสอดคล้องขององค์กรลูกค้ากับระเบียบการใช้เครื่องหมาย TFCC และ PEFC (กรณี
ทีม่ กี ารประยุกต์ใช้) และการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล
9.6.2.3 การตรวจติดตามต้องดาเนินการอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ วันที่ตรวจติดตามครัง้ แรก
จะต้องดาเนินการหลังจากการรับรองครัง้ แรกไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้รบั การรับรอง
9.6.3 การให้การรับรองซา้
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.6.3 ของ ISO/IEC 17021-1
9.6.4 การตรวจประเมิ นพิ เศษ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.6.4 ของ ISO/IEC 17021-1
9.6.5 การลดขอบข่าย, การพักใช้ หรือการเพิ กถอนการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.6.5 ของ ISO/IEC 17021-1
9.7 การอุทธรณ์
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.6 ของ ISO/IEC 17021-1
9.8 การร้องเรียน
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.8 ของ ISO/IEC 17021-1
9.9 การบันทึกเกี่ยวกับลูกค้า
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 9.9 ของ ISO/IEC 17021-1
10. ข้อกาหนดระบบบริ หารจัดการสาหรับหน่ วยรับรอง
หน่วยรับรองต้องจัดทา นาไปใช้ และรักษาไว้ซง่ึ ระบบการจัดการสาหรับการรับรองการจัดการป่ าไม้ อ้างอิง
ตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 10 ของ ISO/IEC 17021-1
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ภาคผนวกที่ 1 – การรับรองระบบงานที่ได้รบั การยอมรับโดย TFCC
TFCC กาหนดให้การรับรองระบบการจัดการป่ าไม้ ต้องดาเนินการโดยหน่ วยรับรองทีไ่ ด้รบั การรับรอง
ระบบงานโดยหน่ วยรับรองระบบงานทีเ่ ป็ นสมาชิกของ IAF
ซึง่ ในทีน่ ้หี น่วยรับรองระบบงานในประเทศไทยคือ สานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (National
Standardization Council of Thailand, NSC) ภายใต้สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ขอบข่ายของการรับรองระบบงาน จะต้องครอบคลุมมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยั ่งยืน
(มอก.14061) ในฉบับที่ยงั มีผลบังคับใช้ และ/หรืออ้างอิงการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขในอนาคต โดย
TFCC และนาเสนออย่างเป็ นทางการผ่านทางเว็บไซต์ของ TFCC http://fti-tfcc.org/
ขอบข่ายของการรับรองระบบงานจะต้องระบุ ISO/IEC 17021-1 ตามเอกสารฉบับนี้ และข้อกาหนดอื่นๆ ที่
หน่วยรับรองได้รบั การประเมิน
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ภาคผนวกที่ 2 – การขึ้นทะเบียนหน่ วยรับรองของ TFCC
(ข้อกาหนดไม่สามารถนาไปใช้กบั การรับรองระบบงานของหน่วยรับรอง)
- หน่ วยรับรองทีใ่ ห้การรับรองระบบการจัดการป่ าไม้ของ TFCC จะต้องได้รบั การขึน้ ทะเบียนโดย
TFCC
- การขึน้ ทะเบียน TFCC ได้กาหนดให้หน่ วยรับรองจะต้องมีการรับรองระบบงานทีย่ งั คงสถานะจาก
หน่วยรับรองระบบงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก TFCC (ดูภาคผนวก 1 ของเอกสารฉบับนี้)
- หน่ วยรับรองต้องแจ้ง TFCC เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 7 วันทาการ หากมีการลดขอบข่าย การ
พักใช้ เพิกถอนใบรับรอง หรือเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะการรับรอง
ขององค์กรและเหตุผลของการตัดสินใจเหล่านัน้
หมายเหตุ: ข้อมูลทีไ่ ด้มกี ารให้การรับรอง โดยทัวไปแล้
่
วจะรวมข้อมูลทีแ่ สดงถึง องค์กรผูถ้ อื ครองเอกสารรับรอง ขอบข่าย
ของการให้การรับรอง จานวนพื้นที่ท่ใี ห้ก ารรับรองกับองค์กรลูกค้า ซึ่งจาเป็ นต้องใช้สาหรับการกาหนดค่าธรรมเนียมการ
รับรองของ TFCC

การขึน้ ทะเบียนหน่ วยรับรองของ TFCC อาจกาหนดให้หน่ วยรับรองชาระค่าธรรมเนียมในการขึน้ ทะเบียน
ตามที่ TFCC กาหนด

TFCC PD 004:2017 Edition no.2

Page 17

ภาคผนวกที่ 3 – การรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม (Group Forest Management Certification)
คานา
ภาคผนวกนี้ว่าด้วยการตรวจประเมินและการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม เพื่อเป็ นการรับประกันว่าการ
ตรวจประเมินสามารถสร้างความมันใจเพี
่
ยงพอ ในการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้
เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น และข้อกาหนดของการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม
รวมถึงการตรวจประเมินเป็ นสิง่ ที่
ปฏิบตั ไิ ด้และเหมาะสมทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและการดาเนินการ
1. หลักเกณฑ์การมีคณ
ุ สมบัติขององค์กรลูกค้าแบบกลุ่ม
1.1 หลักเกณฑ์ของการมีคุณสมบัตสิ าหรับองค์กรลูกค้าแบบกลุ่มรวมถึงคานิยามจะอยู่ในข้อกาหนดของ
การรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม TFCC SD 002
ก) องค์กรกลุ่ม หรือในทีน่ ้เี ทียบเท่าองค์กรลูกค้า
ข) ตัวแทนกลุ่ม
ค) ผูเ้ ข้าร่วม
1.2 องค์กรลูกค้าแบบกลุ่มจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล จาก
ตัวแทนกลุ่ม รวมถึงผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด ความสามารถในการรวมรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างน้อยดังนี้:
ก) การจัดทาเอกสาร และการเปลีย่ นแปลงของระบบการจัดการป่ าไม้
ข) การทบทวนการบริหารจัดการ
ค) การร้องเรียน
ง) การประเมินผลของการดาเนินการแก้ไข
จ) การวางแผนการตรวจสอบภายในและการประเมินผล
ฉ) ข้อกาหนดทางกฎหมายต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมของสวนป่ า
1.3 จากการอ้างอิงข้อกาหนดของการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม องค์กรลูกค้าแบบกลุ่ม จัดตัง้ ขึน้
เป็ น กลุ่ ม องค์ก รอิส ระ เพื่อ ใช้ใ นวัต ถุ ป ระสงค์ก ารได้ม าและรัก ษาการรับ รองการจัด การป่ าไม้ จะต้อ ง
ประกอบด้วยผู้ประกอบการหรือเจ้าของสวนป่ าไม้เศรษฐกิจขนาดเล็กเท่านัน้ (อ้างอิงสวนป่ าไม้เศรษฐกิจ
ขนาดเล็กตามมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น, มอก.14061)
2. หลักเกณฑ์การมีคณ
ุ สมบัติสาหรับหน่ วยรับรอง
หน่ วยรับรองจะต้องแสดงข้อมูลให้แก่องค์กรลูกค้าทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมีคุณสมบัตทิ ่ไี ด้ระบุไว้ใน
ภาคผนวกนี้ และในข้อกาหนดของการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่มก่อ นเริม่ กระบวนการประเมิน และ
ต้องทาการประเมินหากไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ก่อนเริม่ กระบวนการประเมิน หน่ วยรับรอง
ควรแจ้งองค์กรลูกค้าว่าไม่สามารถออกใบรับรองได้ หากในระหว่างการตรวจประเมินพบความไม่สอดคล้อง
ตามข้อกาหนดของการมีคุณสมบัตเิ หล่านี้
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2.1 การทบทวนคาขอ
2.1.1 ขัน้ ตอนการดาเนินการของหน่ วยรับรองจะต้องแน่ ใจว่าการทบทวนคาขอในขัน้ ต้นได้ระบุ
ความซับซ้อนและขนาดของกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การรับรองป่ าไม้ท่จี ะกาหนดในการรับรองรวมถึง
ความแตกต่างของแต่ละสวนป่ าเพื่อใช้ในการกาหนดระดับของการสุ่มตัวอย่าง
2.1.2 หน่ วยรับรองจะต้องระบุหน้าทีข่ ององค์กรลูกค้าว่าแต่ละผูเ้ ข้าร่วมมีการทาสัญญากับตัวแทน
กลุ่มเพื่อให้การรับรองดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อตกลงจะต้องยินยอมให้หน่ วยรับรองดาเนิน
กิจกรรมการรับรองทีส่ วนป่ าทัง้ หมดขององค์กรทีเ่ ข้าร่วม
2.1.3 หน่ วยรับรองจะต้องทาการวิเคราะห์ว่ามีสวนป่ าใดบ้างขององค์กรที่มอี งค์ประกอบหรือ สาย
พันธุ์ไม้ท่คี ล้ายคลึงกัน ที่สามารถใช้การจัดการป่ าไม้ในวิธกี ารคล้ายกัน ความคล้ายคลึงกันนี้จะต้องนามา
พิจาณาในขัน้ ตอนการสุ่มตัวอย่างขององค์กรลูกค้าแบบกลุ่ม
2.1.4 หน่ วยรับรองจะต้องรักษาบันทึกเพื่อแสดงไว้เห็นว่าได้ดาเนินการตามกิจกรรมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
ย่อยที่ 2.1.1, 2.1.2 และ 2.1.3
2.2 การตรวจประเมิ น
2.2.1 หน่ วยรับรองจะต้องมีเอกสารขัน้ ตอนเพื่อการดาเนินการในการตรวจประเมินภายใต้ขนั ้ ตอนการ
ตรวจประเมินแบบกลุ่ม โดยขัน้ ตอนการตรวจประเมินประกอบด้วยการจัดเตรียมเอกสารและการทบทวนบันทึก
และการตรวจสอบที่สวนป่ า เป็ นต้น จะต้องกาหนดวิธกี ารที่หน่ วยรับรองทาให้สามารถตรวจประเมินได้อย่าง
ครอบคลุม และมีการใช้ข้อกาหนดการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ นกับทุกสวนป่ าที่เข้าร่วม รวมถึง
ข้อกาหนดของการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่มทีก่ าหนดโดย TFCC
2.2.2 หากมีทมี ตรวจประเมินมากกว่าหนึ่งทีมร่วมในเครือข่ายการประเมินหรือการตรวจติดตาม
หน่ วยรับรองจะต้องแต่ งตัง้ หัว หน้ าทีมผู้ตรวจประเมินที่มหี น้ าที่ใ นการรวบรวมข้อ ค้นพบจากทีมผู้ตรวจ
ประเมินและจัดทารายงานเชิงสังเคราะห์
2.3 ความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
2.3.1 เมื่อพบความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดการจัดการสวนป่ าต่างๆ ทัง้ จากการตรวจประเมิน
ภายในองค์กรลูกค้า หรือจากการตรวจประเมินโดยหน่ วยรับรอง จะต้องมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อ
กาหนดว่า สวนป่ าอื่นๆ จะได้รบั ผลกระทบด้วยหรือไม่ ดังนัน้ หน่วยรับรองจะต้องกาหนดให้องค์กรลูกค้าทา
การทบทวนการไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด เพื่อกาหนดว่ามีความบกพร่องของการจัดการป่ าไม้ในภาพรวม
ของทุกสวนป่ าหรือไม่ หากพบ จะต้องใช้การดาเนินการเชิงแก้ไขสวนป่ าแต่ละแห่ง แต่หากไม่พบ องค์กร
ลูกค้าจะต้องสามารถแสดงให้หน่วยรับรองเห็นถึงข้อสาเหตุทจ่ี ากัดของการดาเนินการติดตาม
2.3.2 หน่ วยรับรองจะต้องขอหลักฐานของการดาเนินการเหล่านี้ รวมถึงเพิม่ ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่างจนกว่าจะพึงพอใจว่าได้มกี ารควบคุมแล้ว
2.3.3 ระหว่างขัน้ ตอนในการตัดสินใจ หากสวนป่ าแห่งใดแห่งหนึ่งพบการไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
จะต้องปฏิเสธการรับรององค์กรลูกค้าทัง้ หมด และรอจนกว่าจะมีการดาเนินการแก้ไข
2.3.4 ในการแก้ไขปั ญหาการไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดนัน้ จะต้องไม่ให้การยอมรับในกรณีทอ่ี งค์กร
ลูกค้าพยายามแยกหรือตัดขอบเขตพืน้ ที่ "ทีม่ ปี ั ญหา" ในระหว่างกระบวนการรับรอง
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2.4 ใบรับรอง
2.4.1 จะต้องออกใบรับรองฉบับเดียว โดยใช้ช่อื และที่อยู่ของตัวแทนกลุ่ม (Group Entity) ของ
องค์กรลูกค้า จะต้องออกบัญชีรายชื่อสวนป่ าทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นบนใบรับรอง
หรือในภาคผนวก หรือการอ้างถึงใบรับรองดังกล่าว สาหรับขอบเขตหรือการอ้างอิงอื่นๆบนใบรับรอง จะต้อง
ระบุให้ชดั เจนว่าสวนป่ าต่างๆ ทีไ่ ด้การรับรองอยู่ภายใต้การดาเนินการโดยองค์กรกลุ่มของสวนป่ าทีร่ ะบุไว้
ในรายการ
หากสวนป่ าแต่ละสวนป่ า มีคุณลักษณะทีต่ ่างกัน มีการประยุกต์ใ ช้มาตรฐานการจัดการป่ าไม้ ทีแ่ ตกต่างกัน
จะต้องระบุให้ชดั เจนบนใบรับรองและภาคผนวกต่างๆ สาหรับแต่ละสวนป่ า
2.4.2 อาจมีการออกใบรับรองย่อยให้แก่ผเู้ ข้าร่วมทีอ่ ยูภ่ ายใต้การรับรองเดียวกัน และให้มกี ารอ้างอิง
ทีช่ ดั เจนในขอบเขตเดียวกันไปยังเอกสารรับรองหลัก
2.4.3 ใบรับรองจะต้อ งถู ก ถอดถอนทัง้ หมด หากตัว แทนกลุ่ มหรือ ผู้เ ข้า ร่ว มใดๆ ไม่เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทจ่ี าเป็ นสาหรับการรักษาใบรับรอง (ดูขอ้ 2.2 ด้านบน)
2.4.4 รายการของผู้เ ข้าร่ว มและตัว แทนจะต้อ งเก็บรักษาและปรับปรุงให้เ ป็ นปั จจุบนั โดยหน่ ว ย
รับรอง เพื่อการดาเนินการนี้หน่ วยรับรองจะต้องร้องขอให้ตวั แทนกลุ่มแจ้งเกี่ยวกับการสิ้นสุ ด, การจัดตัง้
หรือการเปลีย่ นแปลงในกิจกรรมขององค์กรกลุ่ม หากไม่มกี ารแจ้งข้อมูลดังกล่าว หน่ วยรับรองสามารถถือได้
ว่ามีการใช้ใบรับรองทีผ่ ดิ และสามาถดาเนินการตามความเหมาะสม
3. การสุ่มตัวอย่างสาหรับการตรวจประเมิ น ณ สถานที่ทาการ
3.1 วิ ธีการ
3.1.1 หน่ วยรับรองสามารถใช้การสุ่มตัวอย่างของสวนป่ าสาหรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ทา
การ โดยสุ่มตัวอย่างสวนป่ าทีม่ คี วามเหมาะสมในการเพิม่ ความมันใจอย่
่
างเพียงพอว่า องค์กรลูกค้าแบบกลุ่ม
มีการดาเนินการตามข้อกาหนด มอก.14061 ทัง้ นี้ หน่วยรับรองจะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการให้เหตุผล
ทีค่ ดั เลือกสวนป่ าใดในการตรวจประเมิน ณ สถานทีท่ าการเพื่อรับประกันว่า ได้มกี ารประเมินความแตกต่าง
จากสวนป่ าทัง้ หมดรวมถึงการนา มอก.14061 ไปดาเนินการ
3.1.2 ตัวอย่างสาหรับการตรวจประเมินครัง้ แรก การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจ
ประเมินใหม่ จะต้อ งถู ก กาหนดแยกกันส าหรับแต่ ล ะสวนป่ าที่มกี ารใช้การจัดการสวนป่ าไม้เ ศรษฐกิจที่
ต่างกัน ตัวอย่างจะต้องเป็ นตัวแทนของความแตกต่างในคุณลักษณะและขนาดของแต่ละสวนป่ า ทีร่ ะบุใน
การรับรองการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจ เช่น:
ก) ประเภทกรรมสิทธิ ์ในการทาสวนป่ า (เช่น โฉนด, สปก หรือ คทช เป็ นต้น)
ข) ขนาดของสวนป่ า
ค) สภาพทางชีวภูมศิ าสตร์ของภูมภิ าค (เช่น ทีร่ าบลุ่ม, ทีล่ าดชัน หรือ เทือกเขา)
3.1.3 ตัวอย่างทีถ่ ูกเลือกและไม่ถูกเลือก บางส่วนยึดตามตัวแปรทีไ่ ด้กาหนดด้านล่างนี้ และควรให้ม ี
ความแตกต่างของสวนป่ าต่างๆ ทีถ่ ูกเลือกมา โดยรวมการสุ่มแบบไม่มแี บบแผน
3.1.4 ควรสุ่มแบบไม่มแี บบแผนอย่างน้อย 25% ของตัวอย่าง
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3.1.5 ในการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ท่กี ล่าวถึงในที่น้ี ควรพิจารณาคัดเลือกตัวอย่างที่เหลือเพื่อทีจ่ ะให้ม ี
ความแตกต่างของสวนป่ าทีเ่ ลือกมีโอกาสทัวถึ
่ งให้มากทีส่ ุด ในระยะเวลาทีใ่ บรับรองมีผลใช้ได้
3.1.6 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสวนป่ าจะต้องรวมการประเมินต่อไปนี้ดว้ ย:
ก) ผลการตรวจประเมินภายในหรือการตรวจประเมินให้การรับรองก่อนหน้า
ข) บันทึกการร้องเรียนและการประเมินอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการแก้ไขและป้ องกัน
ค) การผันแปรทีส่ าคัญของขนาดสวนป่ าและคุณลักษณะของสวนป่ า
ง) การแก้ไขนับตัง้ แต่การตรวจประเมินให้การรับรองครัง้ สุดท้าย
จ) การกระจายตัวทางภูมศิ าสตร์
3.1.7 ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สถานการณ์ท่จี าเพาะเพิม่ เติมที่หน่ วยรับรองควรมีขนั ้ ตอนสาหรับการเลือก
ตัวอย่างย่อยในกลุ่ม
3.1.8 การคัดเลือกนี้ไม่จาเป็ นต้องทาเมือ่ เริม่ กระบวนการประเมินผลเท่านัน้ สามารถทาได้เมื่อมีการ
ตรวจสอบทีส่ านักงานกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทงั ้ นี้สานักงานกลางต้องได้รบั การแจ้งให้ทราบว่าสวนป่ า
ดังกล่ าวเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกลุ่ มตัว อย่าง ซึ่งอาจเป็ นการแจ้งให้ทราบในระยะเวลาอันสัน้ แต่ ค วรมีเ วลา
เพียงพอในการเตรียมตัวสาหรับการตรวจสอบ
3.1.9 สานักงานส่วนกลางขององค์กรลูกค้า ต้องถูกเลือกเป็ นตัวอย่างในการตรวจประเมินเพื่อให้
การรับรองครัง้ แรก, การตรวจติดตาม และการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองซ้า
3.2 ขนาดของตัวอย่าง
3.2.1 หน่ วยรับรองจะต้องมีขนั ้ ตอนที่เป็ นเอกสารสาหรับการกาหนดตัวอย่างที่จะใช้ในการตรวจ
ประเมิน ณ สถานทีท่ าการซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินและการรับรององค์กรลูกค้าแบบกลุ่ม ทัง้ นี้
ต้องใช้ปัจจัยทัง้ หมดทีไ่ ด้อธิบายไว้ในภาคผนวกนี้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.2.2 ในกรณี ทีข่ นั ้ ตอนของหน่วยรับรองได้ระบุตวั อย่างทีน่ ้อยกว่าผลลัพธ์ทก่ี าหนดไว้ในคาแนะนา
ด้านล่างนี้ หน่วยรับรองจะต้องบันทึกเหตุผลอธิบายและแสดงให้เห็นว่าได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนทีไ่ ด้รบั การ
อนุมตั ิ
3.2.3 ข้อกาหนดต่อไปนี้ เป็ นไปตามตัวอย่างของกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งต่ าถึ งปานกลาง โดยในแต่
ละสวนป่ ามีขนาดไม่เกิน 1,000 ไร่ จานวนสวนป่ าขัน้ ต่ าทีต่ ้องไปตรวจสอบยังสถานที่ ทาการในการตรวจ
ประเมินอยูท่ :่ี
 การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองครัง้ แรก: ขนาดของตัวอย่างควรยกกาลังด้วยจานวนสวนป่ า
ทัง้ หมด: (y=√x ), ให้ปัดขึน้ เป็ นจานวนเต็ม
 การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ: ขนาดของตัวอย่างควรยกกาลังจานวนสวนป่ าทัง้ หมด คูณด้วย
0.6: (y=0.6 √x), ให้ปัดขึน้ เป็ นจานวนเต็ม
 การตรวจติดตามเพื่อให้การรับรองซ้า : ขนาดของตัวอย่างควรเท่ากันกับการตรวจประเมินให้การ
รับ รองในครัง้ แรก ทัง้ นี้ ใ นกรณี ท่ีร ะบบการจัด การป่ าไม้เ ศรษฐกิจ ได้ ร ับ การพิสู จ น์ แ ล้ ว ว่ า มี
ประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาสามปี ก่อนหน้า สามารถลดขนาดของตัวอย่างได้ดว้ ย ตัวคูณ 0.8
อาทิ.: (y=0.8 √x) ให้ปัดขึน้ เป็ นจานวนเต็ม
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ทัง้ นี้ x เป็ นไปได้ทงั ้ จานวนของสมาชิกในกลุ่ม หรือจานวนของสวนป่ าในกลุ่ม ทัง้ นี้หน่ วยรับรองต้อง
แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม
3.2.4 ขนาดของตัวอย่างอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นตัวแทนที่
สอดคล้องกับเกณฑ์ในข้อ 3.1.2
3.2.5 การคานวนขนาดของตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยจะต้องระบุอย่างน้อยหนึ่งตัวแปร
ดังนี้:
ก) ขนาดและความซับซ้อนของการดาเนินงานขององค์กรลูกค้าตามสภาพทางภูมศิ าสตร์และทาง
ธรรมชาติ
ข) ผลการตรวจประเมินก่อนหน้า รวมถึงระบบการจัดการขององค์กรลูกค้า
ค) จานวนของสถานทีต่ งั ้ และสมาชิกในกลุ่ม
ง) คุณภาพ หรือระดับความเชื่อมันของผลการตรวจประเมิ
่
นภายใน
3.3 เวลาในการตรวจประเมิ น
3.3.1 หน่ วยรับรองจะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการอธิบายสาเหตุ สาหรับเวลาทีใ่ ช้ในการตรวจ
ประเมินแบบกลุ่ม ทัง้ ในเรือ่ งของนโยบายทัง้ หมดสาหรับการจัดสรรเวลาในการตรวจประเมิน
3.3.2 เวลาขัน้ ต่าทีใ่ ช้ในการตรวจประเมินแต่ละสวนป่ าซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการตรวจประเมินให้การ
รับรองครัง้ แรก การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมินใหม่ เท่ากันกับเวลาในการตรวจ
ประเมินครัง้ แรกตามทีร่ ะบุในข้อกาหนดที่ 9 สามารถใช้การลดเวลาได้ในกรณีทส่ี วนป่ าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ใดๆ ของกิจกรรมตามมาตรฐานการจัดการป่ าไม้ รวมถึงไม่มกี ารเก็บเกี่ยวหลังจากมีการตรวจประเมินครัง้
ก่อนหน้า
3.3.3 สามารถลดเวลาของการตรวจประเมินได้ หากการจัดการป่ าไม้และข้อกาหนดการรับรองแบบ
กลุ่มไม่เกีย่ วข้องสถานทีท่ าการอื่น และมีเฉพาะสานักงานส่วนกลางทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
3.3.4 ไม่สามารถลดเวลาการตรวจประเมินของสานักงานส่วนกลางได้
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ภาคผนวกที่ 4 – การกาหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิ นการจัดการ สวนป่ าไม้เศรษฐกิ จอย่าง
ยังยื
่ น
อ้างอิงจากคานิยามของพืน้ ทีส่ วนป่ าไม้เศรษฐกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่ า
ไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของสวนป่ าไม้เศรษฐกิจขนาดเล็ก หมายถึง พืน้ ทีส่ วนป่ าไม้เศรษฐกิจที่ม ี
พืน้ ทีก่ ารจัดการไม่เกิน 10,000 ไร่
2. เจ้าของสวนป่ าไม้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ หมายถึง พื้นที่สวนป่ าไม้เศรษฐกิจที่มพี ้นื ที่การจัดการ
มากกว่า 10,000 ไร่
พืน้ ทีส่ วนป่ า
(ไร่)

ระยะเวลาในการตรวจประเมิน (Man-days)
Stage 1
Stage 2
Surveillance
Recertification

< 10,000

1

4

2

4

> 10,000

2

6

2

6

จึงกาหนดหลักเกณฑ์ตามคานิยามของพืน้ ทีส่ วนป่ า ดังนี้
1) ในแต่ละการตรวจประเมินต้องมีหวั หน้าผูต้ รวจประเมินร่วมในทีมตรวจประเมินด้วย
2) โดยระยะเวลาในการตรวจประเมิน (Man-days) ทีก่ าหนดสาหรับพื้นทีส่ วนป่ าแต่ละประเภทจะ
เป็ นเกณฑ์ขนั ้ ตา่ สาหรับหน่วยรับรองเพื่อนาไปใช้ในการกาหนดระยะเวลาการตรวจประเมิน และไม่นับรวม
ระยะเวลาในการเดินทางสาหรับการตรวจประเมิน
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