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บทนา
สานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council หรือ TFCC) คือ
องค์กรที่สนับสนุ นส่งเสริมการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ นในรูปแบบของการรับรองป่ าไม้ และการติด
ฉลากบนผลิตภัณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับป่ าไม้ ผลิตภัณฑ์ซง่ึ มีการอ้างสิทธิ ์ TFCC สามารถส่งมอบความ
มันใจได้
่
ว่าได้ใช้วตั ถุดบิ ทีม่ แี หล่งกาเนิดมาจากป่ าไม้หรือสวนป่ าไม้ทม่ี กี ารจัดการอย่างยังยื
่ น
เครื่องหมายและฉลากของ TFCC ให้ขอ้ มูลทีเ่ ชื่อมโยงกับแหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์ว่ามาจากป่ าไม้
หรือ สวนป่ าไม้ซง่ึ ได้รบั การรับรองการจัดการอย่างยันยื
่ น, แหล่งทีม่ าจากการนากลับมาใช้ใหม่ และ
แหล่งทีม่ าทีไ่ ม่มขี อ้ พิพาท
ผู้ซ้อื ผลิตภัณฑ์และผู้ท่สี นใจจะซื้อ สามารถใช้ขอ้ มูลนี้ เป็ นเกณฑ์ในการประกอบการพิจารณาใน
การเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทม่ี าจากแหล่งทีใ่ ส่ใจและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เป้ าหมายโดยรวมของการใช้เครื่องหมายและฉลาก TFCC คือการสนับสนุ นส่งเสริมอุปสงค์และ
อุปทานของผลิตภัณฑ์จากแหล่งทีม่ กี ารจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน
ของกลไกตลาดเพื่อนาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องและสามารถพิสูจน์ความจริงได้ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ของข้อมูล
เอกสารฉบับนี้อ้างอิงจาก The general principles for environmental labels and declarations
ตามทีร่ ะบุไว้ใน ISO 14020:2000
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1. ขอบข่าย
เอกสารฉบับนี้ ครอบคลุม ข้อ กาหนดต่ างๆ สาหรับผู้ใ ช้เ ครื่องหมาย TFCC และการอ้างสิทธิ ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนใจในความถู
ั่
กต้อง สามารถพิสูจน์ ความจริงได้ ตรงประเด็น และป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูล
เอกสารฉบับนี้ระบุถงึ การป้ องกันทางกฎหมายของการใช้เครื่องหมาย, สิทธิ ์ในการใช้เครื่องหมาย,
หมวดหมู่ของการใช้เครื่องหมาย และข้อกาหนดการใช้เครื่องหมาย TFCC บนผลิตภัณฑ์และ
มิได้อยูบ่ นผลิตภันฑ์
2. เอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิงต่อไปนี้ให้ใช้รว่ มกับระเบียบฉบับนี้
-

มอก.14061:2559, มาตรฐานการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น – ข้อกาหนด
มอก.2861:2560, มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ – ข้อกาหนด
TFCC SD 001:2017, รายละเอียดการอ้างสิทธิ ์ TFCC
ISO/IEC 14021 : 1999, Environmental labels and declarations – การอ้างสิทธิ ์
ทางด้านสิง่ แวดล้อมด้วยตนเอง (ประเภท 2 การติดฉลากสิง่ แวดล้อม)

3. บทนิ ยาม
3.1 การใช้แบบมิ ได้อยู่บนผลิ ตภัณฑ์
การใช้เครื่องหมาย TFCC ในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือไปจากบนผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้ระบุถึง
ผลิตภัณฑ์และแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ ในป่ าไม้ทไ่ี ด้การรับรอง TFCC
3.2 การใช้แบบบนผลิ ตภัณฑ์
การใช้เครือ่ งหมาย TFCC ทีส่ มั พันธ์หรืออ้างถึงผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้การรับรอง TFCC ซึ่งประกอบด้วย:
3.2.1 การใช้โดยตรงบนผลิตภัณฑ์ทงั ้ แบบทีไ่ ม่มบี รรจุภณ
ั ฑ์, ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภณ
ั ฑ์เดีย่ ว,
ภาชนะบรรจุ, หีบ ห่อ , กล่อ งขนาดใหญ่ หรือ ลัง ไม้ เป็ น ต้น สาหรับ ใช้ใ นการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์
3.2.2 การใช้บนเอกสารที่เ กี่ยวข้อ งกับผลิตภัณฑ์ (เช่น ใบเสร็จ, รายการบรรจุภณ
ั ฑ์, การ
โฆษณา หรือแผ่นพับ เป็ นต้น) ซึง่ การใช้เครือ่ งหมาย TFCC มีการอ้างถึงผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ทุกการใช้งานที่ ผูซ้ อ้ื หรือ สาธารณะชน รับรูข้ อ้ มูลและมีความเข้าใจในการอ้างอิงถึง
ผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจง และ/หรือ แหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ ในผลิตภัณฑ์ จะถือเป็ นการใช้งานแบบ
บนผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด
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3.3 ใบรับรองที่ TFCC ให้การยอมรับ
3.3.1 ใบรับรองการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ นที่ได้การรับรองระบบงานและยังมีผลใช้ได้ ซึ่ง
ออกโดยหน่ วยรับรองทีม่ กี ารขึน้ ทะเบียนกับ TFCC ตามรูปแบบการรับรองการจัดการ
ป่ าไม้
3.3.2 ใบรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ท่ไี ด้การรับรองระบบงานและยัง มีผล
ใช้ได้ ซึ่งออกโดยหน่ วยรับรองที่มกี ารขึน้ ทะเบียนกับ TFCC ตามรูปแบบการรับรอง
ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้
3.3.3 ใบรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ท่ไี ด้การรับรองระบบงานและยัง มีผล
ใช้ได้ ซึ่งออกโดยหน่ วยรับรองที่มกี ารขึน้ ทะเบียนกับ PEFC หรือองค์กรที่ได้รบั การ
เทียบเคียงจาก PEFC
4. ความคุ้มครองการใช้เครื่องหมาย TFCC
เครื่องหมาย TFCC และการอ้างสิทธิ ์ที่เกี่ยวข้อง จะให้ความสาคัญถึงแหล่ง ที่มาของวัตถุดบิ ที่ม ี
พืน้ ฐานมาจากป่ าไม้ ซึง่ ใช้ในผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารติดฉลาก แสดงให้เห็นถึงการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น
สาหรับวัตถุดบิ ทีไ่ ด้การรับรอง TFCC และแหล่งทีม่ าทีไ่ ม่มขี อ้ พิพาท นอกเหนือไปจากวัตถุดบิ ทีไ่ ด้
การรับรอง ยังรวมถึงวัตถุดบิ ทีผ่ ่านการใช้แล้วและนากลับมาใช้ใหม่

5. กรรมสิ ทธิ์ และสิ ทธิ การใช้เครื่องหมาย TFCC
5.1 กรรมสิ ทธิ์ ของเครื่องหมาย TFCC
เครื่องหมาย TFCC คือเครื่องหมายทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์และมีการจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าโดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็ นผูถ้ อื ครอง ชื่อย่อ “TFCC” มีการจดทะเบียนและมีลขิ สิทธิ ์
ควบคุ มอยู่ ดังนัน้ ห้ามไม่ใ ห้ม ีการใช้โดยไม่ได้รบั อนุ ญ าต และอาจนาไปสู่การดาเนินการทาง
กฎหมาย
5.2 สิ ทธิ การใช้เครื่องหมาย TFCC และการอ้างสิ ทธิ
การนาเครือ่ งหมาย TFCC ไปใช้ตอ้ งได้รบั อนุญาติโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยมีการออก
ใบอนุ ญาตในการใช้ เ ครื่ อ งหมายโดยสานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) ซึง่ ได้รบั
มอบหมายจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ส าหรับ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารใช้ เ ครื่อ งหมาย TFCC
เครือ่ งหมายแบบครัง้ ต่อครัง้ เท่านัน้
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5.3 สิ ทธิ ในการใช้ชื่อย่อ “TFCC”
ชื่อย่อ “TFCC” ที่นามาใช้งาน ต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องจาก TFCC การใช้ช่อื ย่อ “TFCC”
ในการอ้างถึงผลิตภัณ ฑ์ หรือวัต ถุดิบ ของผลิต ภัณฑ์นัน้ จะต้อ งมีใ บรับรองการจัดการป่ าไม้และ
ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ทไ่ี ด้รบั การยอมรับจาก TFCC
6. การกาหนดประเภทของผูใ้ ช้เครื่องหมาย TFCC
6.1 กลุ่ม 1: ผูจ้ ดั การและเจ้าของกิ จการป่ าไม้
ผูจ้ ดั การและเจ้าของกิจการป่ าไม้ ทีม่ ใี บรับรองด้านการจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ นจาก
TFCC โดยจะครอบคลุมถึง
6.1.1 ผูท้ ม่ี ใี บรับรองในระดับกลุ่ม (กลุ่มเจ้าของกิจการป่ าไม้)
6.1.2 เจ้าของกิจการป่ าไม้รายบุคคล (ผูท้ ม่ี ใี บรับรองรายบุคคล หรือสมาชิกในระดับกลุ่ม)
6.1.3 ผูถ้ อื ครองอื่นๆ ทีม่ สี ่วนร่วมอยูใ่ นการรับรองการจัดการป่ าไม้ ระดับกลุ่ม (เช่น ผูร้ บั เหมา)
6.2 กลุ่ม 2: อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่ าไม้
อุต สาหกรรมที่เ กี่ยวข้อ งกับป่ าไม้
เช่น องค์กรการจัดซื้อไม้ อุ ตสาหกรรมผ ลิ ต ไ ม้ แ ล ะ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไ ม้ ผูป้ ระกอบการค้าไม้ ผู้จาหน่ ายไม้ และผู้ค้าไม้ปลีก เป็ นต้น
6.3 กลุ่ม 3: องค์กรและกลุ่มอื่นๆ
องค์กรและกลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มผูใ้ ช้เครื่องหมาย TFCC กลุ่ ม 1 และ 2 โดยมี
วัตถุประสงค์การใช้เครื่องหมายแบบมิได้อยู่บนผลิตภัณฑ์ เพื่อ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
การศึกษา
หมายเหตุ: การใช้เครื่องหมาย TFCC กลุ่ม 3 จะครอบคลุมถึงองค์กรและกลุ่มอื่นๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เ พื่อ การศึก ษา การประชาสัมพันธ์ สาหรับเครือข่ายอุตสาหกรรม สถาบันวิจยั และ
การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงองค์กรทีอ่ ยูภ่ ายในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์
จากป่ าไม้ ทีย่ งั ไม่มกี ารรับรองมาตรฐานการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เนื่องจากเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ (เช่น หน่ วยงานราชการ, ธนาคาร) ในรูปแบบของ
การจัดนิทรรศการ แผ่นพับ โปสเตอร์ และอื่นๆ โดยไม่แสวงหาผลกาไร

TFCC SD 003:2017 Edition no.1

Page 5

7. การใช้เครื่องหมาย TFCC
7.1 ข้อกาหนดทัวไป
่
เครื่องหมาย TFCC มีการนามาใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยอ้างถึงแหล่งที่มาของ
วัตถุดบิ จากป่ าไม้ (แบบบนผลิตภัณฑ์) หรือการอ้างถึงระบบของ TFCC หรือผู้ใช้งานที่มขี ้อ
ผูกพันธ์กบั ระบบของ TFCC (แบบทีม่ ไิ ด้อยูบ่ นผลิตภัณฑ์)
ตารางที่ 1 กลุ่มประเภทของผูใ้ ช้เครือ่ งหมายและการใช้เครือ่ งหมายของ TFCC
ประเภทผูใ้ ช้เครือ่ งหมาย/การใช้เครือ่ งหมาย
กลุ่ม 1: ผูจ้ ดั การและเจ้าTFCC
ของกิจการป่ าไม้

แบบบนผลิ ตภัณฑ์
ใช่

แบบมิ ได้อยู่บนผลิ ตภัณฑ์
ใช่

ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่

กลุ่ม 2: อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับป่ าไม้
กลุ่ม 3: องค์กรและกลุ่มอื่นๆ

7.2 การใช้เครื่องหมายบนผลิ ตภัณฑ์
7.2.1 ข้อกาหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมสาหรับบนผลิ ตภัณฑ์
เครื่องหมาย TFCC ถูกนามาใช้บนผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้เครื่องหมายที่มใี บอนุ ญาตอย่า งถูกต้อง
สาหรับกลุ่ม 1 (ผู้จดั การและเจ้าของกิจการป่ าไม้) และกลุ่ม 2 (อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับป่ าไม้)
7.2.2 โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องหมาย TFCC
เครื่องหมาย TFCC ถูก นามาใช้บนผลิตภัณฑ์เหมือนเป็ นส่วนหนึ่งของฉลาก TFCC โดยมี
โครงสร้างพืน้ ฐานและข้อกาหนดทั ่วไปดังต่อไปนี้:
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1 เครื่องหมาย TFCC
เครื่องหมาย TFCC ประกอบด้วยใบไม้ 2 ใบ, ตัวอักษร “C” ในแถบสีแดงและสีน้ าเงิน และชื่อย่อ
องค์กร โดย
- ใบไม้ 2 ใบ แทนความหมายของใบสัก ซึ่งเป็ นพันธุ์ไม้ยนื ต้นที่อยู่คู่กบั ประเทศไทย และมี
ความสาคัญในการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น การส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้
- ตัวอักษร “C” ในแถบสีแดงและสีน้ าเงิน แทนความหมายของศูนย์กลาง (Center) ในการ
ขับเคลื่อนการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
- ชื่อ ย่อ องค์ก ร “TFCC” แทนความหมายของชื่อ สานักงานการรับรองไม้เ ศรษฐกิจไทย
(Thailand Forest Certification Council: TFCC)
สี: เครือ่ งหมาย TFCC มีค วามหมายของสีพ้ืน ฐานที่เ กี่ ย วข้ อ ง ดัง นี้
- ใบไม้ 2 ใบ ใช้ส ีพ้นื ฐานสีเ ขียว แทนความหมายของความอุ ดมสมบูรณ์ ของป่ าไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้
- ตัวอักษร “C” ใช้แถบสีพ้นื ฐานสีแดงและสีน้ าเงิน บนพื้นสีขาว แทนความหมายของชาติ
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องตามแถบสีพ้นื ฐานของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
- ชื่อย่อองค์กร “TFCC” ใช้สพี น้ื ฐานสีเขียว แทนความหมายของความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้
และผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้
ขนาด: ควรรักษาอัตราส่วนระหว่างความสูงและความกว้างไว้ให้คงเดิม
2 หมายเลขใบอนุญาตการใช้เครื่องหมาย TFCC
ตามขัน้ ตอนการออกหมายเลขใบอนุ ญาตให้กบั ผู้ใช้เครื่องหมาย และใช้ ร่ ว มกับ เครื่อ งหมาย
TFCC โดยอ้างอิงตาม PEFC Logo License Number, PEFC Logo Usage Toolkit และ PEFC
Label Generator (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
3 ร้อยละของวัตถุดิบที่มีการรับรอง TFCC
การชี้บ่งร้อยละของปริมาณวัตถุดบิ ที่ม กี ารรับ รอง TFCC ในผลิตภัณฑ์ สามารถนามาใช้เป็ น
ส่วนหนึ่งของการติดฉลาก TFCC (รายละเอียดเพิม่ เติมในบทที่ 7.2.3)
4 ประเภทของเครื่องหมาย
ประเภทของเครื่องหมาย TFCC ควรชี้บ่งเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การชีบ้ ่งเป็ นภาษา
อื่นๆ จะต้องเป็ นไปตามรูปแบบการแปลภาษาทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั โิ ดย TFCC
5 คาอธิ บายเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์
อธิบายถึงผลิต ภัณ ฑ์ทมี่ ุ่งเน้น การจัดการสวนป่ าไม้เศรษฐกิจอย่างยันยื
่ น หรือ แหล่งที่มาจากการ
นากลับมาใช้ใหม่
6 เว็บไซต์ของ TFCC คือ “www.fti-tfcc.org”
รายละเอียดการใช้เครื่องหมาย TFCC มีรายละเอียดเพิม่ เติมในคู่มอื การใช้เครื่องหมาย TFCC
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7.2.3 ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับการใช้เครื่องหมาย TFCC
7.2.3.1 การใช้เครื่องหมาย “ได้การรับรอง TFCC”
ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างการใช้เครือ่ งหมาย “ได้การรับรอง TFCC”

ประเภทของเครื่องหมาย
ได้การรับรอง TFCC (TFCC Certified)
ค าอธิ บายเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยวัตถุดบิ จากป่ าไม้ทม่ี กี ารรับรองการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ นซึ่งได้การรับรอง
ผลิ ตภัณฑ์
ตามระบบการรับรองของ TFCC อย่ างน้ อยร้อ ยละ 70 หรือ เป็ น วัต ถุ ดบิ รีไ ซเคิล โดยมีส ดั ส่ว นของ
ปริมาณวัตถุดบิ รีไซเคิลน้อยกว่าร้อยละ 85
สัดส่วนของปริมาณของวัตถุดบิ ทีม่ กี ารรับรอง TFCC ได้รบั การทวนสอบความถูกต้องจากกลไกตามมาตรฐาน
ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ของ TFCC ทัง้ นี้ การรับรองการจัดการป่ าไม้และห่วงโซ่การควบคุม
ผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ ได้รบั การรับรองโดยหน่ วยรับรองทีเ่ ป็ นบุคคลทีส่ าม ทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบงาน
จากหน่วยรับรองระบบงานทีเ่ ป็ นสมาชิกของ IAF
ในกรณีที่ผ ลิต ภัณ ฑ์ไ ม่ม สี ่ว นประกอบของวัต ถุ ด ิบ รีไ ซเคิล การอ้า งสิท ธิก ารใช้เ ครื่อ งหมาย จะ
ไม่ส ามารถอ้างถึง คาว่า “วัตถุดบิ รีไซเคิล”
ความหมายของแหล่ งที่ มา TFCC SD 001, รายละเอียดการอ้างสิทธิ ์ TFCC หรือ ภาคผนวก 1 ของมาตรฐาน PEFC ST 2002
ของวัตถุดิบ
ปริ มาณน้ อยที่ สุ ด ของ
วัต ถุดิ บ ที่ ไ ด้ ก ารรับ รอง
TFCC

70 %

ป ริ ม า ณ ม า ก ที่ สุ ด ข อ ง 85 %
วัตถุดิบรีไซเคิ ล
ข้ อ ก า ห น ด ส า ห รั บ
แหล่ งก าเนิ ดที่ มี การ
ควบคุม
ทางเลือกเพิ่ มเติ มในการใช้
เครื่องหมาย

วัตถุดิบที่ไม่มกี ารรับรอง ซึ่งต้องมีการควบคุ มแหล่งกาเนิดว่าไม่มาจากแหล่งกาเนิดซึ่งก่อให้เกิด ข้อ
โต้แย้ง
สามารถเลือกการใช้เครือ่ งหมาย TFCC ดังนี้:
1) ปราศจากประเภทของเครื่องหมาย การอ้างสิทธิ และ/หรือเว็บไซต์ TFCC ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุ
ตาแหน่งทีเ่ หมาะสมบนผลิตภัณฑ์ หรือการแสดงรายละเอียดไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
2) การแสดงร้อยละขององค์ประกอบในการรับรอง
3) การแยกเครือ่ งหมาย TFCC และชือ่ ย่อ TFCC ติดไว้ขา้ งกัน
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7.2.3.2 การใช้เครื่องหมาย “TFCC รีไซเคิ ล”
ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างการใช้เครือ่ งหมาย “TFCC รีไซเคิล”

ประเภทของเครื่องหมาย

TFCC รีไซเคิ ล (TFCC Recycled)

คาอธิ บายเกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยวัตถุดบิ นากลับมาใช้ใหม่ หรือวัตถุดบิ ทีไ่ ด้การรับรอง TFCC อย่างน้อยร้อยละ 70
โดยแนวทางการคานวณปริมาณของวัตถุดบิ รีไซเคิลอ้างอิงจาก ISO/IEC 14021

ความหมายของ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

TFCC SD 001, รายละเอียดการอ้างสิทธิ ์ TFCC หรือ ภาคผนวก 1 ของมาตรฐาน PEFC ST 2002

ข้อกาหนดสาหรับวัตถุดิบ
TFCC รีไซเคิ ล
ข้อกาหนดสาหรับ
แหล่งกาเนิ ดที่มีการ
ควบคุม

วัตถุดบิ รีไซเคิลตามทีร่ ะบุไว้ใน มอก.2861 หรือ PEFC ST 2002

ปริ มาณน้ อยที่สดุ ของ
วัตถุดิบที่มีการรับรอง
TFCC

70 %

ปริ มาณมากที่สดุ ของ
วัตถุดิบรีไซเคิ ล

70 %

ทางเลือกเพิ่ มเติ มในการ
ใช้เครื่องหมาย

สามารถเลือกการใช้เครือ่ งหมาย TFCC ดังนี้:

วัตถุดบิ ทีไ่ ม่มกี ารรับรอง ซึง่ ต้องมีการควบคุมแหล่งกาเนิดว่าไม่มาจากแหล่งกาเนิดซึง่ ก่อให้เกิดข้อโต้แย้ง

1) ปราศจากประเภทของเครื่องหมาย การอ้างสิทธิ และ/หรือเว็บไซต์ TFCC ในกรณีทไ่ี ม่สามารถระบุตาแหน่ งที่
เหมาะสมบนผลิตภัณฑ์ หรือการแสดงรายละเอียดไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
2) การแสดงร้อยละขององค์ประกอบในการรับรอง
3) การแยกเครือ่ งหมาย TFCC และชือ่ ย่อ TFCC ติดไว้ขา้ งกัน
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7.2.4 การใช้เครื่องหมาย TFCC ในกรณี พิเศษแบบไม่มีหมายเลขใบอนุญาต
เครื่องหมาย TFCC ที่ไม่มหี มายเลขใบอนุ ญาต สามารถนาไปใช้ได้ในกรณีพเิ ศษต่างๆ ขึน้ อยู่กบั
การอนุ มตั จิ าก TFCC ในกรณีทจี่ ุดทีแ่ สดงเครื่อ งหมายหรือฉลาก อาจทาให้ไม่สามารถแสดง
หมายเลขใบอนุ ญาตได้ การไม่สามารถหาตาแหน่ งทีเ่ หมาะสมบนผลิตภัณฑ์ได้ จึงอาจไม่สามารถแสดง
หมายเลขใบอนุ ญาตตามแนวทางทีก่ าหนด จึงอาจเพิม่ เติมทางเลือกการแสดงหมายเลขใบอนุ ญาต
ดังนี้
1) การแสดงหมายเลขใบอนุ ญาตบนส่วนอื่นของผลิตภัณฑ์ (เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์, กล่องบรรจุขนาดใหญ่,
ใบปลิว หรือคู่มอื การใช้ผลิตภัณฑ์) หรือ
2) ผูใ้ ช้เครือ่ งหมายสามารถให้ขอ้ มูลในการชีบ้ ่งได้อย่างชัดเจนและไม่คลุมเครือบนข้อมูลผลิตภัณฑ์
7.3 การใช้เครื่องหมายแบบมิ ได้อยู่บนผลิ ตภัณฑ์
7.3.1 ขอบข่ายการใช้เครื่องหมายแบบมิ ได้อยู่บนผลิ ตภัณฑ์
การใช้เครือ่ งหมาย TFCC สาหรับแบบมิได้อยูบ่ นผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมถึง
7.3.1.1 การสื่อสารเกีย่ วกับสถานะการรับรอง (ผูใ้ ช้เครือ่ งหมาย TFCC กลุ่ม 1, 2 และ 3)
7.3.1.2 การสื่อ สารเกี่ย วกับ ใบรับ รองของ TFCC (certification bodies)
7.3.1.3 การสื่อสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้การรับรอง TFCC หรือ พันธ
สัญญาในการจัดซือ้ จัดจ้างผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้การรับรอง TFCC
7.3.1.4 การใช้เครือ่ งหมาย TFCC เพื่อส่งเสริมการขายและการศึกษาอื่นๆ
7.3.2 ข้อกาหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมสาหรับการใช้เครื่องหมายแบบมิ ได้อยู่บนผลิ ตภัณฑ์
การใช้เครื่องหมาย TFCC เพื่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เครื่องหมายสาหรับ แบบมิได้อยู่บนผลิตภัณฑ์
ที่มใี บอนุ ญาตการใช้เครื่องหมายอย่างถูกต้องภายในกลุ่มการใช้เครื่องหมายที่กาหนด
7.3.3 ข้อกาหนดทัวไปส
่
าหรับการใช้ เครื่องหมายแบบมิ ได้อยู่บนผลิ ตภัณฑ์
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เครือ่ งหมาย TFCC ประกอบด้วยใบไม้ 2 ใบ, ตัวอักษร “C” ในแถบสีแดงและสีน้ าเงิน และชื่อย่อองค์กร โดย
- ใบไม้ 2 ใบ แทนความหมายของใบสัก ซึ่งเป็ นพันธุ์ไม้ยนื ต้นที่อ ยู่คู่กับประเทศไทย และมี
ความสาคัญในการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น การส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้
- ตัวอักษร “C” ในแถบสีแดงและสีน้ าเงิน แทนความหมายของการรับรอง (Certification) ในการ
รับรองการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ นของไทย
- ชื่อย่อองค์กร “TFCC” แทนความหมายของชื่อสานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand
Forest Certification Council: TFCC)
สี: เครือ่ งหมาย TFCC มีค วามหมายของสีพ้ืน ฐานที่เ กี่ ย วข้ อ ง ดัง นี้
- ใบไม้ 2 ใบ และชื่อย่อของ TFCC ใช้สพี ้นื ฐานสีเขียว แทนความหมายของความอุดมสมบูรณ์
ของป่ าไม้และผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้
- ตัว อัก ษร “C” ใช้แ ถบสีพ้นื ฐานสีแดงและสีน้ าเงิน สอดคล้อ งกับสีของตราสัญ ลักษณ์ ของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นองค์กรที่ TFCC สังกัดอยู่
ขนาด: ควรรักษาอัตราส่วนระหว่างความสูงและความกว้างไว้ให้คงเดิม คืออัตราส่วน 1:1
หมายเลขใบอนุญาตการใช้เครื่องหมาย TFCC: ตามขัน้ ตอนการออกหมายเลขใบอนุ ญาตให้กบั
ผูใ้ ช้เครือ่ งหมาย และใช้ ร่ ว มกับ เครื่อ งหมาย TFCC (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
การอ้างสิ ทธิ TFCC: เครื่องหมาย TFCC สามารถนามาใช้ ไ ด้ ท ั ง้ ที่ ม ี ห รื อ ไม่ ม ี ก ารอ้ า งสิ ท ธิ
TFCC และ TFCC เว็บไซต์ การอ้างสิทธิแบบเป็ นทางการของการใช้เครื่องหมาย TFCC แบบมิได้อยู่
บนผลิตภัณ ฑ์คอื “ส่งเสริมการจัดการป่ าไม้อ ย่างยังยื
่ น ” หรือ “Promoting sustainable forest
management” จะต้องชีบ้ ่งเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านัน้
7.3.4 การใช้ในกรณี พิเศษ
7.3.4.1 การใช้เครื่องหมาย TFCC โดยไม่มหี มายเลขใบอนุญาต
เครื่องหมาย TFCC ที่ไม่มหี มายเลขใบอนุ ญาต สามารถนาไปใช้ได้ในกรณีพเิ ศษต่างๆ ขึน้ อยู่กบั
การอนุ มตั จิ าก TFCC ทัง้ นี้ ขนาดของเครื่อ งหมายและการติด ฉลากอาจทาให้ไม่สามารถแสดง
หมายเลขใบอนุ ญาตได้ การไม่สามารถหาต าแหน่ งที่เหมาะสมบนผลิตภัณฑ์ หรือ การประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยี จึงอาจไม่สามารถแสดงหมายเลขใบอนุ ญาตตามแนวทางทีก่ าหนด
การใช้เครือ่ งหมาย TFCC โดยทีไ่ ม่มหี มายเลขใบอนุญาต จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ าก TFCC
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