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บทนา
สานัก งานการรับรองไม้เ ศรษฐกิจไทย (TFCC) ได้กาหนดให้หน่ วยรับรองทีด่ าเนินการรับรองตาม
มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ (มอก.2861) โดยปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด ISO/IEC
17065 รวมถึงเอกสารของ TFCC ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
ISO/IEC 17065 คือ มาตรฐานระดับนานาชาติทก่ี าหนดหลักเกณฑ์สาหรับหน่ วยงานทีท่ าหน้าทีร่ บั รอง
ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ โดยการรับรองห่วงโซ่ การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ ถือว่าเป็ น
การรับรองกระบวนการด้วยวิธกี ารควบคุมกิจกรรมทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์หรือการเชื่อมโยงกัน ซึง่ แปลงข้อมูล
นาเข้าของวัตถุดบิ ทีซ่ อ้ื เป็ นข้อมูลนาออกของผลิตภัณฑ์ทจ่ี าหน่ายหรือถ่ายโอน ซึง่ ข้อกาหนดของห่วงโซ่
การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ (มอก.2861), ข้อกาหนดในการอ้างสิทธิ ์ของ TFCC (TFCC SD 001)
และระเบียบสาหรับการใช้เครื่องหมาย TFCC (TFCC SD 003)
ในเอกสารฉบับนี้ จะมีการใช้คาว่า “ต้อง” เพื่อเป็ นการชี้ให้เห็นว่าข้อกาหนดเหล่านี้เป็ นข้อบังคับที่
เป็ นไปตามข้อกาหนด ISO/IEC 17065 และข้อกาหนดเฉพาะของการรับรองห่วงโซ่การควบคุม
ผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ ที่ กาหนดโดย TFCC
เอกสารฉบับนี้ไม่มเี นื้อหาของ ISO/IEC 17065 สามารถจัดหาเอกสารเหล่านี้ได้จากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
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1. ขอบข่าย
เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยอ้างอิงจาก PEFC ST 2003 (ซึง่ PEFC ST 2003 ได้จดั ทาขึน้ บนพืน้ ฐาน
ของ ISO/IEC 17065) และแสดงข้อกาหนดเฉพาะเพิม่ เติมในระบบการรับรองการจัดการป่ าไม้ของ
ไทย (Thailand Forest Certification System, TFCS) สาหรับหน่ วยรับรองในการดาเนินการเพื่อให้
การรับรองการจัดการป่ าไม้ตามมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ (มอก.2861) และ
ข้อกาหนดในการอ้างสิทธิ ์ของ TFCC (TFCC SD 001)
2. เอกสารอ้างอิ ง
สาหรับการอ้างอิงที่มวี นั ที่ ใช้เฉพาะการตีพมิ พ์ท่ไี ด้ระบุไว้เท่านัน้ สาหรับการอ้างอิงที่ไม่มวี นั ที่ จะใช้
เอกสารอ้างอิงฉบับตีพมิ พ์ล่าสุด (รวมถึงการแก้ไขต่างๆ)
- ISO/IEC 17000, การตรวจสอบรับรอง - คาศัพท์และหลักเกณฑ์ทวไป
ั่
- ISO/IEC 17065, การตรวจสอบรับรอง - ข้อกาหนดสาหรับหน่ วยงานในการรับรองผลิตภัณฑ์
กระบวนการและบริการ
- สาหรับวัตถุ ประสงค์ของมาตรฐานนี้ ใช้คานิยามที่เกี่ยวข้องที่ได้แสดงไว้ในคาแนะนา ISO/IEC
Guide 2 และ ISO 9000 รวมถึงคานิยามต่างๆ
- มอก.2861, ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ - ข้อกาหนด (ต่อไปนี้ในเอกสารเรียกว่า
มาตรฐานห่วงโซ่ควบคุม), (อ่านได้จาก www.ratchakitcha.soc.go.th หรือ http://fti-tfcc.org/)
- TFCC SD 001, ข้อกาหนดในการอ้างสิทธิ ์ของ TFCC
- TFCC SD 003, ระเบียบการใช้เครื่องหมายสานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย – ข้อกาหนด
(ต่อไปนี้ในเอกสารเรียกว่า ระเบียบการใช้เครือ่ งหมาย TFCC), (อ่านได้จาก http://fti-tfcc.org/)
3. บทนิ ยาม
สาหรับวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ ใช้คานิยามทีไ่ ด้แสดงไว้ใน ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17065
และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้
3.1 มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิ ตภัณฑ์จากป่ าไม้
มอก.2861 : ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ - ข้อกาหนด
3.2 องค์กรลูกค้า
องค์กรที่เป็ นเจ้าของระบบการจัดการ ที่ได้รบั การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการรับรองการจัดการ
ป่ าไม้ ครอบคลุมถึงองค์กรลูกค้าแบบกลุ่ม
หมายเหตุ: นิยาม “องค์กรลูกค้า” ทีใ่ ช้ในเอกสารฉบับนี้มคี วามหมายทัง้ “ผูส้ ง่ มอบ” ทีม่ กี ารใช้ใน ISO/IEC 17065

3.3 ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
ผูป้ ระกอบการที่มจี านวนลูกจ้างไม่เกิน 50 คน และผลประกอบการรายปี ไม่เกิน 50 ล้านบาท (อ้างอิง
ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543)
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3.4 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องสาคัญ (Major Nonconformity)
การไม่พบหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดมาตรฐานการจัดการป่ าไม้ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ซึง่ อาจส่งผลให้เกิด
ความเสีย่ งต่อระบบการทางานและความมีประสิทธิผลของระบบห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้
และ/หรือส่งผลต่อความเชื่อมันในการอ้
่
างสิทธิ ์ขององค์กรลูกค้าบนวัตถุดบิ ทีไ่ ด้การรับรอง
หมายเหตุ: ข้อบกพร่องสาคัญอาจเป็ นข้อบกพร่องเดีย่ ว หรือข้อบกพร่องย่อยหลายรายการรวมกันซึง่ เป็ นข้อบกพร่องที่
เกีย่ วข้องกัน และได้พจิ ารณาแล้วว่านาไปสูก่ ารก่อให้เกิดข้อบกพร่องสาคัญ

3.5 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity)
การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด แต่ยงั ขาดประสิทธิผลของระบบการทางานและความมีประสิทธิผลของระบบ
ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ ซึ่งอาจไม่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการทางานและต่อ
ข้อกาหนดมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ และ/หรือไม่ส่งผลต่อความเชื่อมันในการ
่
อ้างสิทธิ ์ขององค์กรลูกค้าบนวัตถุดบิ ทีไ่ ด้การรับรอง
3.6 ข้อสังเกต (Observation) หรือโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement)
สิง่ ที่ตรวจพบจากการประเมินที่เป็ นไปตามข้อกาหนด แต่ทมี ตรวจประเมินได้ระบุว่ามีโอกาสที่จะส่งผลต่อ
การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด และอาจส่งผลให้เกิดความเสีย่ งต่อระบบต่อการทางานและความมีประสิทธิผลของ
การจัดการห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ หรือเป็ นโอกาสในการพัฒนาให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
4. ข้อกาหนดทัวไป
่
หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าขององค์กรลูกค้าคือ หลักเกณฑ์ตาม
มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ (มอก.2861) รวมถึงภาคผนวกทีเ่ กี่ยวข้องทีบ่ งั คับใช้
ฉบับปั จจุบนั ซึง่ สามารถค้นหาเอกสารฉบับปั จจุบนั ได้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิค ของ TFCC http://ftitfcc.org/
4.1 ประเด็นสัญญาทางกฎหมาย
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 4.1 ของ ISO/IEC 17065
4.1.1 กรณีท่หี น่ วยรับรองใช้เครื่องหมาย TFCC บนเอกสารการรับรองหรือตามวัตถุประสงค์
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนการรับรองของ TFCC เครื่อ งหมายที่ใ ช้งานนัน้ จะต้อ งได้รบั การอนุ ญ าตจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ซึง่ การอนุญาตยังมีผลบังคับใช้
4.1.2 กรณีท่หี น่ วยรับรองใช้เครื่องหมาย TFCC บนเอกสารรับรอง จะต้องแจ้งอย่างชัดเจนให้
องค์กรลูกค้าทราบว่าเครือ่ งหมาย TFCC บนเอกสารรับรองใช้ในการอ้างอิงถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
ขององค์กรลูกค้าเท่านัน้ ตามแผนการรับรองของ TFCC และไม่ได้เป็ นการให้สทิ ธิแก่ลูกค้าในการใช้
เครือ่ งหมาย TFCC
หมายเหตุ: องค์กรลูกค้าทีม่ เี อกสารรับรองระบบห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ของ TFCC ทีย่ งั ไม่หมดอายุ
สามารถใช้เครื่องหมาย TFCC ร่วมกับหมายเลขอนุ ญาตการใช้เครื่องหมาย TFCC สาหรับใช้ “บนผลิตภัณฑ์” รวมถึง
“มิได้อยู่บนผลิตภัณฑ์” เท่านัน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ตามทีร่ ะบุในสัญญาอนุญาตการใช้งานเครื่องหมาย TFCC ทีอ่ อกให้
โดยสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยหรือ หน่ ว ยงานที่ไ ด้ ร ับ มอบหมาย และเป็ น ไปตามระเบีย บการใช้ง าน
เครื่องหมาย TFCC
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4.2 การบริ หารจัดการ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 4.2 ของ ISO/IEC 17065
4.3 ความรับผิดและการจัดหางบประมาณ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 4.3 ของ ISO/IEC 17065
4.4 เงื่อนไขการไม่เลือกปฏิ บตั ิ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 4.4 ของ ISO/IEC 17065
4.5 การรักษาความลับ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 4.5 ของ ISO/IEC 17065
- หน่วยรับรองจะต้องแจ้งแก่องค์กรลูกค้าว่ามีหน้าทีใ่ นการแจ้งข้อมูลมายัง TFCC
- ในการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด ISO/IEC 17065 ว่าด้วยการรักษาความลับ หน่วยรับรองจะต้องได้รบั
การอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากองค์กรลูกค้าเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ TFCC
- การเปลีย่ นแปลงในข้อกาหนดการรับรอง
4.6 การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 4.4 ของ ISO/IEC 17065
5. ข้อกาหนดทางโครงสร้าง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 5 ของ ISO/IEC 17065
6. ข้อกาหนดด้านทรัพยากร
6.1 บุคลากรของหน่ วยรับรอง
6.1.1 ทัวไป
่
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 6.1.1 ของ ISO/IEC 17065
6.1.1.1 บุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิ จกรรมการรับรอง
หน่วยรับรองจะต้องทาหน้าทีร่ บั ประกันว่า บุคลากรทัง้ หมดทีด่ าเนินการในกิจกรรมหลักต่างๆ อาทิ การ
ทบทวนสัญญา การตรวจสอบ การออกเอกสารรับรอง การตรวจตราผูต้ รวจสอบ เป็ นต้น มีความรูแ้ ละ
ความสามารถทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมเหล่านัน้
6.1.1.2 ผูต้ รวจประเมิ น
หน่วยรับรองจะต้องมีกระบวนการทีก่ าหนดไว้เป็ นเอกสาร เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า ผูต้ รวจประเมินมีคุณสมบัติ
ความรูแ้ และทักษะทีเ่ ป็ นไปตามข้อย่อยที่ 6.1 และ 6.2. ของ ISO/IEC 17065
6.1.1.2.1 การศึกษา
ก) ผู้ตรวจประเมินที่มาดาเนินการตรวจประเมินห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า มี
ความรูแ้ ละสาเร็จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรีขึ้นไป ตามหลักสูตรหรือเสริ มหลักสูตรด้านวนศาสตร์
หรือที่มีการเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้
หมายเหตุ: กรณีการเสริมหลักสูตร สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ทงั ้ ระหว่างและหลังจากจบการศึกษาแล้ว
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ข) สามารถนาประสบการณ์การทางานมาใช้พจิ ารณาแทนการศึกษาได้ เมื่อผู้ตรวจ
ประเมินมีประสบการณ์ การทางานอย่างน้ อย 10 ปี ด้านป่ าไม้หรือสาขาอื น่ ๆ ที เ่ กีย่ วข้อง กับ
อุตสาหกรรมที่ มีการใช้ วตั ถุดิบจากไม้ หากหน่ วยรับรองใช้แสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัตเิ ทียบเท่ากับ
ระดับการศึกษาทีก่ าหนด
หมายเหตุ: อุตสาหกรรมที่เกีย่ วข้องกับไม้ ประกอบด้วยกิจกรรมเกีย่ วกับการผลิต , การขนส่ง, การกระจาย
หรือการขนส่ง และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์จากทีม่ าจากป่ าไม้

6.1.1.2.2 การฝึ กอบรม
ก) ผูต้ รวจประเมินต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิ นห่ วงโซ่ การควบคุม
ผลิ ตภัณฑ์จากป่ าไม้ทีร่ บั รองโดย TFCC และหลักสูตรหัวหน้ าผู้ตรวจประเมิ นสาหรับระบบการจัดการ
ข) ผูต้ รวจประเมินต้องอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิ นห่ วงโซ่ การควบคุมผลิ ตภัณฑ์
จากป่ าไม้ ที ร่ บั รองโดย TFCC เพื่อทบทวนความเข้าใจในข้อกาหนดของมาตรฐาน รวมถึงการ
เปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในข้อกาหนดของมาตรฐานทุกๆ 2 ปี
6.1.1.2.3 ประสบการณ์การทางาน
ก) หน่ วยรับรองจะต้องมันใจว่
่ าผูต้ รวจประเมิน มีประสบการณ์การทางานในด้านป่ าไม้
หรืออุตสาหกรรมที เ่ กีย่ วข้องกับไม้ หรือมีประสบการณ์ ในด้านระบบบริ หารงานตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการอื น่ ๆ เช่ น ISO 9001 หรือ 14001 ในขอบข่ายที เ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมที ่
เกีย่ วข้องกับไม้ เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 3 ปี
ข) จานวนปี ของประสบการณ์ การทางานอาจลดเหลื อ 1 ปี หากผู้ตรวจประเมิ น
สาเร็จการศึกษาตัง้ แต่ระดับปริ ญญาโทในด้านป่ าไม้หรืออุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับไม้
6.1.1.2.4 ประสบการณ์ การตรวจประเมิ น
ก) ก่อนทีจ่ ะมอบหมายงานและแต่งตัง้ ผูป้ ระเมิน หน่ วยรับรองจะต้องมันใจว่
่ าในช่ วง 3 ปี ที ผ่ ่าน
มา ผู้ตรวจประเมินได้ทาหน้าที่ตรวจประเมิ นห่ วงโซ่ การควบคุมผลิ ตภัณฑ์จากป่ าไม้อย่างน้ อย 3 องค์กร
ภายใต้การนาของผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ ป็ นผูต้ รวจประเมินห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้
จานวนการฝึกตรวจประเมินสามารถลดลงเหลือ 1 องค์กรได้ หากผู้ตรวจประเมิ น
เป็ นผู้ตรวจประเมิ นในรูปแบบห่ วงโซ่ การควบคุมอื น่ ที่ยงั คงมีคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินตาม
รูปแบบการรับรองห่วงโซ่ควบคุมนัน้ ๆ
หรือสามารถลดลงเหลือ 2 องค์กร หากผู้ตรวจประเมิ นมีคุณสมบัติสาหรับการ
เป็ นผู้ตรวจประเมิ นตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 หรือฉลากเขียว และมีประสบการณ์
การตรวจประเมิ น ในองค์ ก รลู ก ค้ า ที ท่ ากิ จ การป่ าไม้ , กิ จ การสวนป่ า หรื อ อุต สาหกรรมที ่
เกีย่ วข้องกับไม้
ข) ในการรักษาคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้
หน่ วยรับรองจะต้องมันใจว่
่ าผู้ตรวจประเมินได้ดาเนินการตรวจประเมินองค์กรภายนอกมาแล้ว อย่ าง
น้ อย 4 แห่ งต่ อปี โดยเป็ นการตรวจประเมิ นห่ วงโซ่ การควบคุมของ TFCC อย่ างน้ อย 1 แห่ ง
และจานวนวันการตรวจประเมิ นทัง้ หมดต้องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 7 วันทางาน
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6.1.1.2.5 ความสามารถ
6.1.1.2.5.1 หน่ ว ยรับ รองจะต้ อ งมัน่ ใจว่ า ผู้ต รวจประเมิน สามารถแสดงให้เ ห็น ถึง
ความสามารถในการนาความรูแ้ ละทักษะเหล่านี้มาใช้ได้:
ก) หลัก เกณฑ์ กระบวนการและเทคนิคการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน
สามารถใช้ห ลัก การเหล่ านี้ท่เี หมาะสมในการตรวจประเมินต่ างๆ และมันใจว่
่ าการตรวจประเมินจะ
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ข) สภาพการณ์ ขององค์ก ร รวมถึง ขนาดองค์กร การท างานและความสัมพัน ธ์
กระบวนการทางธุรกิจทัวไปและค
่
าศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมและการปฏิบตั ิทางสังคม อาทิ
ความรู้ด้านภาษาขององค์กรลูกค้าที่ทางานด้ว ย เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินได้เข้าใจบริบทการดาเนินการ
ขององค์กร
ค) สามารถปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและการบังคับด้านป่ าไม้ของประเทศ รวมถึงระบบ
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาวัตถุดบิ จากป่ าไม้ และการหลีกเลี่ยงวัตถุดบิ จากแหล่งที่มขี ้อ
พิพาท (Controversial Sources) ให้ผตู้ รวจประเมินสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ทางสัญญาขององค์กรลูกค้ากับผู้
จัดหา และประเมินกระบวนการขององค์กรลูกค้าเพื่อหลีกเลีย่ งวัตถุดบิ จากแหล่งทีม่ ขี อ้ พิพาท
ความรูแ้ ละความเข้าใจในสาขานี้ จะต้องประกอบด้วย:
- ความรูด้ า้ นสัญญาและข้อตกลง
- ความรูด้ า้ นกฎหมายป่ าไม้ของประเทศ
- ความรูด้ า้ นกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ ของประเทศ
- ความรูด้ า้ นกฎหมายหรือกฎระเบียบเกีย่ วกับสารเคมีทเ่ี กีย่ วข้อง
- ความรูด้ า้ นกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับชนิดพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์สงวนของประเทศ
- อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ห้ามการค้าชนิดพันธุแ์ ละพืชป่ าทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ (CITES)
- ความรูด้ า้ นกฎหมาย กฏระเบียบด้านแรงงานของประเทศ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจกรรมห่วง
โซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า
- ความรู้ด้านกฎหมาย กฏระเบียบด้านความปลอดภัยของประเทศ ที่เ กี่ยวข้อ งกับ
กิจกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า
- ความรูด้ า้ นกฎหมาย กฏระเบียบด้านสิง่ แวดล้อมของประเทศ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจกรรมห่วง
โซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า
6.1.1.2.5.2
หน่ ว ยรับ รองจะต้ อ งมัน่ ใจว่ า ผู้ ต รวจประเมิน ได้ แ สดงให้ เ ห็น ถึ ง
ความสามารถในการใช้ค าศัพ ท์เ ฉพาะทาง ความรู้ ความเข้าใจรวมถึงทักษะในสาขาต่ างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากห่วงโซ่ควบคุม ดังนี้:
ก) หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้
ข) ผลิต ภัณ ฑ์ กระบวนการและแนวทางปฏิบตั ิใ นภาคส่ ว นเฉพาะทาง การส่ ง ผ่ า น
วัตถุดบิ การตรวจวัด และการควบคุมการตรวจวัด
ค) การใช้ระบบบริห ารจัดการอุ ต สาหกรรมป่ าไม้และที่เ กี่ยวข้อ งรวมถึงการทางาน
ร่วมกันระหว่างส่วนประกอบต่างๆ
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ง) ระบบของข้อมูลและเทคโนโลยีสาหรับ การมอบอานาจ ความปลอดภัย การแจกจ่าย
และการควบคุมเอกสาร ข้อมูล และบันทึก
จ) การใช้ฉลากและการอ้างสิทธิ ์ของ TFCC และ PEFC (หากองค์กรมีการประยุกต์ใช้)
ฉ) การใช้วธิ กี ารตรวจสอบว่ามีการหลีกเลีย่ งการสรรหาวัตถุดบิ จากแหล่งทีม่ ขี อ้ พิพาท
รวมถึงวิธกี ารประเมินและตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
6.1.1.3 คณะผูต้ รวจประเมิ น
ในกรณีท่ผี ู้ตรวจประเมินมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อย่อยที่ 6.1.1.2 ต้องจัดให้ม ี
ผู้เชี่ยวชาญที่มคี ุณสมบัตติ ามข้อ 6.1.1.2 ร่วมอยู่ในคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินมี
ความสามารถตามทีก่ าหนด
6.1.2 การบริ หารความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 6.1.2 ของ ISO/IEC 17065
6.1.3 สัญญากับบุคลากร
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 6.1.3 ของ ISO/IEC 17065
6.2 ทรัพยากรสาหรับการตรวจประเมิ น
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 6.2 ของ ISO/IEC 17065
7. ข้อกาหนดกระบวนการ
7.1 ทัวไป
่
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.1 ของ ISO/IEC 17065
7.2 การยื่นขอการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.2 ของ ISO/IEC 17065
7.2.1 องค์กรลูกค้าจะต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อยในคาร้องขอการรับรองตามห่วงโซ่
การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า (มอก.2861)
ก) ชื่อองค์กร ชื่อ ทีอ่ ยูแ่ ละสถานะทางกฎหมาย
ข) เอกสารที่แสดงให้เห็นภาพรวมของระเบียบปฏิบตั งิ าน ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ การควบคุม
ผลิตภัณฑ์จากป่ า ขององค์กรลูกค้าตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานฯ
ค) การระบุเชิงอธิบายสาหรับผลิตภัณฑ์ทค่ี รอบคลุมตามห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า
ง) สถานที่ตงั ้ ทัง้ หมดทีม่ กี ารขอการรับรองห่วงโซ่ การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า ในกรณีท่เี ป็ น
การรับรองหลายสถานทีต่ งั ้ (ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า)
7.2.2 องค์กรลูกค้าจะต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่ภายใต้ห่วงโซ่
การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า ข้อมูลต่อไปนี้เกีย่ วข้องกับการใช้ขอ้ กาหนดเสริมของมาตรฐานฯ ดังนี้:
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ก) วิธกี ารของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า
ข) วิธกี ารคานวณร้อยละการรับรอง
ค) การถ่ายโอนร้อยละการรับรองไปยังผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้
ง) คานิยามของแหล่งทีม่ า
จ) มีการเตรียมการประยุกต์ใช้ ระเบียบการใช้เครือ่ งหมาย TFCC
ในกรณีทอ่ี งค์กรลูกค้าใช้วธิ กี ารของห่วงโซ่ การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าที่แตกต่างกัน (ก-จ) สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามหลากหลายขององค์กรหลายสถานที่ตงั ้ การประยุกต์ใช้จะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้
ระบุไว้ในข้อ ก) ถึง จ) แยกกันสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และ/หรือแต่ละสถานทีต่ งั ้
7.3 การทบทวนคาขอ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.3 ของ ISO/IEC 17065
7.3.1 หน่ วยรับรองจะต้องมีกระบวนการเตรียมการด้านเอกสารที่สามารถมันใจได้
่
ว่ามีการนา
แผนการตรวจประเมินไปใช้กบั แต่ละการตรวจประเมินเพื่อแสดงถึงข้อตกลงพื้นฐานในการดาเนินการ
และรายละเอียดแผนการตรวจประเมิน สาหรับแผนการตรวจประเมินจะต้องมีการแจ้ง และวันที่ตรวจ
ประเมินจะต้องมีการตกลงกันล่วงหน้ากับองค์กรลูกค้า
7.3.2 ในกรณีทม่ี กี ารรับรองหลายสถานทีต่ งั ้ แผนการตรวจสอบจะต้องแจ้งสถานทีต่ งั ้ ทีถ่ ูกสุ่มตรวจ
7.3.3 หน่วยรับรองจะต้องมีกระบวนการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการคัดเลือกและการแต่งตัง้ ทีม
ตรวจประเมินรวมถึงหัวหน้าทีมตรวจประเมิน
7.3.4 หน่ วยรับรองจะต้องดาเนินการตรวจประเมินเอกสารขององค์กรลูกค้า (ดูขอ้ ย่อย 7.2 ข) ก่อน
ทาการตรวจประเมินที่สถานที่ทาการ เพื่อระบุความสอดคล้องตามห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าใน
ด้านเอกสารร่วมกับหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมิน
7.4 การประเมิ น
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.4 ของ ISO/IEC 17065
7.4.1 ขอบเขตในการตรวจประเมิน ประกอบด้วย
ก) ความสอดคล้องของกระบวนการห่วงโซ่ การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าขององค์กรลูกค้า กับ
ข้อกาหนดมาตรฐานห่วงโซ่ การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า และภาคผนวกที่เกี่ยวข้องกับคานิยามที่มา
ของวัตถุดบิ และการนาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
ข) ความสอดคล้องของระบบการจัดการขององค์กรลูกค้ากับข้อกาหนดมาตรฐานห่วงโซ่การ
ควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า และมีการนาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
ค) ความสอดคล้องของกระบวนการห่วงโซ่ การควบคุ มผลิตภัณฑ์จากป่ า ขององค์กรลูกค้ากับ
ข้อกาหนดในการหลีกเลีย่ งวัตถุดบิ จากแหล่งทีม่ ขี อ้ พิพาท (Controversial Sources) หากมีการประยุกต์ใช้
ข้อกาหนดการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence System) และมีการนาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
ง) ความสอดคล้องขององค์กรลูกค้ากับระเบียบการใช้เครื่องหมาย TFCC และการนาไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ
จ) ระบุพน้ื ทีท่ ม่ี โี อกาสในการพัฒนาของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าขององค์กรลูกค้า
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7.4.2 หน่ วยรับรองจะต้องดาเนินการตรวจประเมินครัง้ แรก (Initial Audit) โดยการตรวจประเมิน
ครัง้ แรก และการตรวจประเมินใหม่ (Re-certification Audit) จะต้องดาเนินการ ณ สถานทีท่ าการ
7.4.3 หน่ วยรับรองจะต้องมีระเบียบการปฏิบตั ทิ เี่ ป็ นเอกสารสาหรับกาหนดเวลาในการตรวจ
ประเมินโดยผูต้ รวจประเมิน และ/หรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ให้มกี ารดาเนินการตรวจประเมิ นอย่างสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กรลูกค้า หน่วยรับรองต้องกาหนดเวลาในการตรวจประเมินพร้อมทัง้ ให้เหตุผล
ของการกาหนดระยะเวลานัน้ โดยมีการบันทึก ทัง้ นี้ระยะเวลาขัน้ ต่าสาหรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่
ทาการจะใช้เวลาหนึ่งวันทางาน (Man-day)
7.4.4 ในการกาหนดเวลาในการตรวจประเมิน หน่วยรับรองควรพิจารณาคุณลักษณะต่อไปนี้
ก) ข้อกาหนดของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า
ข) ขนาดและความซับซ้อนของการดาเนินการขององค์กรลูกค้า จานวนของประเภทผลิตภัณฑ์
และสายผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มการผลิตและหน่วยของกลุ่มการผลิต
ค) การจัด หาที่อ าจก่ อ ให้ เ กิด ความเสี่ย งสู ง ในการจัด ซื้อ วัต ถุ ดิบ จากแหล่ ง ที่ม ีข้อ พิพ าท
(Controversial Sources)
ง) ขอบเขตของการติดฉลาก TFCC
จ) กิจกรรมทีม่ กี ารจ้างเหมาภายนอกให้รวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์
จากป่ า
ฉ) ผลการตรวจประเมินก่อนหน้ารวมถึงระบบการบริหารจัดการองค์กรลูกค้า
ช) จานวนของสถานทีต่ งั ้ และการพิจารณาสถานทีต่ งั ้ หลายแห่ง
7.4.5 รายงานการประเมินจะต้องระบุส่วนต่างๆ ขององค์กรลูกค้า กระบวนการ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้อยูภ่ ายใต้ขอบข่ายของการขอการรับรอง
7.4.6 รายงานการประเมินจะต้องระบุขอ้ ของหลักเกณฑ์ของมาตรฐานทีน่ าไปใช้ เช่น
ก) วิธกี ารของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า (ข้อที่ 4 และ 5 ของมาตรฐานฯ)
ข) วิธกี ารคานวณร้อยละการรับรอง
ค) การถ่ายโอนร้อยละการรับรองไปยังผลิตภัณฑ์
ง) คานิยามแหล่งกาเนิดทีใ่ ช้
จ) ระเบียบการใช้เครือ่ งหมาย TFCC
ฉ) ข้อกาหนดสาหรับการหลีกเลีย่ งวัตถุดบิ จากแหล่งทีม่ ขี อ้ พิพาท
7.4.7 หากหลักเกณฑ์การรับรองแตกต่างกันสาหรับผลิตภัณฑ์เดีย่ ว/กลุ่ม คานิยามทีไ่ ด้อธิบาย
ไว้ใน ข้อ 7.4.6 จะต้องจัดทาแยกกันสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์
7.5 การทบทวน
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.5 ของ ISO/IEC 17065
7.6 การตัดสิ นใจในการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.6 ของ ISO/IEC 17065
7.6.1 สิง่ ที่พบจากการตรวจประเมินจะต้องจาแนกว่าเป็ น ความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
สาคัญ, ความไม่สอดคล้องข้อกาหนดย่อย ข้อสังเกต หรือโอกาสในการปรับปรุง
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7.6.2 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องสาคัญและตามข้อบกพร่องย่อย จะต้องได้รบั การแก้ไข
และการดาเนินการแก้ไขจะต้องได้รบั การทวนสอบความถูกต้องโดยหน่ วยรับรอง ก่อนให้การรับรอง
หรือการต่ออายุการรับรอง
7.6.3 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องสาคัญและตามข้อบกพร่องย่อย ทีไ่ ด้ระบุไว้ในการตรวจติดตาม
จะต้องระบุการดาเนินการแก้ไขโดยองค์กรลูกค้า สาหรับแผนการดาเนินการแก้ไขรวมทัง้ กรอบเวลาจะต้องได้รบั
การทบทวนและยอมรับโดยหน่ วยรับรอง ระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไขสาหรับความไม่สอดคล้องตาม
ข้อกาหนดที่สาคัญ และการทวนสอบความถูกต้องโดยหน่ วยรับรองให้เป็ นไปตามระเบียบของหน่ วยรับรองแต่
ต้องไม่เกิน 3 เดือน ในส่วนของการดาเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดย่อยจะต้องได้รบั การทวน
สอบความถูกต้องไม่เกินช่วงเวลาทีจ่ ะทาการตรวจประเมินในครัง้ ถัดไป
7.6.4 การดาเนินการแก้ไขสาหรับ ความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในการตรวจ
ประเมินครัง้ แรก, การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมินใหม่ จะต้องมีการทวนสอบโดย
หน่วยรับรองทีส่ ถานทาการหรือใช้รปู แบบการทวนสอบอื่นทีเ่ หมาะสม
7.7 การดาเนิ นการด้านเอกสารการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.7 ของ ISO/IEC 17065
7.7.1 เอกสารการรับรองจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
ก) เครือ่ งหมาย TFCC และองค์กรที่ TFCC ได้รบั การเทียบเคียง (หากมี)
ข) การระบุหน่วยรับรอง
ค) ชื่อและทีอ่ ยูข่ ององค์กรลูกค้าหรือ ส่วนขององค์กรทีเ่ ป็ นเจ้าของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า
ง) ขอบข่ายทีไ่ ด้การรับรอง (ดูขอ้ ย่อย 7.7.2)
จ) เครื่องหมายของหน่ วยรับรองระบบงานตามที่กาหนดโดยหน่ วยรับรองระบบงาน (รวมถึง
หมายเลขการรับรองระบบงานถ้ามี)
ช) วันทีใ่ ห้การรับรอง วันทีข่ ยาย หรือวันทีต่ ่ออายุการรับรอง รวมถึงวันทีห่ มดอายุการรับรอง
หรือ วันครบกาหนดการต่ออายุการรับรอง วันทีม่ ผี ลบังคับใช้บนเอกสารรับรองจะต้องไม่ใช่วนั ทีก่ ่อน
วันทีอ่ นุมตั กิ ารรับรอง
7.7.2 ขอบเขตของการรับรองจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ต่อไปนี้
ก) การระบุมาตรฐานห่วงโซ่ควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ทใ่ี ห้การรับรอง
ข) วิธกี ารสาหรับห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าทีใ่ ช้
ค) ผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยูภ่ ายใต้ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า
7.7.3 ให้ ร ะบุ ม าตรฐานห่ ว งโซ่ การควบคุ ม ผลิต ภัณฑ์จากป่ าในระดับ นานาชาติ ที่ไ ด้ ก าร
เทียบเคียงเพิม่ เติมในขอบเขตของการรับรอง
7.7.4 ในกรณีท่ผี ลิตภัณฑ์เดีย่ ว/กลุ่ม มีการใช้คานิยามของที่มาของวัตถุดบิ ที่ต่างกัน ขอบเขต
ของเอกสารการรับรอง (ข้อย่อย 12.2.2 ข) จะต้องระบุสาหรับผลิตภัณฑ์เดีย่ ว ในกรณีทข่ี อบข่ายของ
การรับรอง ถูกรวมอยู่ในภาคผนวกของเอกสารรับรอง จะต้องระบุการอ้างอิงไปยังภาคผนวกซึง่ ให้รวม
เป็ นส่วนหนึ่งของใบรับรองด้วย
7.7.5 หน่ วยรับรองจะต้องออกเอกสารการรับรองเป็ นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตามที่องค์กร
ลูกค้าร้องขอ
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7.7.6 ให้การรับรองไม่เกิน 5 ปี
7.7.7 หน่ วยรับรองจะต้องจัดทาข้อมูลที่ถูกต้องและขอบเขตของเอกสารรับรองที่มกี ารออกให้
องค์กรลูกค้าในการเผยแพร่แก่สาธารณะ
7.7.8 หน่ วยรับรองจะต้องแจ้ง TFCC ในกรณีทม่ี กี ารให้ การลดขอบข่าย การพักใช้ การเพิก
ถอนการรับรอง หรือมีการเปลีย่ นแปลงขอบข่ายในการตรวจประเมิน
7.8 ประเภทของผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.8 ของ ISO/IEC 17065
อ้างอิงตามข้อกาหนดในระเบียบการใช้เครือ่ งหมายของ TFCC หากมีการประยุกต์ใช้
7.9 การควบคุมดูแล
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.9 ของ ISO/IEC 17065
7.9.1 การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบจะต้องดาเนินการอย่างน้อยปี ละครัง้
7.9.2 การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบจะต้องดาเนินการทีส่ ถานตัง้ ขององค์กรลูกค้า การตรวจ
ติดตามประจาปี โดยการลงตรวจพื้นที่สามารถแทนที่ด้วยเทคนิคการตรวจประเมินด้านอื่นๆ ได้ เช่น
ทบทวนด้านเอกสารและบันทึก และการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ โดยการลงพืน้ ทีจ่ ะต้องห่างกันไม่
เกิน 2 ปี โดยหน่วยรับรองต้องแสดงให้เห็นว่า
ก) หน่ วยรับรองสามารถแสดงให้เห็นว่าเทคนิคการตรวจประเมินทีใ่ ช้สามารถสร้างความมันใจ
่
ว่าหน่วยงานทีไ่ ด้การรับรองมีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การรับรอง
ข) องค์กรลูกค้าเป็ นบริษทั ขนาดเล็ก
ค) ความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดสาคัญมีการแก้ไขก่อน การตรวจประเมินครัง้ แรก, การตรวจ
ติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมินใหม่
ง) การจัดหาขององค์กรลูกค้าไม่มอี ุปทานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
จ) องค์กรลูกค้านาเสนอบันทึกทัง้ หมดทีใ่ ห้มกี ารจัดเก็บสาหรับมาตรฐานควบคุมให้แก่หน่ วยรับรอง
หรือรายการของบันทึกทัง้ หมดทีช่ ่วยให้หน่วยรับรองสามารถทาการสุ่มตัวอย่างได้อย่างอิสระ
7.9.3 การตรวจติดตามโดยการลงพื้นที่ยงั สามารถยกเว้นและแทนทีไ่ ด้ ด้วยเทคนิคการตรวจ
ประเมินด้านอื่นๆ โดยแสดงหลักฐานทีเ่ พียงพอว่าองค์กรลูกค้าไม่ได้จดั ซือ้ และไม่ ได้อ้างสิทธิ ์วัตถุดบิ ที่
ได้การรับรองนับตัง้ แต่ การตรวจประเมินครัง้ แรก, การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมิน
ใหม่ครัง้ ปั จจุบนั ทัง้ นี้ การตรวจติดตามโดยการลงพืน้ ทีจ่ ะต้องห่างกันไม่เกิน 2 ปี
7.9.4 เวลาขัน้ ต่ า ส าหรับ การการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบและการตรวจประเมิน ใหม่ จะ
เหมือนกับการตรวจประเมินครัง้ แรกตามกาหนดในข้อย่อยที่ 7.4.4
7.10 การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.10 ของ ISO/IEC 17065
7.11 การลดขอบข่าย, การพักใช้ หรือการเพิ กถอนการรับรอง
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.11 ของ ISO/IEC 17065
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7.12 บันทึก
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.12 ของ ISO/IEC 17065
7.13 การร้องเรียนและการอุทธรณ์
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 7.13 ของ ISO/IEC 17065
8. ข้อกาหนดระบบบริ หารจัดการ
อ้างอิงตามข้อกาหนดในข้อย่อยที่ 8 ของ ISO/IEC 17065
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ภาคผนวกที่ 1 – การรับรองระบบงานที่ได้รบั การยอมรับโดย TFCC
TFCC ได้กาหนดให้การรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า (มอก.2861) ต้องดาเนินการโดย
หน่ ว ยรับ รองที่ไ ด้ร ับ การรับ รองระบบงานโดยหน่ ว ยรับ รองระบบงานที่เ ป็ น ภาคีข อง Multilateral
Recognition Arrangement (MLA) สาหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ ของ IAF
ซึ่งในที่น้ีหน่ วยรับรองระบบงานในประเทศไทยคือ สานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
(National Standardization Council of Thailand, NSC) ภายใต้ส านัก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ขอบเขตของการรับรองระบบงานจะต้อ งครอบคลุ มมาตรฐานห่ว งโซ่การควบคุ ม ผลิต ภัณฑ์จ ากป่ า
(มอก.2861) ในฉบับทีย่ งั มีผลบังคับใช้และ/หรืออ้างอิงถึงการเปลีย่ นแปลงและการแก้ไขในอนาคต โดย
TFCC และนาเสนออย่างเป็ นทางการผ่านทางเว็บไซต์ของ TFCC http://fti-tfcc.org/
ขอบเขตของการรับรองระบบงานจะต้องระบุ ISO/IEC 17065, เอกสารฉบับนี้ และข้อกาหนดอื่นๆ
ทีห่ น่วยรับรองได้รบั การประเมิน
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ภาคผนวกที่ 2 – การขึ้นทะเบียนหน่ วยรับรองของ TFCC
(ข้อกาหนดไม่สามารถนาไปใช้กบั การรับรองระบบงานของหน่วยรับรองได้)
- หน่ วยรับรองที่ให้การรับรองระบบการจัดการป่ าไม้ของ TFCC จะได้ต้องได้รบั การขึน้ ทะเบียน
โดย TFCC
- การขึน้ ทะเบียน TFCC ได้กาหนดให้หน่ วยรับรองจะต้องมีการรับรองระบบงานทีย่ งั คงสถานะ
จากหน่วยรับรองระบบงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก TFCC (ดูภาคผนวก 1 ของเอกสารฉบับนี้)
- หน่ วยรับรองต้องแจ้ง TFCC เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 7 วันทาการ หากมีการลดขอบข่าย
การพักใช้ เพิกถอนใบรับรอง หรือเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะการ
รับรองขององค์กรและเหตุผลของการตัดสินใจเหล่านัน้
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้มกี ารให้การรับรอง โดยทัวไปแล้
่
วจะรวมข้อมูลที่แสดงถึง องค์กรผู้ถือครองเอกสารรับรอง
ขอบข่ายของการให้การรับรอง จานวนสถานที่ตงั ้ ที่ให้การรับรองกับองค์กรลูกค้า ซึ่งจาเป็ นต้องใช้สาหรับการกาหนด
ค่าธรรมเนียมการรับรองของ TFCC

การขึน้ ทะเบียนหน่ วยรับรองของ TFCC อาจกาหนดให้หน่ วยรับรองชาระค่าธรรมเนียมในการขึ้น
ทะเบียนตามที่ TFCC กาหนด
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ภาคผนวกที่ 3 – การรับรองห่วงโซ่ควบคุมแบบหลายสถานที่ตงั ้ (Multi-site Certification)
คานา
ภาคผนวกนี้ว่าด้วยการตรวจประเมินและการรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า ในองค์กร
ลูกค้าทีม่ เี ครือข่ายของสถานทีต่ งั ้ หลายแห่ง เพื่อเป็ นการรับประกันว่าการตรวจประเมินสามารถสร้าง
ความมันใจเพี
่
ยงพอ ในการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าขององค์กรลูกค้า
ในทุกสถานที่ตงั ้ รวมถึงการตรวจประเมินเป็ นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้และเหมาะสมทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและการ
ดาเนินการ
1. หลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติขององค์กรลูกค้าแบบหลายสถานที่ตงั ้
1.1 หลักเกณฑ์ของการมีคุณสมบัตสิ าหรับองค์กรลูกค้าแบบหลายสถานทีต่ งั ้ รวมถึงคานิยามจะอยู่
ในภาคผนวกของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า
1.2 นอกจากข้อกาหนดในภาคผนวกของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าแล้ว องค์กร
ลูกค้าแบบหลายสถานทีต่ งั ้ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล จาก
ทุ ก สถานที่ต ัง้ รวมถึง ส านั ก งานส่ ว นกลางและเจ้า หน้ า ที่ท่ีร บั ผิด ชอบของสถานที่ต ัง้ ทัง้ หมด โดย
ความสามารถในการรวมรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลควรมีรายละเอียด ดังนี้
ก) การจัดทาเอกสาร และการเปลีย่ นแปลงของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า
ข) การทบทวนการบริหารจัดการ
ค) การร้องเรียน
ง) การประเมินผลของการดาเนินการแก้ไข
จ) การวางแผนการตรวจสอบภายในและการประเมินผล
ฉ) ข้อกาหนดทางกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการหลีกเลีย่ งวัตถุดบิ ทีม่ าจากแหล่งทีม่ ขี อ้ พิพาท
1.3 จากการอ้างอิงในภาคผนวกที่ 3 ของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า องค์กรลูกค้า
แบบหลายสถานทีต่ งั ้ จัดตัง้ ขึน้ เป็ นกลุ่มองค์กรอิสระ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์การได้มาและรักษาการรับรองห่วง
โซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า จะต้องประกอบด้วยผูป้ ระกอบการขนาดเล็กเท่านัน้
2. หลักเกณฑ์การมีคณ
ุ สมบัติสาหรับหน่ วยรับรอง
หน่ วยรับรองจะต้องแสดงข้อมูล ให้แก่ องค์กรลูกค้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมีคุ ณสมบัติท่ีได้ระบุ ไว้ใน
ภาคผนวกนี้ และในภาคผนวกของมาตรฐานห่วงโซ่ การควบคุ มผลิตภัณฑ์จากป่ าก่ อนเริม่ กระบวนการ
ประเมิน และไม่ควรดาเนินการประเมินหากไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ก่อนเริม่ กระบวนการ
ประเมิน หน่ วยรับรองควรแจ้งองค์กรลูกค้าว่าไม่สามารถออกใบรับรองได้ หากในระหว่างการตรวจประเมิน
พบความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดในหลักเกณฑ์ของการมีคุณสมบัตเิ หล่านี้
2.1 การทบทวนสัญญา
2.1.1 ขัน้ ตอนการดาเนินการของหน่วยรับรอง จะต้องแน่ใจว่าการทบทวนสัญญาในขัน้ ต้นได้ระบุความ
ซับซ้อนและขนาดของกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า ที่จะกาหนดในการ
รับรองรวมถึงความแตกต่างของแต่ละสถานทีต่ งั ้ เพื่อใช้ในการกาหนดระดับของการสุ่มตัวอย่าง
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2.1.2 หน่วยรับรองจะต้องระบุหน้าทีส่ ่วนกลางขององค์กรลูกค้าว่า แต่ละหุน้ ส่วนมีการทาสัญญา
เพื่อให้การรับรองดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อตกลงจะต้องยินยอมให้หน่ วยรับรองดาเนิน
กิจกรรมการรับรองขององค์กรทีม่ หี ลายสถานทีต่ งั ้ โดยครอบคลุมสถานทีต่ งั ้ ทัง้ หมด
2.1.3 หน่ วยรับรองจะต้องทาการวิเคราะห์ว่ามีสถานทีต่ งั ้ ทีใ่ ดบ้างขององค์กร ทีม่ กี ารไหลของ
วัตถุดบิ (Raw Material Flow) คล้ายคลึงกัน สามารถใช้ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าในวิธกี าร
เดียวกัน ความคล้ายคลึงกัน นี้ จะต้องนามาพิจาณาในขัน้ ตอนการสุ่มตัวอย่างขององค์กรลูกค้าแบบ
หลายสถานทีต่ งั ้
2.1.4 หน่วยรับรองจะต้องเก็บรักษาบันทึก เพื่อแสดงไว้เห็นว่าได้ดาเนินการตามกิจกรรมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อย่อย 2.1.1, 2.1.2 และ 2.1.3 อย่างมีประสิทธิผล
2.2 การตรวจประเมิ น
2.2.1 หน่ วยรับรองจะต้องมีเอกสารขัน้ ตอนเพื่อการดาเนินการในการตรวจประเมินภายใต้
ขัน้ ตอนแบบหลายสถานทีต่ งั ้ โดยขัน้ ตอนการตรวจประเมินประกอบด้วยการจัดเตรียมเอกสารและการ
ทบทวนบันทึก การตรวจสอบ ณ สถานทีต่ งั ้ เป็ นต้น จะต้องกาหนดวิธกี ารทีห่ น่ วยรับรองทาให้พงึ พอใจ
ในหน่ วยตนเอง และมีการใช้ข้อกาหนดห่วงโซ่ควบคุ มกับสถานที่ตงั ้ ทัง้ หมด รวมถึงหลักเกณฑ์ของ
มาตรฐานห่วงโซ่ควบคุมและภาคผนวกที่ 3
2.2.2 หากมีทมี ตรวจประเมินมากกว่าหนึ่งทีมร่วมในเครือข่ายการประเมินหรือการตรวจติดตาม
หน่ วยรับรองจะต้องแต่งตัง้ หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินทีม่ หี น้าที่ในการรวบรวมข้อค้นพบจากทีมผูต้ รวจ
ประเมินและจัดทารายงานสังเคราะห์
2.3 การไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
2.3.1 เมื่อพบความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดแบบหลายสถานที่ตงั ้ ต่างๆ ทัง้ จากการตรวจ
ประเมินภายในองค์กรลูกค้า หรือจากการตรวจประเมินโดยหน่ วยรับรอง จะต้องมีการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงเพื่อกาหนดว่า สถานที่ตงั ้ อื่นๆ จะได้รบั ผลกระทบด้วยหรือไม่ ดังนัน้ หน่ วยรับรองจะต้อง
กาหนดให้องค์กรลูกค้าทาการทบทวนการไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด เพื่อกาหนดว่ามีความบกพร่องของ
ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าในภาพรวมของทุกพืน้ ทีห่ รือไม่ หากพบ จะต้องใช้การดาเนินการ
เชิงทัง้ ทีส่ านักงานส่วนกลางและสถานที่ตงั ้ แต่ละแห่ง แต่หากไม่พบ องค์กรลูกค้าจะต้องสามารถแสดง
ให้หน่วยรับรองเห็นถึงข้อสาเหตุทจ่ี ากัดของการดาเนินการติดตาม
2.3.2 หน่ วยรับรองจะต้องขอหลักฐานของการดาเนินการเหล่านี้ รวมถึงเพิม่ ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่างจนกว่าจะพึงพอใจว่าได้มกี ารควบคุมแล้ว
2.3.3 ระหว่างขัน้ ตอนในการตัดสินใจ หากสวนป่ าแห่งใดแห่งหนึ่งพบการไม่เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนด จะต้องปฏิเสธการรับรององค์กรลูกค้าทัง้ หมด และรอจนกว่าจะมีการดาเนินการแก้ไข
2.3.4 ในการแก้ไขปั ญหาการไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดนัน้ จะต้องไม่ให้การยอมรับในกรณีท่ี
องค์กรลูกค้าพยายามแยกหรือตัดขอบเขตพืน้ ที่ "ทีม่ ปี ั ญหา" ในระหว่างกระบวนการรับรอง
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2.4 ใบรับรอง
2.4.1 จะต้องออกใบรับรองฉบับเดียวโดยใช้ช่อื และที่อยู่ของสานักงานส่วนกลางขององค์กรลูกค้า
จะต้องออกบัญชีรายชื่อพืน้ ทีท่ งั ้ หมดที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นบนใบรับรอง หรือในภาคผนวก
หรือการอ้างถึงใบรับรองดังกล่าว สาหรับขอบเขตหรือการอ้างอิงอื่นๆ บนใบรับรองจะต้องระบุให้ชดั เจนว่า
กิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้การรับรองมีดาเนินการโดยเครือข่ายของสถานทีต่ งั ้ ระบุไว้ในรายการ
หากสถานที่ตงั ้ แบบเดี่ยว มีการใช้วธิ กี ารห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า หรือคานิยามที่มาของ
วัตถุดบิ ทีต่ ่างกัน การใช้มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าจะต้องระบุให้ชดั เจนบนใบรับรอง
และภาคผนวกต่างๆ สาหรับสถานทีต่ งั ้ แบบเดีย่ วทีม่ อี ยู่
2.4.2 อาจมีการออกใบรับรองย่อยให้แก่องค์กรของแต่ละสถานที่ตงั ้ ทีอ่ ยู่ภายใต้การรับรองบนเงื่อนไขที่ม ี
ขอบเขตเดียวกัน หรือเงือ่ นไขย่อยตามเงือ่ นไขหลักนัน้ และให้มกี ารอ้างอิงทีช่ ดั เจนไปยังเอกสารรับรองหลัก
2.4.3 ใบรับรองจะต้อ งถู ก ถอดถอนทัง้ หมดหากสานักงานส่ ว นกลางหรือ สถานที่ต งั ้ ใดๆ ไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจ่ี าเป็ นสาหรับการรักษาใบรับรอง (ดูขอ้ 2.2 ด้านบน)
2.4.4 รายการของทุกสถานที่ตงั ้ จะต้องเก็บรักษาและปรับปรุงให้เป็ นปั จจุ บนั โดยหน่ วยรับรอง
เพื่อการดาเนินการนี้ หน่ วยรับรองจะต้องร้องขอให้องค์กรแจ้งเกี่ยวกับการสิน้ สุด, การจัดตัง้ หรือการ
เปลีย่ นแปลงในกิจกรรมของสถานทีต่ งั ้ หากไม่มกี ารแจ้งข้อมูลดังกล่าว หน่ วยรับรองสามารถถือได้ว่ามี
การใช้ใบรับรองทีผ่ ดิ และสามาถดาเนินการตามความเหมาะสม
2.4.5 สามารถเพิ่มเติมสถานที่ตงั ้ ลงในใบรับรองที่มอี ยู่แล้วได้ อันเป็ นผลมาจากกิจกรรมการตรวจ
ติดตามและ/หรือ การตรวจประเมินซ้า ทัง้ นี้ หน่วยรับรองจะต้องมีขนั ้ ตอนสาหรับการเพิม่ สถานทีต่ งั ้ ใหม่ดว้ ย
หมายเหตุ : สถานที่ตงั ้ ชัวคราว
่
อาทิ สถานทีต่ งั ้ อาคารทีก่ าหนดโดยองค์กรลูกค้า เพื่อดาเนินการเฉพาะไม่ถอื ว่าเป็ น
ส่วนหนึ่งของการดาเนินการหลายสถานทีต่ งั ้ การสุม่ ตัวอย่างของกิจกรรมใดทีด่ าเนินการดังกล่าว จะใช้ในวัตถุประสงค์
เพื่อการยืนยันกิจกรรมของสานักงานถาวรที่จะระบุในการรับรองห่วงโซ่ควบคุม และไม่ใช้ในวัตถุประสงค์การออก
ใบอนุญาตให้แก่สถานทีต่ งั ้ ชัวคราวเอง
่

3. การสุ่มตัวอย่างสาหรับการตรวจประเมิ น ณ สถานที่ทาการ
3.1 วิ ธีการ
3.1.1 หน่ วยรับรองสามารถใช้การสุ่มตัว อย่างของสถานที่ต งั ้ สาหรับการตรวจประเมิน ณ
สถานที่ทาการ โดยสุ่มตัวอย่างสถานที่ตงั ้ ที่มคี วามเหมาะสมในการเพิม่ ความมันใจอย่
่
างเพียงพอว่า
องค์กรลูกค้าแบบหลายสถานที่ตงั ้ มีการดาเนินการตามข้อกาหนดห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ า
ทัง้ นี้ หน่ ว ยรับรองจะต้องสามารถแสดงให้เ ห็นถึงการให้เ หตุผ ลที่คดั เลือกสถานที่ตงั ้ ใดในการตรวจ
ประเมิน ณ สถานที่ทาการ เพื่อรับประกันว่าได้มกี ารประเมินความแตกต่างจากสถานที่ตงั ้ ทัง้ หมด
รวมถึงการนาห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไปดาเนินการ
3.1.2 ตัวอย่างสาหรับการตรวจประเมินครัง้ แรก การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจ
ประเมิน ใหม่ จะต้อ งถู ก การก าหนดแยกกัน สาหรับ แต่ ล ะสถานที่ต ัง้ ที่ใ ช้ว ิธ ีก ารห่ว งโซ่ ก ารควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์จากป่ าทีต่ ่างกัน (วิธกี ารแยกทางกายภาพและแบบร้อยละ) ตัวอย่างจะต้องเป็ นตัวแทนของ
ความแตกต่างในกระบวนการและกิจกรรมของแต่ละสถานทีต่ งั ้ ที่ระบุในการรับรองห่วงโซ่การควบคุม
ผลิตภัณฑ์จากป่ าทีต่ ่างกัน
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3.1.3 ตัวอย่างทีถ่ ูกคัดเลือกและไม่ถูกเลือกบางส่วนยึดตามตัวแปรทีไ่ ด้กาหนดด้านล่างนี้ และ
ควรให้มคี วามแตกต่างของสถานทีต่ งั ้ ต่างๆ ทีถ่ ูกเลือกมา โดยรวมการสุ่มแบบไม่มแี บบแผน
3.1.4 ควรสุ่มแบบไม่มแี บบแผนอย่างน้อย 25% ของตัวอย่าง
3.1.5 ในการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ท่กี ล่าวถึง ในที่น้ี ควรพิจารณาคัดเลือกตัวอย่างที่เหลือ
เพื่อทีจ่ ะให้มคี วามแตกต่างของสถานทีต่ งั ้ ทีเ่ ลือกมีโอกาสทัวถึ
่ งให้มากทีส่ ุด ในระยะเวลาทีใ่ บรับรองมีผล
บังคับใช้
3.1.6 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานทีต่ งั ้ จะต้องรวมการประเมินต่อไปนี้ดว้ ย:
ก) ผลการตรวจประเมินภายในหรือการตรวจประเมินให้การรับรองก่อนหน้า
ข) บันทึกการร้องเรียนและการประเมินอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของการดาเนินการแก้ไขและป้ องกัน
ค) การผันแปรทีส่ าคัญของขนาดสถานทีต่ งั ้ และกระบวนการผลิตของสถานทีต่ งั ้
ง) การแปรผันของวิธกี ารห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าทีใ่ ช้
จ) การแก้ไขนับตัง้ แต่การตรวจประเมินให้การรับรองครัง้ สุดท้าย
ฉ) การกระจายตัวทางภูมศิ าสตร์
3.1.7 ไม่จ าเป็ น ต้อ งท าการคัด เลือ กตัง้ แต่ ต อนต้น ของกระบวนการประเมิน โดยสามารถ
ดาเนินการได้เมือ่ การตรวจประเมินทีส่ านักงานส่วนกลางได้เสร็จสิน้ ลงแล้ว ทัง้ นี้ จะต้องแจ้งให้สานักงาน
ส่วนกลางทราบถึงสถานทีต่ งั ้ ใดเป็ นส่วนหนึ่งของตัวอย่าง ซึง่ อาจเป็ นการแจ้งแบบกระชัน้ ชิดได้ แต่ควร
เผื่อเวลาให้เพียงพอสาหรับการตรวจประเมิน
3.1.8 สานักงานส่วนกลางจะต้องได้รบั เลือกเป็ นตัวอย่างในการตรวจประเมินครัง้ แรก, การตรวจ
ติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมินใหม่
3.2 ขนาดของตัวอย่าง
3.2.1 หน่ วยรับรองจะต้องมีขนั ้ ตอนที่เป็ นเอกสาร สาหรับการกาหนดตัวอย่างที่จะใช้ในการตรวจ
ประเมิน ณ สถานที่ทาการ ซึ่งถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินและการรับรององค์กรลูกค้าแบบหลาย
สถานทีต่ งั ้ ทัง้ นี้ ต้องใช้ปัจจัยทัง้ หมดทีไ่ ด้อธิบายไว้ในภาคผนวกนี้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.2.2 ในกรณี ท่ีข นั ้ ตอนของหน่ ว ยรับ รองได้ ร ะบุ ต ัว อย่า งที่น้ อ ยกว่ า ผลลัพ ธ์ท่ีก าหนดไว้ใ น
คาแนะนาด้านล่างนี้ หน่ วยรับรองจะต้องบันทึกเหตุผลอธิบายและแสดงให้เห็นว่า ได้ดาเนินการตาม
ขัน้ ตอน ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
3.2.3 ข้อกาหนดต่อไปนี้ เป็ นไปตามตัวอย่างของกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งต่ าถึงปานกลาง โดยใน
แต่ละสถานทีต่ งั ้ มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 ราย สถานทีต่ งั ้ ขัน้ ต่ าทีต่ ้องไปตรวจสอบยังสถานทีท่ าการในการ
ตรวจประเมินอยูท่ :่ี
การตรวจประเมินให้การรับรองครัง้ แรก: ขนาดของตัวอย่างควรยกกาลังด้วยจานวนสถานทีต่ งั ้ ทัง้ หมด:
(y=√x ), ให้ปัดขึน้ เป็ นเลขจานวนเต็ม
การตรวจประเมินใหม่: ขนาดของตัวอย่างควรยกกาลังจานวนสถานทีต่ งั ้ ทัง้ หมดคูณด้วย 0.6: (y=0.6
√x), ให้ปัดขึน้ เป็ นจานวนเต็ม
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การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ: ขนาดของตัวอย่างควรเท่ากันกับการตรวจประเมินให้การรับรองครัง้
แรก อย่างไรก็ตาม ในกรณีทร่ี ะบบห่วงโซ่ควบคุมได้รบั การพิสจู น์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลา
สามปี ก่อนหน้า สามารถลดขนาดของตัวอย่างได้ดว้ ย 0.8 อาทิ.: (y=0.8 √x) ให้ปัดขึน้ เป็ นจานวนเต็ม
3.2.4 จะต้องเพิม่ ขนาดของตัวอย่างในกรณีท่กี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งของกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยรับรองภายใต้ระบบการบริหารจัดการ จะต้องระบุตวั แปรต่างๆ ดังนี้:
ก) ขนาดของพืน้ ทีแ่ ละจานวนลูกจ้าง
ข) ความซับซ้อนและการผันแปรของกระแสวัตถุดบิ และวิธกี ารห่วงโซ่ควบคุม
ค) การผันแปรในการใช้วธิ กี ารห่วงโซ่ควบคุมและคานิยามทีม่ าของวัตถุดบิ
ง) ระดับความเสีย่ งของการสรรหาวัตถุดบิ จากแหล่งทีม่ ขี อ้ พิพาท
จ) บันทึกการร้องเรียนและการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของการดาเนินการแก้ไขและการ
ดาเนินการป้ องกัน
ฉ) การประเมินหลายประเทศ
ช) ผลการตรวจประเมินภายใน
3.3 เวลาในการตรวจประเมิ น
3.3.1 หน่ วยรับรองจะต้อ งสามารถแสดงให้เห็นถึงการอธิบายสาเหตุสาหรับเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจประเมิน หลายสถานที่ต งั ้ ทัง้ ในเรื่อ งของนโยบายทัง้ หมดสาหรับการจัดสรรเวลาในการตรวจ
ประเมิน
3.3.2 เวลาขัน้ ต่ าทีใ่ ช้ในการตรวจประเมินแต่ละสถานที่ตงั ้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการตรวจประเมิน
ครัง้ แรก, การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมินใหม่ เท่ากันกับเวลาในการตรวจประเมิน
ครัง้ แรกตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อย่อย 7.4.3 สามารถใช้การลดเวลาตามมาตรฐานห่วงโซ่ การควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์จากป่ า ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับสถานทีต่ งั ้ และจะตรวจสอบทีส่ านักงานส่วนกลางเท่านัน้
3.3.3 ไม่อนุญาตให้ลดเวลาในการตรวจประเมินสาหรับสานักงานส่วนกลาง
3.4 สถานที่ตงั ้ เพิ่ มเติ ม
ในการใช้กลุ่มสถานทีต่ งั ้ ใหม่ เพื่อเข้าร่วมเครือข่ายแบบหลายสถานที่ตงั ้ ที่ได้รบั การรับรองแล้ว
แต่ ละกลุ่ มพื้นที่ใ หม่จะต้อ งได้รบั การพิจารณาเป็ นกลุ่ มเดี่ยวสาหรับกาหนดขนาดตัว อย่าง หลังจาก
รวมกลุ่มใหม่เข้าในการรับรองแล้ว สถานทีต่ งั ้ ใหม่จะต้องรวมกับสถานทีต่ งั ้ ก่อนหน้า เพื่อกาหนดขนาด
ตัวอย่างสาหรับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบและการตรวจประเมินใหม่ในอนาคต
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