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บทนา
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) คือองค์กรระดับนานาชาติ และสานักงาน
การรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) คือองค์กรระดับประเทศ ทีช่ ่วย
สนับสนุ นส่งเสริมการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น ในรูปแบบของการรับรองการจัดการป่ าไม้ ห่วงโซ่การควบคุม
ผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ และการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับป่ าไม้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นวัตถุดบิ ทีม่ ถี นิ่
กาเนิดมาจากการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น
PEFC มีหน้าทีใ่ ห้การรับรองหน่ วยงานในระดับประเทศ ภายใต้ขอบข่ายการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น
โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้โดย PEFC และผ่านกระบวนการตรวจประเมิน
และการให้การรับรอง (Endorsement)
สาหรับประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็ นหน่ วยงานเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นสมาชิกอย่างเป็ นทางการของ PEFC เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานระบบการ
จัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ นของประเทศสู่ระดับสากล
สานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) เป็ นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกาไร มีความเป็ นอิสระ โดย
มีฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (Institute of Agro-based Industries: IAI)
ภายใต้ ส.อ.ท. โดยเกิดขึน้ จากการผลักดันของกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย มีหน้า ทีใ่ นการสร้างมาตรฐาน
ระบบการรับรองไม้เศรษฐกิจของประเทศให้ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนประสานงาน
ให้ความรูแ้ ละดาเนินการเพื่อให้เกิดการรับรองตามมาตรฐานสากล
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1. ขอบข่าย
เอกสารฉบับนี้ ระบุขอ้ กาหนดทัวไปส
่ าหรับการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม โดยให้การรับรองตาม
จานวนของเจ้าของสวนป่ าหรือผูจ้ ดั การ ภายใต้หนึ่งใบรับรองภายใต้ระบบการรับรองการจัดการป่ าไม้
ของไทย (TFCS)
การรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม ต้องมีการจัดทาโครงสร้างการบริหารจัดการในแบบเฉพาะของ
กลุ่ม ทีป่ ระกอบด้วยบุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของสวนป่ า (หรือผูจ้ ดั การ) และตัวแทนกลุ่ม (ในทีน่ ้ีหมายถึงบุคคล
ทีเ่ ป็ นตัวแทนของเจ้าของสวนป่ า หรือผู้จดั การของการรับรองสวนป่ าที่มาดาเนินการ) เพื่อให้เป็ นไป
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก.14061) และให้อยู่ในระดับ
ทีเ่ พียงพอต่อความเชื่อมันในกิ
่ จกรรมการรับรองทีต่ อ้ งใช้การสุ่มตัวอย่างในการตรวจให้การรับรอง
หมายเหตุ: คาว่า “การรับรองแบบกลุ่ม” เทียบเท่ากับระบบการรับรองป่ าไม้แบบเดี่ยว ซึง่ มีจานวน
เจ้าของสวนป่ ารายบุคคลได้รบั การรับรอง ภายใต้หนึ่งใบรับรอง
2. เอกสารอ้างอิ ง
- PEFC ST 1002:2010, Group Forest Management Certification - Requirements
- ISO/IEC Guide 2:1996, Standardisation and related activities - General vocabulary
3. บทนิ ยาม
สาหรับวัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ขอ้ กาหนดและคาจากัดความทีก่ าหนดในมาตรฐาน ISO/IEC Guide
2 :1996 มีการประยุกต์ใช้รว่ มกับคาจากัดความดังต่อไปนี้
3.1 พื้นที่ที่ขอรับการรับรอง (Certified Area)
คือพืน้ ทีท่ ข่ี อรับการการรับรอง โดยแสดงถึงผลรวมของพืน้ ที่สวนป่ าทัง้ หมดของผู้เข้าร่วมกลุ่ม ในการ
รับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม
3.2 ตัวแทนกลุ่ม (Group Entity)
คือตัวแทนผู้เข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งมีความรับผิดชอบร่วมกันในการตรวจสอบตามมาตรฐานการจัดการสวน
ป่ าไม้เ ศรษฐกิจ อย่ า งยังยื
่ น (มอก. 14061) ในพื้น ที่ท่ีไ ด้ร ับ การรับ รองตามมาตรฐานฯ หรือ ตาม
ข้อกาหนดอื่นๆ ของระบบการรับรองการจัดการป่ าไม้ของไทย (TFCS)
หมายเหตุ 1: คาว่า “ตัวแทนกลุ่ม” เทียบเท่ากับคาว่า “ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม หรือสมาชิกกลุ่ม”
หมายเหตุ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างคาว่า “องค์กรกลุ่ม”, “ตัวแทนกลุ่ม” และ “ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม” จะแสดงในรูปที1่

3.3 ใบรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม (Group Forest Certificate)
คือเอกสารยืนยันว่า องค์กรกลุ่มมีการดาเนินการสอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานการจัดการสวน
ป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) และข้อกาหนดอื่นๆ ของระบบการรับรองการจัดการป่ าไม้
ของไทย (TFCS)
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หมายเหตุ: คาว่า “ใบรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม” เทียบเท่ากับคาว่า “ใบรับรองในระดับจังหวัด/ภูมภิ าค” หรือคา
อื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั ระบบการรับรองการจัดการป่ าไม้ของไทย (TFCS) ซึง่ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของคานิยามนี้

3.4 การรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม (Group Forest Certification)
คือการรับรองขององค์กรกลุ่ม ทีอ่ ยูภ่ ายใต้หนึ่งใบรับรองป่ าไม้แบบกลุ่ม
หมายเหตุ: คาว่า “การรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม” เทียบเท่ากับคาว่า “การรับรองการจัดการป่ าไม้ในระดับ
จังหวัด/ภูมภิ าค” หรือคาอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั ระบบการรับรองการจัดการป่ าไม้ของไทย (TFCS) ซึง่ มีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาของคานิยามนี้ คาว่า “การรับรองการจัดการป่ าไม้ในระดับจังหวัด/ภูมภิ าค” คือ “การรับรองการจัดการป่ าไม้
แบบกลุ่ม” ทีถ่ ูกจากัดด้วยขอบเขตของพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์

3.5 องค์กรกลุ่ม (Group Organisation)
คือกลุ่มของผูเ้ ข้าร่วม ซึง่ มีตวั แทนคือ ตัวแทนกลุ่ม เพื่อวัตถุประสงค์ของดาเนินการตามมาตรฐานการ
จัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) และการรับรองการจัดการป่ าไม้ขององค์กรกลุ่ม
หมายเหตุ 1: คาว่า “องค์กรกลุ่ม” เทียบเท่ากับคาว่า “จังหวัด/ภูมภิ าค” หรือคาอื่นๆทีส่ มั พันธ์กบั ระบบการรับรองการ
จัดการป่ าไม้ของไทย (TFCS) ซึง่ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของคานิยามนี้
หมายเหตุ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างคาว่า “องค์กรกลุ่ม”, “ตัวแทนกลุ่ม” และ “ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม” จะแสดงในรูปที่ 1

3.6 ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม (Participant)
คือเจ้าของ ผูจ้ ดั การสวนป่ า หรือตัวแทนกลุ่ม/ภายใต้ใบรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม เป็ นผูท้ ม่ี สี ทิ ธิ
ตามกฎหมายในการจัดการป่ าไม้ในพื้นที่สวนป่ าที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน และมีความสามารถในการ
ดาเนินการตามข้อกาหนดของมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) ใน
พืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
หมายเหตุ 1: คาว่า “ความสามารถในการดาเนินการตามข้อกาหนดของมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่าง
ยังยื
่ น (มอก. 14061)” กาหนดให้ตวั แทนกลุ่ม (Entity) มีสทิ ธิตามกฎหมายในการจัดการสวนป่ าระยะยาว และจะ
สามารถตัดสิทธิผู์ เ้ ข้าร่วมกลุ่มในการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่มได้
หมายเหตุ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างคาว่า “องค์กรกลุ่ม”, “ตัวแทนกลุ่ม” และ “ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม” จะแสดงในรูปที่ 1

3.7 เอกสารยื นยันการมีส่วนร่วมในการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม (Document
confirming participation in group forest certification)
คือเอกสารทีอ่ อกให้แก่ผมู้ สี ่วนร่วมแต่ละบุคคล ทีอ่ ้างถึงใบรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม และยืนยัน
ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่มว่าอยูภ่ ายใต้ขอบข่ายของการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม
4. หลักเกณฑ์สาหรับการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม
4.1 ข้อกาหนดทัวไป
่
4.1.1 คาจากัดความทีม่ รี ายละเอียดเกีย่ วข้องตามบทนิยามหัวข้อที่ 3:
(1) องค์กรกลุ่ม
(2) ตัวแทนกลุ่ม
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(3) ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม
(4) ได้การรับรองพืน้ ทีท่ ่ี
(5) ใบรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม, และ
(6) เอกสารยืนยันการมีส่วนร่วมในการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม
4.1.2 ในกรณีท่ผี ู้แทนกลุ่มยินยอมให้เจ้าของสวนป่ ารายบุคคล เป็ นส่วนหนึ่งของการรับรอง
การจัด การป่ าไม้แ บบกลุ่ ม ตัว แทนกลุ่ ม ต้อ งมันใจว่
่ า หากพบการด าเนิ น การที่ไ ม่ส อดคล้อ งตาม
ข้อกาหนดโดยเจ้าของสวนป่ าแหล่ง ใดแหล่งหนึ่ง ทีอ่ ยู่ภายใต้การรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่มนัน้
จะต้องมีการแก้ไขป้ องกันการดาเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องนัน้ ในการรับรองการจัดการป่ าไม้ให้ครอบคลุม
แหล่งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าของสวนป่ าผูน้ นั ้ ทัง้ หมด
4.1.3 ผู้เข้าร่ว มของการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ ม ต้อ งได้รบั การบริหารจัดการโดย
ตัวแทนกลุ่ม ทีม่ กี ารบริหารจัดการส่วนกลาง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานการ
จัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) และมีการทบทวนจากส่วนกลาง รวมถึงผูเ้ ข้าร่วม
กลุ่มทัง้ หมดต้องอยูภ่ ายใต้แผนการตรวจติดตามภายในขององค์กรกลุ่ม
4.1.4 ขอบข่ายการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ ม จะต้อ งกาหนดแนวทางในการจัดท า
แผนการตรวจติดตามภายในประจาปี ที่ให้ค วามเชื่อมันเพี
่ ยงพอว่า องค์กรกลุ่มมีการดาเนินงานที่
สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061)
(1) เมื่อเข้าร่วมการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่มต้องยินยอมทีจ่ ะได้รบั การ
ประเมินเบื้องต้น ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) ในรูปแบบ
ของการประเมินเบือ้ งต้นด้วยตนเอง หรือการประเมินเบือ้ งต้นด้วยตัวแทนกลุ่ม
(2) ตัวแทนกลุ่มต้องกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามแผนการตรวจติดตามภายในประจาปี อย่างน้อย
ตามหลักการของ √n, โดย n หมายถึง จานวนผูเ้ ข้าร่วมกลุ่มทัง้ หมด เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
การจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061)
(3) ตัวแทนกลุ่มต้องให้ความมันใจว่
่ าการตรวจติดตามภายในประจาปี จะดาเนินการโดยกลุ่ม
บุค คลที่มคี วามรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเป็ นธรรม ในการตรวจประเมินสาหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม
(4) ตัวแทนกลุ่มต้องประเมินความสอดคล้องของผู้เข้าร่วมกลุ่ม และสรุปผลการประเมิน ตาม
มาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) จากแหล่งข้อมูลทีไ่ ด้รบั ภายนอก
หรือจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนกลุ่ม
4.2.1 ขอบข่ายการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทน
กลุ่ม ดังนี้:
(1) เป็ นตัวแทนขององค์กรกลุ่มในขัน้ ตอนการรับรอง การสื่อสาร และประสานงานกับหน่ วยรับรอง
(Certification Body: CB), การส่งใบสมัครสาหรับการขอรับการรับรอง และการทาสัญญากับหน่วยรับรอง
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(2) จัดทาความมุ่งมันในนามขององค์
่
กรกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้
เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) และข้อกาหนดอื่นๆ ตามขอบข่ายการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบ
กลุ่ม
(3) จัดทาระเบียบการปฎิบตั งิ านสาหรับการบริหารจัดการขององค์กรกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061)
(4) จัดเก็บบันทึก ผลการดาเนินงาน ความสอดคล้องของตัวแทนกลุ่ม และผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม ตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ นและข้อกาหนดอื่นๆ ของขอบข่ายการรับรองการ
จัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม รายละเอียดของผู้เข้าร่ว มกลุ่มทัง้ หมด เกี่ยวกับการติดต่อ การระบุคุณสมบัติ
ของสวนป่ า ขนาดของสวนป่ า, พื้นที่ท่ไี ด้รบั การรับรอง การจัดทาแผนการตรวจติดตามภายใน การ
ทบทวนของฝ่ ายบริหาร การแก้ไขป้ องกัน และ/หรือผลการดาเนินการแก้ไขต่างๆ
(5) สร้างการเชื่อมโยงกับผูเ้ ข้าร่วมกลุ่มทัง้ หมด ซึง่ รวมถึงความมุง่ มันของผู
่
เ้ ข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) ตัวแทนกลุ่มต้องมี
การทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผูเ้ ข้าร่วมกลุ่มทัง้ หมด ครอบคลุมสิทธิของตัวแทน
กลุ่มในการดาเนินการและการบังคับ ใช้มาตรการแก้ไขหรือป้ องกันใดๆ และการยกเลิกของผู้เข้าร่วม
กลุ่มใดๆ จากขอบเขตของการรับรองในกรณีท่มี กี ารดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการ
สวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061)
หมายเหตุ : การแสดงความมุ่งมันของผู
่
้เข้าร่วมกลุ่มทัง้ หมด โดยการจัดทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และแสดงความมุ่งมันขององค์
่
กรด้วยการเขียนข้อตกลงในนามองค์กรสวนป่ า ผู้จดั การ โดยทีอ่ งค์กร /
สามารถแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนกลุ่มมีอาณัตติ ามกฎหมาย ทีจ่ ะเป็ นตัวแทนของผู้เข้าร่วมกลุ่มตามความมุ่งมั น่ ตาม
ข้อกาหนด และตามเงื่อนไขของสัญญาให้มผี ลบังคับใช้

(6) จัดเตรียมเอกสารยืนยันการมีส่วนร่วมในการรับรองสวนป่ าแบบกลุ่มของผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม
(7) จัดเตรียมข้อมูล ข้อแนะนา และการฝึกอบรม สาหรับผูเ้ ข้าร่วมกลุ่มในการนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อ
สนับสนุ น ในการนามาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิผล
(8) ดาเนินการแผนการตรวจติดตามภายในประจาปี โดยให้มกี ารประเมินความสอดคล้องตาม
ข้อกาหนดของผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม สรุปผล และรายงานผลการตรวจติดตามภายในประจาปี ให้แก่ผเู้ กีย่ วข้อง
(9) ดาเนินการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามรายงานผลการตรวจติดตามภายใน เพื่อเตรียม
ความพร้อมสาหรับการรับรอง
(10) ประเมินผลการตรวจสอบจากหน่ วยรับรอง และในกรณีทต่ี ้องมีการจัดทาการแก้ไขหรือการป้ องกัน
ให้มกี ารตรวจสอบและการประเมินประสิทธิผลของการแก้ไข เพื่อนาไปสู่การวางแผนการจัดการให้สอดคล้องตาม
ข้อกาหนด
(11) ดาเนินการทบทวนการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึน้ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061)
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4.3 หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม
4.3.1 ขอบข่ายการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม กาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม ดังนี้
(1) มีขอ้ ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับตัวแทนกลุ่ม ที่ประกอบไปด้วยการแสดงความมุ่งมันในการ
่
ดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) และ
ข้อกาหนดอื่นๆ ตามระบบการรับรองการจัดการป่ าไม้ของไทย (TFCS)
หมายเหตุ : สาหรับข้อกาหนดในการแสดงความมุ่งมันของผู
่
เ้ ข้าร่วมกลุ่มทัง้ หมด ด้วยสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ยังสามารถสร้างความพึงพอใจด้วยการเขียนข้อตกลงในนามองค์กรสวนป่ า/ผู้จดั การ โดยที่ องค์กร
สามารถแสดงให้เ ห็น ว่า ผู้แทนกลุ่ม มีบ ทบาทตามกฎหมายที่จ ะเป็ น ตัว แทนของผู้เ ข้าร่ วมกลุ่ ม ตามความมุ่ งมัน่
ข้อกาหนด และเงื่อนไขของสัญญาให้มผี ลบังคับใช้

(2) ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) และข้อกาหนด
อื่นๆ ตามระบบการรับรองการจัดการป่ าไม้ของไทย (TFCS)
(3) ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการตอบสนองข้อร้องขอ
ของตัวแทนกลุ่มหรือหน่ วยรับรองสาหรับข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง, เอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ยินยอมให้เข้าไปในสวน
ป่ าพร้อมสิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ ในกรณีทเ่ี ป็ นการตรวจสอบอย่างเป็ นทางการ หรือการทบทวน หรืออื่นๆ
(4) นาแนวทางการแก้ไขและป้ องกันทีเ่ กีย่ วข้องจากการจัดทาขึน้ โดยตัวแทนกลุ่มมาประยุกต์ใช้
4.4 ขนาดสวนป่ าที่สามารถเข้าร่วมการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของสวนป่ าไม้เศรษฐกิจขนาดเล็กสามารถขอรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่มได้
โดยขนาดของการรับรองการจัดการป่ าไม้แบบกลุ่ม ให้ อ้างอิงคานิยามของพื้นที่สวนป่ าไม้เศรษฐกิจ
ขนาดเล็ก ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น (มอก. 14061) ดังนี้สวนป่ าไม้
เศรษฐกิจขนาดเล็ก หมายถึง พืน้ ทีส่ วนป่ าไม้เศรษฐกิจทีม่ พี น้ื ทีก่ ารจัดการ ไม่เกิน 10,000 ไร่
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รูปที่ 1 แสดงความหมายขององค์กรกลุ่ม
องค์กรกลุ่ม (3.5)

ตัวแทนกลุ่ม (3.2)
ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม (3.6)

ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม (3.6)
ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม (3.6)

ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่ม (3.6)
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