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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยมติคณะอนุกรรมการรับรองระบบ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพันธ ์

2563 ไดก้ าหนดขอ้ก าหนดทัว่ไปวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรบัรองการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน

เพ่ือใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการด าเนินการใหก้ารรับรองมาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนของสถาบัน

ต่อไป 
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ขอ้ก ำหนดทัว่ไปว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

ในกำรรบัรองกำรจดักำรสวนป่ำไมเ้ศรษฐกิจอยำ่งยัง่ยืน 

 

1. ขอบข่ำย 

1.1 ขอ้ก าหนดน้ี ก าหนดนิยาม คุณสมบติัของผูย้ืน่ค าขอ การรบัรอง เง่ือนไขส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง การตรวจ

ติดตามผลและการตรวจประเมินใหม่ การลดขอบข่าย การพักใชแ้ละการคืนสิทธ์ิ และการเพิกถอนการ

รบัรอง การอุทธรณ์และการรอ้งเรียน การยกเลิกการรบัรอง การรกัษาความลบั และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

รับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน (Sustainable Forest Plantation Management) ตาม

มาตรฐาน มอก. 14061 เล่ม 1 

1.2 ขอ้ก าหนดน้ีใชส้ าหรบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนแบบเด่ียวและแบบ

กลุ่มของผูป้ระกอบการในการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื  

 

2. นิยำม 

 ความหมายของค าท่ีใชใ้นขอ้ก าหนดน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 การจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “SFPM” หมายถึง การจดัการเพ่ือรกัษาและ

ส่งเสริมสภาพความสมบรูณ์ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจในระยะยาว และอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนในดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2.2  การรับรองมาตรฐาน SFPM หมายถึง การให้การยอมรับความสามารถขององค์กรในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “การรบัรอง” 

2.3 สถาบนั หมายถึง สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิ 

2.4 ผูย้ืน่ค าขอ หมายถึง ผูป้ระสงคท่ี์จะขอรบัการรบัรอง  

2.5 ผูไ้ดร้บัการรบัรอง หมายถึง ผูย้ืน่ค าขอท่ีผ่านการตรวจประเมิน และไดร้บัการรบัรองจากสถาบนั 

2.6 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

2.7 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการรบัรองระบบท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพ่ือก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรบัรอง เสนอแนะนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรบัรอง ตัดสินการพกัใช ้การคืน

สิทธ์ิและการเพิกถอนการรบัรองระบบการจดัการ แต่งตั้งคณะท างานทบทวนเพ่ือท าหน้าท่ีตัด สินใหก้าร

รบัรอง เพ่ิม/ลดขอบข่ายและยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหม้ัน่ใจในความเป็นกลางใน

การใหก้ารรบัรองระบบการจดัการและเป็นคณะกรรมการความเป็นกลาง และด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

2.8 คณะท างานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาตดัสินใหก้าร

รบัรอง เพ่ิม/ลดขอบข่ายและยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะอนุกรรมการ 

2.9 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลท่ีแต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณาค าอุทธรณ์ และ

เสนอแนะการด าเนินการต่อคณะกรรมการ 

2.10 การอุทธรณ์  หมายถึง การไม่ เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ท่ีคณะกรรมการ /

คณะอนุกรรมการ/คณะท างานทบทวน ไดพิ้จารณาตดัสินแลว้ หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการ

น้ันๆ และตอ้งการใหค้ณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานทบทวน ท าการทบทวน 

2.11 การร้องเรียน หมายถึ ง การร้องเรียนเก่ียวกับข้อบกพร่องในการปฏิบั ติ งานของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ คณะท างานทบทวน คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผูไ้ดร้บัการรบัรอง ผูต้รวจประเมินของสถาบนั 

หรือบุคลากรของสถาบนั 
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2.12 หน่วยรบัรองระบบงาน หมายถึง หน่วยงานท่ีใหก้ารรบัรองระบบงานของหน่วยรบัรอง เช่น  

-  หน่วยรบัรองระบบบริหารงานคุณภาพ หน่วยรบัรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หน่วยรบัรองระบบการ

จดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยรบัรองระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ หน่วย

รบัรองระบบการบริหารความมัน่คงปลอดภัยในโซ่อุปทาน หน่วยรบัรองระบบการบริหารงานคุณภาพ

ส าหรบัเคร่ืองมือแพทย ์หน่วยรบัรองระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร หน่วยรบัรองระบบการ

จดัการสุขลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ หน่วยรบัรองระบบการจดัการดา้นการวเิคราะหอ์นัตรายและ

จุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร หน่วยรบัรองระบบบริหารการจดังานอยา่งยัง่ยืน หน่วยรบัรอง

ระบบการจดัการความรู ้หน่วยรบัรองการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื ตาม ISO/IEC 17021-1  

- หน่วยรบัรองระบบการจดัการพลงังาน ตาม ISO/IEC 17021-1 และ ISO 50003  

- หน่วยรับรองระบบการจัดการความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตาม ISO/IEC 17021-1 และ 

ISO/IEC 27006  

- หน่วยรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย  ตาม ISO/IEC 17021-1 ระเบียบกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานว่าดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเป็นหน่วยรบัรอง หน่วยตรวจ 

การประเมินและการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย พ .ศ. 2559 และประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการอนุญาตเป็นหน่วยรับรองและหน่วยตรวจมาตรฐาน

แรงงานไทย ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2559  

- หน่วยรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตาม ISO/IEC 17021-1 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการได้มาซ่ึงองค์กร

ผูเ้ช่ียวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือท าหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบหรือตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร พ .ศ. 2561 ประกาศ ณ วนัท่ี 26 กันยายน 

2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การขึ้ นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วย

รบัรองสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2562  

2.13 พ้ืนท่ีท่ีขอรบัการรบัรอง หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีขอรบัการรบัรอง โดยแสดงถึงผลรวมของพ้ืนท่ีสวนป่าทั้งหมดของ

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม ในการรบัรองการจดัการป่าไมแ้บบกลุ่ม 

2.14 พ้ืนท่ีท่ีไดก้ารรบัรอง หมายถึง พ้ืนท่ีสวนป่าภายใตห้น่ึงใบรบัรอง ซ่ึงกรณีของใบรบัรองแบบกลุ่ม  พ้ืนท่ีท่ีได้

การรบัรอง หมายถึง ผลรวมของพ้ืนท่ีสวนป่าของผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม 

2.15 องคก์รลกูคา้ หมายถึง องคก์รท่ีเป็นเจา้ของระบบการจดัการ ท่ีไดร้บัการตรวจประเมินเพ่ือรบัรองระบบการ

รบัรองการจดัการป่าไม ้ครอบคลุมถึงองคก์รลกูคา้แบบกลุ่ม 

2.16 องค์กรกลุ่ม (Group Organization) หมายถึง ก ลุ่มของผู้เข ้าร่วม ซ่ึงมีตัวแทนคือ ตัวแทนกลุ่ม เพ่ือ

วตัถุประสงค์ของการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน (มอก. 14061) 

และการรบัรองการจดัการป่าไมข้ององคก์รกลุ่ม 

2.17 ตัวแทนกลุ่ม (Group Entity) หมายถึง ตัวแทนผูเ้ขา้ร่วมกลุ่ม ซ่ึงมีความรบัผิดชอบร่วมกันในการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน (มอก. 14061) ในพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัการรบัรองตาม

มาตรฐานฯ หรือตามขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ของระบบการรับรองการจัดการป่าไม้ของไทย (Thailand Forest 

Certification System: TFCS) 

2.18 ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจขนาดเล็ก หมายถึง พ้ืนท่ีสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีการ

จดัการในการขอการรบัรอง ไม่เกิน 10,000 ไร ่

2.19 ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจขนาดใหญ่ หมายถึง พ้ืนท่ีสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีการ

จดัการในการขอการรบัรอง มากกวา่ 10,000 ไร ่

2.20 ใบรบัรองการจดัการสวนป่าไมแ้บบกลุ่ม (Group Forest Certificate) หมายถึง เอกสารยนืยนัวา่องคก์รกลุ่ม

มีการด าเนินการสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของมาตรฐานการจดัการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน (มอก. 

14061) และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ของระบบการรบัรองการจดัการป่าไมข้องไทย (TFCS) 
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2.21 การรบัรองการจดัการป่าไมแ้บบกลุ่ม (Group Forrest Certification) หมายถึง การรบัรองขององค์กรกลุ่มท่ี

อยูภ่ายใตห้น่ึงใบรบัรองป่าไมแ้บบกลุ่ม 

2.22 ผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม (Participant) คือ เจา้ของ ผูจ้ดัการสวนป่า หรือตัวแทนกลุ่มภายใตใ้บรบัรองการจดัการป่าไม้

แบบกลุ่ม เป็นผู้ท่ีมีสิทธิตามกฎหมายในการจัดการป่าไมใ้นพ้ืนท่ีสวนป่าท่ีก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน และมี

ความสามารถในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการจัดการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน 

(มอก. 14061) ในพ้ืนท่ีน้ันๆ  

2.23 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หมายถึง การตรวจประเมินเบ้ืองตน้และการตรวจประเมินเอกสาร โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจประเมินความพรอ้มขององค์กรทั้ งทางด้านเอกสาร ความรูแ้ละความเขา้ใจใน

ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง รวมถึงการน าไปปฏิบติั เพ่ือประกอบการนัดหมายในการ

ตรวจประเมินในขั้นตอนท่ี 2 

2.24 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง (ซ่ึงจะด าเนินการตรวจประเมิน ณ 

สถานประกอบการ) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการน าระบบการ

จดัการท่ีขอรบัการรบัรองไปปฏิบติั 

 

3. คุณสมบติัของผูย้ื่นค ำขอ 

3.1 ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) เป็นผูป้ระกอบกิจการท่ีขอรบัการรบัรอง  

(2) ไม่เป็นผูถ้กูเพิกถอนการรบัรองจากสถาบนั เวน้แต่พน้ระยะเวลา 6 เดือนมาแลว้ 

(3) อยูใ่นขอบขา่ยและพ้ืนท่ีตามประกาศสถาบนั เร่ือง ขอบขา่ยและพ้ืนท่ีท่ีใหก้ารรบัรอง 

สถาบนัสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกค าขอรบัการรบัรอง ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอไม่พรอ้มท่ีจะรบัการตรวจประเมิน

หรือไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัยื่นค าขอรบัการรบัรอง และหลังจากท่ี

สถาบนัไดมี้การด าเนินการติดตามความคืบหน้าจากผูย้ืน่ค าขอแลว้  

 

4. กำรรบัรอง 

4.1 สถาบันด าเนินการใหก้ารรบัรอง SFPM ตามขอบข่ายท่ีสถาบันประกาศและ/หรือตามขอบข่ายท่ีไดร้บัการ

รบัรองระบบงาน 

4.2 ก่อนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผูย้ื่นค าขอตอ้งมีการน ามาตรฐาน SFPM ไปปฏิบติัแลว้ รวมทั้งมีการ

ด าเนินกิจกรรมการตรวจติดตามภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหารแลว้  

4.3 การขอรับการรับรอง ใหย้ื่นค าขอต่อสถาบันพรอ้มหลักฐานและเอกสารต่างๆ ท่ีเป็นปัจจุบัน ซ่ึงรวมถึง

เอกสารการจดัการท่ีขอรบัการรบัรองของผูย้ืน่ค าขอ ตามแบบค าขอรบัการรบัรองท่ีสถาบนัก าหนด โดยผูย้ื่น

ค าขอต้องใหข้อ้มูลเหล่าน้ีเป็นอย่างน้อย ได้แก่ นิติบุคคล (ถา้มี) และสถานะทางกฎหมาย ค าอธิบาย

เก่ียวกบัพ้ืนท่ีขององคก์รผูย้ื่นค าขอ (จ านวนสถานท่ีตั้ง ขนาดพ้ืนท่ี สภาพทางภูมิศาสตรแ์ละทางธรรมชาติ

ของสวนป่าและสายพันธุ์ไม้ทั้งหมดท่ีมีการขอการรับรอง SFPM กิจกรรมท่ีมีการจา้งเหมาภายนอกท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอบเขตท่ีขอการรบัรอง  

กรณีการขอรบัการรบัรองแบบกลุ่มท่ีหากสายพนัธุ์ไมมี้ความแตกต่างกนั ผูย้ืน่ค าขอตอ้งระบุสายพนัธุไ์มข้อง

แต่ละสถานท่ีตั้งของสวนป่าหรือแต่ละหน่วยของกลุ่ม โครงสรา้งการบริหารจัดการในแบบเฉพาะกลุ่ ม 

ประกอบดว้ยบุคคลท่ีเป็นเจา้ของสวนป่า (หรือผูจ้ดัการ) ตัวแทนกลุ่ม และผูเ้ขา้ร่วมกลุ่ม เอกสารยืนยนัการ

มีส่วนร่วมในการรบัรองการจดัการป่าไมแ้บบกลุ่ม ขนาดพ้ืนท่ีสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจท่ีขอรบัการรบัรอง (ซ่ึง

ตอ้งไม่เกิน 10,000 ไร ่เพ่ือยนืยนัวา่เป็นผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าขนาดเล็ก) 

และเอกสารระเบียบการปฏิบติังานของการจดัการสวนป่าขององคก์รผูย้ื่นค าขอตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน 

มอก. 14061 เล่ม 1 
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4.4 เม่ือไดร้บัค าขอตามขอ้ 4.3 แลว้ สถาบนัจะด าเนินการดงัน้ี 

(1) พิจารณาค าขอและรายละเอียดต่างๆ ของผูย้ื่นค าขอ หากมีรายละเอียดท่ีจ าเป็นต้องปรับปรุงแกไ้ข

จะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

(2) ตรวจประเมิน SFPM ท่ีขอรบัการรบัรอง ตามขั้นตอนท่ีก าหนดในเอกสาร R-702 : การตรวจประเมิน

เพ่ือการรับรองการจัดการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ การตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2  

ภาษาท่ีใชใ้นการตรวจประเมินใชภ้าษาไทยเป็นหลกั หากผูย้ื่นค าขอประสงคจ์ะใหใ้ชภ้าษาต่างประเทศ

ในการตรวจประเมิน สถาบนัสงวนสิทธิท่ีจะใหมี้การตกลงเป็นแต่ละกรณีไป 

(3) สรุปขอ้คิดเห็นน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาตดัสินใหก้ารรบัรองหรือปฏิเสธการรบัรอง 

4.5 ผูย้ื่นค าขอต้องยินยอมใหห้น่วยรับรองระบบงาน และ/หรือส านักงานการรับรองไมเ้ศรษฐกิจไทย สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ/หรือ Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) 

เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจประเมินของผูต้รวจประเมินของสถาบนั ณ สถานประกอบการของผูย้ื่นค าขอ

ภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัขอรบัการรบัรองระบบงานหรือไดร้บัการรบัรองระบบงานแลว้ไดต้ลอดเวลาเม่ือถูก

เลือกจากสถาบัน ส านักงานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย และ/หรือ Programme for the Endorsement of 

Forest Certification และ/หรือหน่วยรบัรองระบบงาน 

4.6 เม่ือคณะท างานทบทวนได้อนุมัติใหก้ารรับรองแลว้ สถาบันจะออกใบรับรองตามมาตรฐาน SFPM โดย

ใบรบัรองมีอายุคราวละ 5 ปี และไม่สามารถโอนใบรบัรองใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้ 

การออกใบรบัรองส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน SFPM ในขอบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน

จากหน่วยรับรองระบบงาน จะมีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองของสถาบันควบคู่กับเคร่ืองหมายรับรอง

ระบบงานของหน่วยรบัรองระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีขอบข่ายการรบัรองของผูไ้ดร้บัการรับรองจาก

สถาบันไม่อยู่ภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบันไดร้บัการรบัรองระบบงาน สถาบันจะออกใบรบัรองท่ีแสดงเฉพาะ

เครื่องหมายรบัรองของสถาบนั 

 ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถใชช่ื้อสถาบนัในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรองการจดัการได ้ตามท่ีก าหนดใน

ภาคผนวก ก. 

ผูไ้ด้รับการรับรอง SFPM สามารถแสดงเคร่ืองหมายรับรองเฉพาะ SFPM ท่ีได้รับการรับรอง และแสดง

เครื่องหมายรบัรองระบบงานไดใ้นขอบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

การแสดงเคร่ืองหมายรับรองและ/หรือเคร่ืองหมายรับรองระบบงานใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและวิธีแสดง

เครื่องหมายรบัรองและเครื่องหมายรบัรองระบบงานท่ีก าหนดในภาคผนวก ข. 

ผูไ้ดร้บัการรบัรอง SFPM สามารถใชเ้คร่ืองหมาย TFCC ท่ีออกโดยส านักงานการรบัรองไม้เศรษฐกิจไทย 

และเคร่ืองหมาย PEFC ของ Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) โดยรปูแบบ

และวธีิแสดงเคร่ืองหมายรบัรอง TFCC และ PEFC ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการใชเ้คร่ืองหมายท่ีส านักงานการ

รบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย และ Programme for the Endorsement of Forest Certification ก าหนด ตามท่ีระบุ

ในภาคผนวก ค. (กรณีท่ีสถาบนัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก TFCC และ/หรือ PEFC แลว้) 

กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองขอยกเลิกการรบัรอง SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรองจากสถาบนั หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่

ปฏิบติัตามระเบียบหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสถาบนัก าหนด และส่งผลต่อการเพิกถอนการรบัรอง ผูไ้ดร้บัการ

รบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองใหแ้ก่สถาบัน และหา้มผูไ้ดร้บัการรบัรองดังกล่าวน าเคร่ืองหมายรบัรอง  และ/

หรือเคร่ืองหมาย TFCC และ/หรือเคร่ืองหมาย PEFC และ/หรือเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานไปใชห้รือแสดง 

ณ ท่ีใดๆ  

4.7 การเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรับรองใหด้ าเนินการแจง้สถาบันพิจารณา หากไม่มีผลกระทบต่อ SFPM ท่ี

ไดร้บัการรบัรอง (เช่น การลดขอบข่ายการรบัรอง/พ้ืนท่ีสวนป่า) สถาบันจะน าเสนอคณะท างานทบทวน

พิจารณา เม่ือคณะท างานทบทวนอนุมัติการเปล่ียนแปลงขอบข่ายแลว้ สถาบันจะออกใบรบัรองฉบับใหม่

แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากบัใบรบัรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีผูร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบับ
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เดิมใหแ้ก่สถาบัน หากมีผลกระทบต่อ SFPM (เช่น การขยายขอบข่ายการรบัรอง/พ้ืนท่ีสวนป่า) สถาบนัจะ

ด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) ส าหรบักิจกรรมท่ีขยายขอบข่ายการรบัรอง โดย

การด าเนินการตรวจประเมินเช่นเดียวกับการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ตามท่ีก าหนดใน R-702 โดย

อนุโลม หรือด าเนินการตรวจประเมินพรอ้มกับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ก่อนท่ีจะน าเสนอ

คณะท างานทบทวนพิจารณาอนุมติัการขยายขอบข่ายการรบัรองดงักล่าว โดยสถาบนัจะออกใบรบัรองฉบบั

ใหม่แทนฉบับเดิม มีอายุการรบัรองเท่ากับฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรอง

ฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั  

4.8 การโอนกิจการและการยา้ยสถานท่ีประกอบการ ใหผู้ไ้ดร้ับการรับรองแจง้สถาบันทราบเป็นลายลักษณ์

อกัษร เพ่ือด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรองใหม่ และพิจารณา

ยกเลิกใบรบัรองฉบับเดิม ใบรับรองฉบับใหม่มีอายุเท่ากับใบรบัรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีผูไ้ดร้ับการ

รบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 

4.9 กรณีผูย้ื่นค าขอเป็นแบบกลุ่ม สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินและออกใบรบัรองเป็นฉบับเดียวกนั ตาม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดใน R-702  

 

5. เง่ือนไขส ำหรบัผูไ้ดร้บักำรรบัรอง 

ผูไ้ดร้บัการรบัรอง ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

5.1 รกัษาไวซ่ึ้ง SFPM ตามท่ีไดร้บัการรบัรองตลอดระยะเวลาท่ีไดร้บัการรบัรอง 

5.2 อา้งถึงการรบัรอง/ช่ือสถาบนัเฉพาะในกิจการ ขอบข่าย และ SFPM ท่ีไดร้บัอนุมติัการรบัรองและ/หรือการ

รบัรองภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงานเท่าน้ัน และหา้มท าหรือใชข้อ้ความใดๆ ท่ีส่งผล

ใหเ้กิดการเขา้ใจผิดเก่ียวกบัสถาบนั/การไดร้บัการรบัรอง 

5.3 ตอ้งไม่น าช่ือสถาบัน/การรบัรอง/ใบรับรอง/เคร่ืองหมายรบัรอง/เคร่ืองหมาย TFCC ของส านักงานการ

รบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย/เครื่องหมาย PEFC/เครื่องหมายรบัรองระบบงานไปใชใ้นทางท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือม

เสียต่อสถาบนั หรืออา้งถึงช่ือสถาบนั/การรบัรอง/การรบัรองภายใตข้อบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการขึ้ นทะเบียน

จากส านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย  และ/ห รือ Programme for the Endorsement of Forest 

Certification และ/หรือการรบัรองภายใตข้อบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองระบบงาน ซ่ึงสถาบนัอาจพิจารณาไดว้า่

ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

5.4 ยุติการใชส่ิ้งพิมพ์ส่ือโฆษณาท่ีมีการอา้งถึงช่ือสถาบัน/การได้รบัการรบัรองและ/หรือการรบัรองภายใต้

ขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองระบบงานน้ันอยู่ทั้งหมด เม่ือมีการลดขอบข่าย หรือการพักใชแ้ละการคืนสิทธ์ิ 

หรือการเพิกถอนการรบัรอง หรือการยกเลิกการรบัรองระบบไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด 

5.5 ระบุใหช้ัดเจนในการติดต่อส่ือสารกับลูกค้า ว่าใบรับรองหรือการได้รับการรับรอง/การรับรองภายใต้

ขอบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากส านักงานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย และ/หรือ Programme for 

the Endorsement of Forest Certification และ/หรือการรบัรองภายใตข้อบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

รวมทั้งการใชช่ื้อสถาบันในการอา้งอิงถึงการไดร้ับการรบัรอง SFPM ไม่สามารถน าไปใชใ้นนัยว่าสถาบัน 

และ/หรือส านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย และ/หรือ Programme for the Endorsement of Forest 

Certification และ/หรือหน่วยรับรองระบบงานให้ความเห็นชอบต่อผลิตภัณฑ์/บริการ  ผลการตรวจ 

(Inspection) ผลการวเิคราะห ์ผลการทดสอบ หรือผลการสอบเทียบ 

ในกรณีท่ีไดร้บัการรบัรอง SFPM ภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน ตอ้งไม่น าช่ือสถาบนั/

การรบัรองดังกล่าวไปใชใ้นนัยว่าสถาบันไดใ้หก้ารรบัรองระบบการจดัการอ่ืนๆ ภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบัน

ไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

5.6 ยินยอมใหห้น่วยรบัรองระบบงาน และ/หรือส านักงานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย และ/หรือ Programme 

for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) เขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผู้ตรวจ
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ประเมินของสถาบนั ณ สถานประกอบการของผูไ้ดร้บัการรบัรองภายใตข้อบข่ายท่ีสถาบันขอรบัการรบัรอง

ระบบงาน หรือไดร้บัการรบัรองระบบงานแลว้ไดต้ลอดเวลา เม่ือถูกเลือกจากสถาบนั ส านักงานการรบัรอง

ไมเ้ศรษฐกิจไทย และ/หรือหน่วยรบัรองระบบงาน 

5.7 หากมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข SFPM ท่ีได้รบัการรับรองจากสถาบันในสาระส าคัญ เช่น การเปล่ียนแปลง

สถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ องคก์รหรือเจา้ของ ฝ่ายบริหาร ท่ีอยูแ่ละสถานท่ีติดต่อ ขอบขา่ย พ้ืนท่ีสวน

ป่า ประเภทพนัธุไ์มท่ี้ปลกู กระบวนการ ใหแ้จง้สถาบนัโดยทนัที เพ่ือสถาบนัจะไดพิ้จารณาด าเนินการ  

5.8 ใหค้วามรว่มมือแก่สถาบนัในการตรวจประเมินทุกครั้ง 

5.9 ตอ้งส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองท่ีเป็นปัจจุบนัใหแ้ก่สถาบนั เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ 

5.10 ต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามอัตราท่ีสถาบันก าหนด ภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ี

สถาบนัไดแ้จง้ใหท้ราบ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ท่ีช าระแลว้ ไม่สามารถเรียกคืนได ้

5.11 หากประสงคจ์ะยกเลิกการรบัรอง ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ถาบนัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

5.12 หากประสงค์จะใหมี้การรบัรองต่อเน่ือง ใหย้ื่นค าขอใหม่ (โดยไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการยื่นค า

ขอ) ต่อสถาบนั ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัท่ีใบรบัรองส้ินอายุ 

5.13 ตอ้งจดัใหมี้มาตรการและจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัภยัท่ีจ าเป็นแก่พนักงานสถาบนั ส านักงานการรบัรองไม้

เศรษฐกิจไทย Programme for the Endorsement of Forest Certification และหน่วยรับรองระบบงาน ใน

การตรวจประเมินทุกครั้ง เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการปฏิบติัหน้าท่ี 

5.14 ตอ้งจัดท าและเก็บรักษาบันทึกขอ้รอ้งเรียนและผลการด าเนินการกับขอ้รอ้งเรียนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กิจการและขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองไว ้และตอ้งมอบบนัทึกขอ้รอ้งเรียนและผลการด าเนินการใหแ้ก่สถาบนั 

เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ 

5.15 หากสถาบนัพบวา่ผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการน าช่ือสถาบนั/เร่ืองการรบัรองไปใชไ้ม่ถกูตอ้ง เช่น มีการอา้งอิงช่ือ

สถาบนั/สถานะการรบัรองไม่ถกูตอ้ง หรือมีการใชเ้อกสารการรบัรอง เคร่ืองหมายการรบัรอง หรือรายงานท่ี

ส่งผลท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดเร่ืองการรบัรอง สถาบนัจะด าเนินการแจง้เตือนเพ่ือใหมี้การแกไ้ขและปฏิบติัการ

แกไ้ขใหถู้กต้อง หากผูไ้ด้รับการรับรองยังไม่มีการด าเนินการใดๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด สถาบันจะ

ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีสถาบนัก าหนดเร่ืองการพกัใชก้ารรบัรอง และ/หรือการเพิกถอนการรบัรองต่อไป 

  

6. กำรตรวจติดตำมผล และกำรตรวจประเมินใหม่ 

6.1 สถาบนัจะตรวจติดตามผล SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรองอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจติดตามผลครั้งแรก

จะด าเนินการหลังจากการรบัรองครั้งแรกไม่เกิน 12 เดือนนับจากวนัตัดสินการรบัรอง โดยในการตรวจ

ติดตามผล อาจตรวจประเมิน SFPM ไดร้ับการรบัรองแลว้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม 

ตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน R-702 โดยอนุโลม 

6.2 กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองแบบกลุ่มท่ีมีหลายผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจขนาดเล็กซ่ึงมีการ

ออกใบรบัรองเป็นฉบบัเดียวกนั สถาบนัจะตรวจติดตามผล SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรองอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โดยการตรวจติดตามผลครั้งแรกจะด าเนินการหลงัจากการรบัรองครั้งแรกไม่เกิน 12 เดือนนับจากวนัตดัสิน

การรบัรอง ซ่ึงจะด าเนินการตรวจติดตามผลทุกผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจในทุกขอบขา่ย

ท่ีไดร้บัการรบัรอง โดยการตรวจติดตามผลแต่ละผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจ อาจตรวจ

ประเมิน SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม ตามขั้นตอนท่ีก าหนด

ใน R-702 โดยอนุโลม 

6.3 การตรวจประเมินใหม่จะด าเนินการทุก 5 ปี ก่อนใบรบัรองหมดอายุ โดยตรวจประเมิน SFPM ทั้งหมด ตาม

ขั้นตอนท่ีก าหนดใน R-702 โดยอนุโลม  

6.5 กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีหลายผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจซ่ึงมีการออกใบรบัรองเป็นฉบบั

เดียวกัน สถาบันจะตรวจประเมินใหม่ทุก 5 ปี โดยจะด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทุกผูป้ระกอบการหรือ

เจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจในทุกขอบข่ายท่ีได้รับการรับรอง ซ่ึงในการตรวจประเมินใหม่ส าหรับแต่ละ
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ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจจะตรวจประเมิน SFPM ทั้งหมด ตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน              

R-702 โดยอนุโลม 

6.6 สถาบันสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามผลเพ่ิมเติม หรือตรวจประเมินใหม่โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า ในกรณีต่อไปน้ี 

(1) มีเหตุอนัท าใหส้งสยัวา่สมรรถนะลดหยอ่นลง 

(2) เม่ือมีการวิเคราะหข์อ้รอ้งเรียนหรือขอ้มูลแลว้เห็นว่า ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

สถาบนั 

(3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 

6.7 สถาบนัสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าในระยะเวลาอนั

สั้น (Short notice audit) ส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองในบางกรณีท่ีมีความจ าเป็น เช่น 

(1) ตอ้งมีการสืบสวนขอ้รอ้งเรียนของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

(2) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขท่ีเก่ียวขอ้งกบั SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรอง

จากสถาบนัในสาระท่ีส าคญั เช่น การเปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ องคก์รหรือเจา้ของ 

ฝ่ายบริหาร ช่ือ ท่ีอยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ  

SFPM และกระบวนการ 

(3) ติดตามผลการพกัใชก้ารรบัรอง 

 

7. กำรลดขอบข่ำย กำรพกัใชแ้ละกำรคืนสิทธ์ิ และกำรเพิกถอนกำรรบัรอง 

7.1 การลดขอบขา่ยการรบัรอง 

กรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถรกัษา SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรองในบางส่วนของขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรอง 

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน SFPM ท่ีได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรองแลว้ 2 ครั้ง ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี ส าหรบับางส่วนของขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองเลิกประกอบกิจการใน

บางส่วนของขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ความประสงค์ขอลดขอบข่ายท่ีไดร้บัการ

รบัรอง สถาบนัจะน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาลดขอบขา่ยการรบัรองและออกใบรับรองฉบบัใหม่แทน

ฉบบัเดิมตามขอบข่ายท่ีเหลือ และมีอายุเท่ากบัใบรบัรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู ่ทั้งน้ีผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืน

ใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 

7.2 การพกัใชแ้ละการคืนสิทธ์ิการรบัรอง 

กรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติ

ตาม SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรอง และไม่แกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่องและ/หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขและ/หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน SFPM ท่ีไดร้ับการรบัรอง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ/

หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้า่ยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจประเมินหรือการรบัรอง หรือไม่ยนิยอม

ใหส้ถาบนัด าเนินการตรวจติดตามผลหรือตรวจประเมินใหม่ตามความถ่ีท่ีก าหนด หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้

ความประสงคข์อการพกัใชก้ารรบัรอง สถาบนัจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการพกัใชก้ารรบัรอง โดย

ก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั และสถาบนัจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณายุติการพักใชก้ารรบัรอง

หากพบวา่ผูท่ี้ไดร้บัการพกัใชก้ารรบัรองน้ันไดมี้การปฏิบติัตามมติคณะอนุกรรมการ และระเบียบหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด 

7.3 การเพิกถอนการรบัรอง 

กรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นไปตามกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดงัน้ี 

(1) ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด และส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อการรบัรอง 

(2) ไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรอง ในสาระส าคญั 

(3) ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน SFPM ส าหรบัทุกขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรองหลังจากถูกพักใชก้ารรบัรองแลว้ 2 

ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี 
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(4) มีขอ้รอ้งเรียนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ อาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการรบัรอง 

(5) ยกเลิกการประกอบกิจการส าหรบักิจกรรม/ขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง และไม่มีการแจง้สถาบันเพ่ือขอ

ยกเลิกการรบัรอง หรือสถาบันไม่สามารถติดต่อผูไ้ดร้บัการรบัรองใหด้ าเนินการตามระเบียบหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการก าหนดได ้

สถาบันจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการเพิกถอนการรับรอง ทั้งน้ีผู ้ได้รับการรับรองต้องส่งคืน

ใบรบัรองใหแ้ก่สถาบนั  

กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรอง SFPM ท่ีมีหลายผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจ (ตัวแทนกลุ่ม และ

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม) ซ่ึงมีการออกใบรบัรองเป็นฉบบัเดียวกนั เม่ือมีการลดขอบขา่ย การพกัใชแ้ละการคืนสิทธ์ิ  และ

การเพิกถอนการรบัรอง SFPM ของผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจใดๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด

ในขอ้ 7.1 ถึงขอ้ 7.3  โดยมีผลบงัคบัใชต่้อผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจ (ตัวแทนกลุ่ม และ

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม) อ่ืนๆ ท่ีระบุในใบรบัรองฉบบัเดียวกนัดว้ย 

สถาบันจะด าเนินการแจง้ส านักงานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทยเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วนัท าการ 

หากมีการลดขอบข่ายการรบัรอง หรือการพกัใชก้ารรบัรองและการคืนสิทธ์ิการรบัรอง หรือการเพิกถอนการ

รบัรอง หรือมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในการตัดสินใจเก่ียวกบัสถานะการรบัรองขององคก์รพรอ้มระบุเหตุผลของ

การตัดสินการลดขอบข่ายการรบัรอง หรือการพกัใชก้ารรบัรองและการคืนสิทธ์ิการรบัรอง หรือการเพิกถอน

การรบัรอง (กรณีท่ีสถาบนัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก TFCC แลว้) 

 

8. กำรอุทธรณแ์ละกำรรอ้งเรียน 

8.1 การอุทธรณ์ 

8.1.1 ผูย้ื่นค าขอรบัการรบัรอง SFPM ตามขอ้ 4 หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีถูกด าเนินการตามขอ้ 7 สามารถยื่น

อุทธรณ์ไดภ้ายใน 30 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีสถาบันมีหนังสือแจง้ผลการพิจารณาหรือการด าเนินการให้

ทราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อสถาบัน หากส่งทางไปรษณีย์ต้อง

ลงทะเบียน 

8.1.2 คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาค าอุทธรณ์ และแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายใน 60 วนั นับตั้งแต่

วนัท่ีสถาบนัไดร้บัค าอุทธรณ์ 

8.1.3 ระหวา่งการพิจารณาค าอุทธรณ์ยงัไม่ส้ินสุด ใหถื้อวา่ผลการพิจารณาเดิมมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ 

8.1.4 ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

8.1.5 ผูย้ืน่ค าอุทธรณ์เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ยในการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด ยกเวน้กรณีท่ีค าอุทธรณ์เป็นผล 

    8.2 การรอ้งเรียน 

การยื่นขอ้รอ้งเรียน ใหย้ื่นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อสถาบัน ทั้งน้ีใหร้วมถึงการรอ้งเรียนทาง

โทรศัพท์ท่ีสามารถตรวจสอบหรือยืนยนัไดด้ว้ย แต่ไม่รวมถึงขอ้รอ้งเรียนท่ีไดจ้ากการไดย้ินมา กรณีท่ีการ

รอ้งเรียนเป็นเร่ืองเก่ียวกบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง ต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อกัษร มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะสนับสนุน

ขอ้รอ้งเรียน และใหเ้จา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบสามารถพิจารณาด าเนินการต่อไปได ้

ในกรณีการรอ้งเรียนผูอ้ านวยการสถาบนั ใหย้ืน่ต่อประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

เม่ือสถาบันได้รับขอ้รอ้งเรียนดังกล่าวแลว้ สถาบันจะพิจารณาขอ้มูลท่ีได้รับและอาจมีการด าเนินการหา

หลักฐานขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาวา่จดัเป็นขอ้รอ้งเรียนหรือไม่ และแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ ้

รอ้งเรียนทราบอยา่งเป็นทางการ โดยในกรณีท่ีจดัเป็นขอ้รอ้งเรียน สถาบนัจะด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัตาม

คู่มือขั้นตอนการด าเนินการของสถาบนัและแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งเรียนทราบอยา่งเป็นทางการ  

กรณีท่ีการรอ้งเรียนเป็นเร่ืองเก่ียวกับผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง สถาบนัจะพิจารณาร่วมกบัผูย้ื่นค าขอ

หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองและผูร้อ้งเรียนเก่ียวกบัขอบเขตเน้ือหาของขอ้รอ้งเรียน และผลการด าเนินการ ก่อนแจง้

ใหส้าธารณชนทราบ 
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9. กำรยกเลิกกำรรบัรอง 

สถาบนัจะพิจารณาน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณายกเลิกการรบัรอง SFPM ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

9.1 ผูไ้ดร้บัการรบัรองเลิกประกอบกิจการท่ีไดร้บัการรบัรอง 

9.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นบุคคลลม้ละลาย 

9.3 ผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ขอยกเลิกการรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามขอ้ 5.11 

9.4 มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีไดร้บัการรบัรอง และผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถหรือไม่มัน่ใจวา่จะปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดใหม่ได ้

10. กำรรกัษำควำมลบั 

สถาบันจะเก็บรกัษาขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ท่ีไดร้บัจากผู้ยื่นค าขอ และ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองไวเ้ป็นความลับ 

รวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลับท่ีสถาบันไดจ้ากแหล่งอ่ืนดว้ย แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นกับ        

ผูย้ืน่ค าขอ และ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง อนัเน่ืองมาจากการเปิดเผยความลบัโดยบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะเกิดขึ้ นจากการ

กระท าของสถาบนั 

ในกรณีของหน่วยรบัรองระบบงาน หรือกลุ่มขอ้ตกลงเพ่ือการตรวจประเมินความเท่าเทียมกนั (Agreement group 

of a peer assessment scheme) ท่ีสถาบันขอรบัการรบัรองระบบงานหรือไดร้บัการรบัรองระบบงาน ส านักงาน

การรับรองไม้เศรษฐกิจไทย และ Programme for the Endorsement of Forest Certification ซ่ึงสามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูท่ีเป็นความลับของผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง สถาบนัจะด าเนินการในการใหอ้งค์กรดังกล่าวมี

การปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัสถาบนัในเร่ืองการเก็บรกัษาความลบัของผูย้ืน่ค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรับรอง  

ในกรณีท่ีสถาบันตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองตามค าสัง่กฎหมาย สถาบันจะแจง้              

ผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บัการรบัรองทราบ ส าหรบักรณีองค์กรอ่ืนๆ สถาบันจะแจง้ผูย้ื่นค าขอและ/หรือผูไ้ดร้บั

การรบัรองเป็นแต่ละกรณีไป 

 

11. อ่ืนๆ 

11.1 ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการรับรอง  SFPM ท่ีสถาบันใหก้ารรับรอง 

สถาบันจะแจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอ/ผูไ้ดร้ับการรบัรอง/ส านักงานการรับรองไมเ้ศรษฐกิจไทยและหน่วยรบัรอง

ระบบงานทราบ 

11.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขใหม่ขอ้ 11.1 ใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด จากน้ันสถาบนัจะท าการตรวจสอบการปรบัปรุงแกไ้ขของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

11.3 สถาบนัไม่รบัผิดชอบในการกระท าใดๆ ของผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีไดก้ระท าไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบติัตาม 

หรือฝ่าฝืนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 

11.4 สถาบันจะพิจารณาน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือออกใบรบัรองใหม่ใหแ้ก่ผูไ้ด้รับการรับรอง ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใบรบัรองฉบบัเดิมส้ินอายุและไดด้ าเนินการตามขอ้ 5.12 รวมทั้งตรวจประเมินใหม่แลว้ 

(2) ใบรบัรองฉบบัเดิมช ารุด หรือสญูหาย 

(3) ผูไ้ดร้บัการรบัรองจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือใหม่และไม่มีผลกระทบต่อ SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรอง 

(4) ผูไ้ดร้บัการรบัรองเดิมแจง้ความประสงคข์อใชเ้ครื่องหมายการรบัรองระบบงานเพ่ิมเติม 

ใบรบัรองท่ีออกใหม่ตามขอ้ (2) ถึง (4) มีอายุเท่ากบัอายุใบรบัรองฉบบัเดิมท่ียงัเหลืออยู ่

ทั้งน้ีในกรณีขอ้ (3) และ (4) ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งส่งคืนใบรบัรองฉบบัเดิมใหแ้ก่สถาบนั 

11.5 สถาบนัจะเผยแพรร่ายช่ือองคก์รในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการไดร้บัการรบัรอง การพกัใชแ้ละการคืนสิทธ์ิการรบัรอง  

การเพิกถอนการรบัรอง การยกเลิกการรบัรอง การเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรบัรอง ช่ือ และ/หรือท่ีอยู ่ให้

หน่วยรับรองระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งและส านักงานรับรองไมเ้ศรษฐกิจไทยทราบ ส าหรับผู้ท่ีรอ้งขอขอ้มูล

เก่ียวกับสถานการณ์การรบัรองของผูไ้ดร้บัการรบัรองของสถาบนัน้ัน สถาบันจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ 

ไป (ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัดา้นขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการรบัรอง) 
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11.6 สถาบนัจดัท ารายงานสรุปการตรวจประเมินของผูไ้ดร้บัการรบัรองซ่ึงตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้(ยกเวน้

ขอ้มลูท่ีเป็นความลบั)  
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ภำคผนวก ก. 

กำรใชช่ื้อสถำบนัในกำรอำ้งอิงถึง 

กำรไดร้บักำรรบัรอง SFPM 
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กำรใชช่ื้อสถำบนัในกำรอำ้งอิงถึงกำรไดร้บักำรรบัรอง SFPM 

1. ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถใชช่ื้อสถาบนัในการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรอง SFPM จากสถาบนัได ้ โดยสามารถ

ใชช่ื้อยอ่และ/หรือช่ือเต็มทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ ดังน้ี 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  

 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิ   

หรือ 

 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) 

 สรอ. 

ช่ือเต็ม (ภาษาองักฤษ) 

 Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development  

or 

 Management System Certification Institute (Thailand) 

ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) 

 MASCI 

2. ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถใชช่ื้อสถาบนัในการระบุขอ้ความการไดร้บัการรบัรองบนบรรจุภัณฑ์หรือเอกสารแสดง

ขอ้มูลท่ีแนบกับผลิตภัณฑ์หรือกล่องผลิตภัณฑ์ได ้ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ในท่ีน้ีจะครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถ

แยกออกมาเป็นอิสระจากผลิตภณัฑแ์ลว้ไม่ท าใหผ้ลิตภณัฑเ์สียหาย หรือเอกสารท่ีแนบกบัผลิตภณัฑจ์ะครอบคลุม

เฉพาะเอกสารท่ีเป็นอิสระ ไม่ไดติ้ดแน่นกับผลิตภัณฑ์  เช่น โบรช์วั ส าหรบัเอกสารท่ีติดแน่นกับผลิตภัณฑ์ เช่น 

ฉลาก เอกสารประเภทน้ีจดัว่าเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีการระบุขอ้ความการไดร้บัการรบัรอง หา้มระบุบน

ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ หรือการบริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R-701 Iss.1 Rev.0 28/03/63 ฝร.  14/32 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข. 

รูปแบบและวิธีแสดงเครื่องหมำยรบัรอง 

และเครื่องหมำยรบัรองระบบงำน 
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วธีิแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

1. เคร่ืองหมายรับรองของสถาบัน และเคร่ืองหมายรับรอง  SFPM มีลักษณะและสัดส่วนดังรูป ท่ี 1 ขนาดของ

เครื่องหมายใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม และจะใชสี้ใดก็ได ้ 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 1 เครื่องหมายรบัรองของสถาบนั และเครื่องหมายรบัรอง SFPM 

(ขอ้ 1.) 

 

2.  ผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนัเท่าน้ันจึงจะมีสิทธิแสดงเครื่องหมายรบัรองได ้

3. ในการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง SFPM ใหร้ะบุเลขท่ีใบรบัรองไวก้ับเคร่ืองหมายรบัรองดว้ย และระบุช่ือย่อของ

สถาบนัไวท่ี้มุมดา้นซา้ยหรือมุมดา้นขวาหรือดา้นล่างของเคร่ืองหมายรบัรอง โดยการแสดงเคร่ืองหมายรบัรองท่ี

เป็นภาษาไทย ใชช่ื้อของสถาบันวา่ “สรอ.” และการแสดงเคร่ืองหมายรบัรองท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ใชช่ื้อย่อของ

สถาบนัวา่ “MASCI”” 

 องคป์ระกอบการแสดงเครื่องหมายรบัรองระบบการบริหารจดัการของสถาบนั ตวัอยา่งในรปูท่ี 2 และ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 2 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนั (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

กรณีไดร้บัการรบัรอง SFPM 

(ขอ้ 3.) 

หรือ 

มอก.14061-1 

หรือ 

MASCI 

MASCI 

 TIS 14061-1   SFPM__/__ 

MASCI 
TIS 14061-1   SFPM__/__ 

 

TIS 14061-1   SFPM__/__ 
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รปูท่ี 3 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนั (ฉบบัภาษาไทย) 

กรณีไดร้บัการรบัรอง SFPM 

(ขอ้ 3.) 

 

4.  การน าเคร่ืองหมายรับรองไปใชร้่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ต้องอยู่ในขอบข่ายท่ีไดร้ับการรับรองเท่าน้ัน หากมี

ผลิตภณัฑห์รือบริการอ่ืนท่ีรว่มอยูด่ว้ย ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ไม่อยูใ่นขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองน้ี 

5. การแสดงเคร่ืองหมายรบัรอง ใหแ้สดงเฉพาะท่ีส่ิงของซ่ึงใชเ้พ่ือการติดต่อ โฆษณาและส่งเสริมการขายเท่าน้ัน และ

ตอ้งไม่ใชใ้นกิจการนอกเหนือจากขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองหรือท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิดในขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรอง 

6. หา้มแสดงเฉพาะเคร่ืองหมายรบัรองบนผลิตภัณฑ์ (ท่ีมีตัวตนหรือจบัตอ้งได)้ บนแต่ละห่อ มัด หีบห่อ หรือภาชนะ

บรรจุผลิตภณัฑป์ระเภทแยกช้ินผลิตภณัฑ ์(individual package) หรือบนภาชนะบรรจุผลิตภณัฑป์ระเภทซอ้นอีกชั้น 

(over-packaging) ไดแ้ก่ การห่อ มดั หรือหีบห่อ เพ่ือช่วยในการขนส่ง ซ่ึงอาจท าใหเ้ขา้ใจผิดวา่ผลิตภณัฑน้ั์นไดร้บั

การรับรอง รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ รายงานการทดสอบ รายงานการสอบเทียบ และใบรับรองคุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์

7. ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถระบุขอ้ความการรบัรองบนบรรจุภณัฑห์รือเอกสารแสดงขอ้มลูท่ีแนบไปกบัผลิตภณัฑห์รือ

กล่องผลิตภัณฑ์ได้ ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ในท่ีน้ีจะครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถแยกออกมาเป็นอิสระจาก

ผลิตภัณฑ์แลว้ไม่ท าใหผ้ลิตภัณฑ์เสียหาย หรือเอกสารท่ีแนบไปกับผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมเฉพาะเอกสารท่ีเป็น

อิสระไม่ไดติ้ดแน่นไปกับผลิตภัณฑ์  เช่น โบรช์ัว ส าหรับเอกสารท่ีติดแน่นไปกับผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลาก เอกสาร

ประเภทน้ีจดัว่าเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงการระบุขอ้ความการได้รบัการรบัรองน้ันหา้มระบุบนผลิตภัณฑ ์

กระบวนการ หรือการบริการ  

 นอกเหนือจากน้ีการระบุขอ้ความการไดร้บัการรบัรองน้ันตอ้งไม่ส่ือวา่เป็นการรบัรองผลิตภัณฑ ์กระบวนการ หรือ

บริการ และขอ้ความท่ีสามารถระบุจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือผูไ้ดร้บัการรับรอง (ซ่ึงอาจระบุช่ือหรือแบรนด์ก็ได)้ 

SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรอง มาตรฐานท่ีไดร้บัการรบัรอง 

8. หา้มมิใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนั น าเครื่องหมาย IAF MLA ไปใชห้รือแสดงการรบัรอง ณ ท่ีใดๆ  

9. การแสดงเคร่ืองหมายรบัรองระบบการบริหารจดัการ/การจดัการของสถาบัน กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบการบริหาร

จดัการ/การจดัการมากกวา่ 1 ระบบ ดงัตวัอยา่งในรปูท่ี 4 

 

 

 

หรือ 

หรือ 

สรอ. 

  มอก.14061-1    SFPM__/__   

สรอ. 

มอก.14061-1    SFPM__/___ 

สรอ. 

  มอก.14061-1     SFPM__/___ 
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TIS 14061-1 SFPM__/__ 
ISO 9001 QMS__/__ 

MASCI 
TIS 14061-1 ISO 9001 
SFPM__/__ QMS__/__ 

MASCI 

TIS 14061-1 ISO 14001 
SFPM__/__ EMS__/__ 

MASCI 

TIS 14061-1 SFPM__/__ 
ISO 14001 EMS__/__ 

MASCI 

TIS 14061-1 SFPM__/__ 
มอก. 18001 OHS__/__ 

สรอ. 
TIS 14061-1 SFPM__/__ 
TIS 18001 OHS__/__ 

MASCI 

TIS 14061-1 SFPM__/__ 
มอก. 22300 MSMS__/__ 

สรอ. 
TIS 14061-1 TIS 22300 
SFPM__/__ MSMS__/__ 

MASCI 

TIS 14061-1 SFPM__/__ 
OHSAS 18001 OHSAS__/__ 

MASCI 
TIS 14061-1 OHSAS 18001 
SFPM__/__ OHSAS__/__ 

MASCI 

TIS 14061-1 SFPM__/__ 
GMP GMP__/__ 

MASCI 

TIS 14061-1 SFPM__/__ 
HACCP HACCP__/__ 

MASCI 
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M
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CI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 4 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนั 

กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรอง SFPM และระบบการบริหารจดัการอ่ืน 

(ขอ้ 9.) 

 
 

TIS 14061-1 ISO 22000 
SFPM__/__ FSMS__/__ 

MASCI 

TIS 14061-1 SFPM__/__ 
ISO/TS 29001 QMS PT__/__ 

MASCI 

TIS 14061-1 SFPM__/__ 
ISO 28000 SeMS__/__ 
 

MASCI 

TIS 14061-1 SFPM__/__ 
TIS 22301 BCMS__/__ 

MASCI 
มอก. 14061-1 SFPM__/__ 
มอก. 22301 BCMS__/__ 

สรอ. 
TIS 14061-1 SFPM__/__ 
ISO 22301 BCMS__/__ 

MASCI 

มอก. 14061-1 SFPM__/__ 
มอก. 50001 EnMS__/__ 

สรอ. 
TIS 14061-1 SFPM__/__ 
ISO 50001 EnMS__/__ 

MASCI 

TIS 14061-1 SFPM__/__ 
ISO 27001 ISMS__/__ 

MASCI 
TIS 14061-1 SFPM__/__ 
ISO 13485 MDMS__/__ 

สรอ. 

สรอ. 

ISO 9001 QMS__/__ 
ISO/TS 29001 QMS PT__/__ 
ISO 14001 EMS__/__ 
TIS 18001 OHS__/__ 
TIS 22300 MSMS__/__ 
OHSAS OHSAS__/__ 
GMP GMP__/__ 
HACCP HACCP__/__ 
ISO 22000 FSMS__/__ 
ISO 50001 EnMS__/__ 
มอก. 50001 EnMS__/__ 
มอก. 22301 BCMS__/__ 

ISO 22301 BCMS__/__ 
ISO 28000 SeMS__/__ 
มอก. 14061-1   SFPM __/__ 
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กำรใชเ้ครื่องหมำยรบัรองระบบงำน (Accreditation mark) 

 ผูไ้ดร้บัการรบัรอง SFPM สามารถใชเ้คร่ืองหมายรบัรองระบบงานท่ีสถาบันไดร้บัการรบัรองระบบงานได้

ภายในเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารน้ี และเง่ือนไขขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรอง

ระบบงาน 

วิธีแสดงเครื่องหมำยรบัรองระบบงำน 

1. รปูแบบ และสดัส่วนของเครื่องหมายรบัรองระบบงานดงัแสดงในรปูท่ี 5 
 

 
 
 

รปูท่ี 5 เครื่องหมายรบัรองระบบงานของคณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ (กมช.) 

(National Standardization Council of Thailand, NSC) 

(ขอ้ 1.) 

2. ขนาดของเคร่ืองหมายอาจขยายหรือลดไดต้ามสดัส่วน แต่ตอ้งใหส้ามารถอ่านขอ้ความท่ีแสดงใหช้ดัเจน โดยใชสี้

ตามท่ีก าหนด หรือสีอ่ืนท่ีเป็นสีเดียว (Single colour) 

3. องคป์ระกอบของการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. ดงัแสดงในรปูท่ี 6 

 
    

                        
 

รปูท่ี 6 องคป์ระกอบการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. (NSC) 

(ขอ้ 3.) 
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จาก รปูท่ี 6 องคป์ระกอบการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กมช. (NSC) มีดงัน้ี 

 

 ①   หมายถึง เครื่องหมายมาตรฐาน 

②   หมายถึง ช่ือยอ่คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ 

ภาษาไทย : กมช.  

ภาษาองักฤษ : NSC 

③   หมายถึง  ช่ือยอ่ส านักงาน   

ภาษาไทย: สมอ. 

ภาษาองักฤษ : TISI 

④   หมายถึง  หมายเลขมาตรฐานการตรวจสอบและรบัรอง ใหแ้สดงเลขท่ีมาตรฐานท่ีไดร้บัการ รบัรอง 

ภาษาไทย เช่น มอก. 17021-1 ภาษาองักฤษ เช่น TIS 17021-1 

⑤   หมายถึง  ช่ือยอ่ของสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ  

ภาษาไทย: สรอ. 

ภาษาองักฤษ : MASCI 

⑥   หมายถึง   หมายเลขการรบัรองประกอบดว้ย อักษรยอ่ของระบบการจดัการ และเลขทะเบียนท่ี 

สมอ.ก าหนดใหก้ับสถาบัน ในแต่ละระบบการจัดการท่ีสถาบันได้รับการรับรอง

ระบบงาน 

หมายเหตุ 

1) อกัษรย่อของระบบการจดัการต่างๆ ซ่ึงเป็นสาขาท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองระบบงาน 

เช่น  

SFPM การจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื 

2) เลขทะเบียน หมายถึง ล าดบัการไดร้บัการรบัรองระบบงานในแต่ละสาขา  

3) ตวัอยา่งหมายเลขการรบัรอง เช่น SFPM …..ไดร้บัการรบัรอง SFPM ในล าดบัท่ี … 

 

4. ในกรณีท่ีแสดงเครื่องหมายรบัรองระบบงาน ตอ้งแสดง 

(1) ช่ือหรือเคร่ืองหมายของตนเอง 

(2) เคร่ืองหมายรับรองของสถาบัน โดยต้องใชส้ัดส่วนเดียวกับเคร่ืองหมายรับรองระบบงานและแสดงไวใ้น

ต าแหน่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองหมายรับรองระบบงานกับเคร่ืองหมายรับรองของ

สถาบนัอยา่งชดัเจน 

(3) หา้มแสดงเฉพาะเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานบนผลิตภัณฑ์ (ท่ีมีตัวตนหรือจบัตอ้งได)้ บนแต่ละห่อ มดั หีบห่อ 

หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทแยกช้ินผลิตภัณฑ์ (individual package) หรือบนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์

ประเภทซอ้นอีกชั้น (over-packaging) ไดแ้ก่ การห่อ มดั หรือหีบห่อ เพ่ือช่วยในการขนส่ง ซ่ึงอาจท าใหเ้ขา้ใจ

ผิดวา่ผลิตภณัฑน้ั์นไดร้บัการรบัรอง รวมถึงรายงานการวิเคราะห ์รายงานการทดสอบ รายงานการสอบเทียบ 

และใบรบัรองคุณภาพผลิตภณัฑ ์

5.  ผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบัน จะน าเคร่ืองหมายรับรองระบบงานไปใชบ้นเคร่ืองเขียน เอกสารและ/หรือเอกสาร

เผยแพรใ่ดๆ ไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบั (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองจากสถาบนั 

6.  การแสดงเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานของผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนั ตอ้งแสดงคู่กับเคร่ืองหมายรบัรองของ

สถาบนัในสาขาท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงานเท่าน้ัน 

7.  ตอ้งไม่แสดงเคร่ืองหมายรับรองระบบงานในลักษณะท่ีท าใหเ้ขา้ใจว่า หน่วยรับรองระบบงานได้ใหก้ารรับรอง

กิจกรรมของตน หรือท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิดในการไดร้บัการรบัรองภายใตข้อบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 
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8.  ผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีถูกพกัใช ้เพิกถอน หรือยกเลิกการรบัรองจากสถาบนั ตอ้งหยุดใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงาน 

และหยุดแจกจา่ยใบรบัรอง ส่ิงพิมพ ์เคร่ืองเขียนท่ีมีเครื่องหมายรบัรองระบบงานแสดงอยูท่นัที 

9. ผูไ้ดร้บัการรับรองท่ีถูกลดขอบข่ายการรับรอง ตอ้งหยุดใชเ้คร่ืองหมายรับรองระบบงาน และหยุดการแจกจ่าย

ส่ิงพิมพ์ เคร่ืองเขียน และเอกสารท่ีมีเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานแสดงอยู ่เวน้แต่ในส่วนท่ียงัคงไดร้บัการรบัรอง

ภายใตข้อบขา่ยท่ีสถาบนัไดร้บัการรบัรองระบบงาน 

10. ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งหยุดใชเ้คร่ืองหมายรบัรองระบบงานบนส่ิงพิมพ์ เคร่ืองเขียน เอกสาร และอ่ืนๆ เม่ือไดร้บั

แจง้จากสถาบนั ในกรณีท่ีสถาบนัถกูลดขอบขา่ย พกัใช ้เพิกถอน หรือยกเลิกการรบัรองระบบงาน 

11. การแสดงเคร่ืองหมายรบัรองของสถาบัน และเคร่ืองหมายรบัรองระบบงาน กรณีผู้ไดร้ับการรับรอง SFPM ดัง

ตวัอยา่งในรปูท่ี 7  

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รปูท่ี 7 ตวัอยา่งการแสดงเครื่องหมายรบัรองของสถาบนัคู่กบัเคร่ืองหมายรบัรองระบบงานของ 

คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ ส าหรบัสาขา SFPM 

(ขอ้ 11.) 

 

 
  

 

 
 

 
                MASCI 

 

TIS 14061-1                      NSC- TISI – TIS 17021-1 
SFPM____/__     XXXX XXX 
   

EMS ____/__ 
 
                      QMS 002 
QMS _____/___ 
 
   

 

        NSC- TISI – TIS 17021-1 
                    XXXX XXX 

สรอ. 

                    มอก.14061-1 
  SFPM ____/__ 
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ภำคผนวก ค. 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในกำรใช ้

เครือ่งหมำยของส ำนกังำนกำรรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย 

(Thailand Forest Certification Council หรือ TFCC) 

และเครื่องหมำย Programme for the Endorsement of Forest 

Certification หรือ PEFC 
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กำรใชเ้ครื่องหมำยของส ำนักงำนกำรรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council หรือ TFCC)

และเครื่องหมำย Programme for the Endorsement of Forest Certification หรือ PEFC 

ผูไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน SFPM อาจขอใชเ้ครื่องหมาย “TFCC/PEFC” ได ้ภายในเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารน้ี  และ

เง่ือนไขขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายของกิจกรรมน้ันๆ ซ่ึงการน าไปมี 2 แบบ ดงัน้ี 

วิธีแสดงเครื่องหมำย TFCC 

1. การก าหนดประเภทของผูใ้ชเ้ครื่องหมาย TFCC 

กลุ่ม 1   ผูจ้ดัการและเจา้ของกิจการป่าไม ้

ผูจ้ดัการและเจา้ของกิจการป่าไม ้ท่ีมีใบรบัรองดา้นการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนจาก TFCC 

โดย จะครอบคลุมถึง  

1.1 ผูท่ี้มีใบรบัรองในระดบักลุ่ม (กลุ่มเจา้ของกิจการป่าไม)้ 

1.2 เจา้ของกิจการป่าไมร้ายบุคคล (ผูท่ี้มีใบรบัรองรายบุคคล หรือสมาชิกในระดบักลุ่ม) 

1.3 ผูถื้อครองอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนรว่มอยูใ่นการรบัรองการจดัการป่าไมร้ะดบักลุ่ม เช่น ผูร้บัเหมา 

กลุ่ม 2  อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับป่าไม ้เข่น องค์กรการจัดซ้ือไม ้อุตสาหกรรมผลิตไมแ้ละผลิตภัณฑ์จากไม ้

ผูป้ระกอบการคา้ไม ้ผูจ้ าหน่ายไม ้ ผูค้า้ไมป้ลีก 

    กลุ่ม 3  องคก์รและกลุ่มอ่ืนๆ   

องคก์รและกลุ่มอ่ืน  ๆ ท่ีนอกเหนือจากกลุ่มผูใ้ชเ้คร่ืองหมาย TFCC กลุ่ม 1  และกลุ่ม 2 โดยมีวตัถุประสงค์

การใชเ้ครื่องหมายแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์เพ่ือส่งเสริมการประชาสมัพนัธแ์ละการศึกษา  

หมายเหตุ การใชเ้คร่ืองหมาย TFCC กลุ่ม 3 จะครอบคลุมถึงองคก์รและกลุ่มอ่ืนๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

การศึกษา การประชาสัมพันธ์ ส าหรับเครือข่ายอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและการศึกษา 

หน่วยงานภาครฐั และองคก์รพฒันาเอกชน รวมถึงองคก์รท่ีอยูภ่ายในห่วงโซ่ผลิตภณัฑจ์ากป่า

ไมท่ี้ยงัไม่มีการรบัรองมาตรฐานการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไมแ้ละผลิตภัณฑ์จากไม ้

เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้(เช่น หน่วยงานราชการ ธนาคาร) ในรปูแบบ

ของการจดันิทรรศการ แผ่นพบั โปสเตอร ์และอ่ืนๆ โดยไม่แสวงหาก าไร 

2. การใชเ้ครื่องหมาย TFCC  

2.1  การใชแ้บบบนผลิตภณัฑ ์

 การใชเ้ครื่องหมาย TFCC ท่ีสมัพนัธห์รืออา้งอิงผลิตภณัฑท่ี์ไดก้ารรบัรอง TFCC ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) การใชโ้ดยตรงบนผลิตภัณฑ์ทั้งแบบท่ีไม่มีบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เด่ียว ภาชนะบรรจุ หีบห่อ 

กล่องขนาดใหญ่ หรือลงัไม ้เป็นตน้ ส าหรบัใชใ้นการขนส่งผลิตภณัฑ์ 

2) การใชบ้นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์เช่น ใบเสร็จ รายการบรรจุภณัฑ ์การโฆษณา หรือแผ่นพบั เป็น

ตน้ ซ่ึงการใชเ้ครื่องหมาย TFCC มีการอา้งถึงผลิตภณัฑ ์

หมายเหตุ ทุกการใชง้านท่ีผู้ซ้ือ หรือสาธารณชน รับรูข้อ้มูลและมีความเขา้ใจในการอา้งอิงถึงผลิตภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง และ/หรือแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ จะถือเป็นการใช้งานแบบบน

ผลิตภณัฑท์ั้งหมด 

2.2 การใชแ้บบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์ 

การใชเ้คร่ืองหมาย TFCC ในรูปแบบอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากบนผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้ระบุถึงผลิตภัณฑ์และ

แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบในป่าไมท่ี้ไดร้บัการรบัรอง TFCC 

วตัถุประสงค์การใชเ้คร่ืองหมาย TFCC แบบมิไดอ้ยู่บนผลิตภัณฑ์ อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายแบบครั้งต่อครั้ง

เท่าน้ัน 

 



R-701 Iss.1 Rev.0 28/03/63 ฝร.  24/32 

                  

3. กลุ่มประเภทของผูใ้ชเ้ครื่องหมายและการใชเ้ครื่องหมายของ TFCC  

ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตำรำงท่ี 1 กลุ่มประเภทของผูใ้ชเ้ครื่องหมำยและกำรใชเ้ครื่องหมำยของ TFCC 

                                                                (ขอ้ 3.) 

ประเภทผูใ้ชเ้ครื่องหมำย/กำรใชเ้ครื่องหมำย TFCC แบบบนผลิตภณัฑ ์ แบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์

กลุ่ม 1 ผูจ้ดัการและเจา้ของกิจการป่าไม ้ ใช่ ใช่ 

กลุ่ม 2 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้ ใช่ ใช่ 

กลุ่ม 3 องคก์รและกลุ่มอ่ืนๆ ไม่ใช ่ ใช่ 

4. การใชเ้ครื่องหมายบนผลิตภณัฑ ์

4.1  ขอ้ก าหนดคุณสมบติัส าหรบัการใชเ้ครื่องหมายบนผลิตภณัฑ ์

เคร่ืองหมาย TFCC ใหใ้ช้บนผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้เคร่ืองหมายท่ีมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ส าหรับกลุ่ม 1 

(ผูจ้ดัการและเจา้ของกิจการป่าไม)้ และกลุ่ม 2 (อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม)้ 

4.2  โครงสรา้งพ้ืนฐานของเคร่ืองหมาย TFCC 

เคร่ืองหมาย TFCC ใหใ้ชบ้นผลิตภัณฑ์เหมือนเป็นส่วนหน่ึงของฉลาก TFCC โดยมีโครงสรา้งพ้ืนฐานและ

ขอ้ก าหนดทัว่ไปดงัรปูท่ี 8 

 

 

XX% 

 

ประเภทของเคร่ืองหมาย 

 

ค าอธิบายเก่ียวกบั 

ผลิตภณัฑ ์

 

www.fti-tfcc.org 

       เครื่องหมาย TFCC 

           เครื่องหมาย TFCC ประกอบดว้ยใบไม ้2 ใบ, ตวัอกัษร “C” ในแถบสีแดงและสีน ้าเงิน และช่ือยอ่องคก์ร โดย 

- ใบไม ้2 ใบ แทนความหมายของใบสกั ซ่ึงเป็นพนัธุไ์มย้นืตน้ท่ีอยูคู่่กบัประเทศไทย และมีความส าคญัใน

การจดัการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยนื การส่งออกไม ้และผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้
- ตวัอกัษร “C” ในแถบสีแดงและสีน ้าเงิน แทนความหมายของศนูยก์ลาง (Center) ในการขบัเคล่ือนการ

รบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย 
- ช่ือยอ่องคก์ร “TFCC” แทนความหมายของช่ือส านักงานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย (Thailand Forest      

Certification Council: TFCC) 
          สี: เครื่องหมาย TFCC มีความหมายของสีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

- ใบไม ้2 ใบ ใชสี้พ้ืนฐานสีเขียว แทนความหมายของความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมแ้ละผลิตภัณฑ์จากป่า

ไม ้
- ตัวอักษร “C” ใชแ้ถบสีพ้ืนฐานสีแดงและสีน ้าเงินบนพ้ืนสีขาว แทนความหมายของชาติ ศาสนา และ

สถาบนัพระมหากษัตริย ์ซ่ึงสอดคลอ้งตามแถบสีพ้ืนฐานของสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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- ช่ือย่อองค์กร “TFCC” ใช้สีพ้ืนฐานสีเขียว แทนความหมายของความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และ

ผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้
          ขนาด: ควรรกัษาอตัราส่วนระหวา่งความสงูและความกวา้งไวใ้หค้งเดิม 

      หมายเลขใบอนุญาตการใชเ้ครื่องหมาย TFCC 

          ตามขั้นตอนการออกหมายเลขใบอนุญาตใหก้บัผูใ้ชเ้ครื่องหมาย และใชร้ว่มกบัเคร่ืองหมาย TFCC โดยอา้งอิง

ตาม PEFC Logo License Number, PEFC Logo Usage Toolkit และ PEFC Label Generator ตามตารางท่ี 2 

     รอ้ยละของวตัถุดิบท่ีมีการรบัรอง TFCC 

การช้ีบ่งรอ้ยละของปริมาณวตัถุดิบท่ีมีการรบัรอง TFCC ในผลิตภณัฑ ์สามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการ

ติดฉลาก TFCC  

     ประเภทของเคร่ืองหมาย 

ประเภทของเคร่ืองหมาย TFCC ควรช้ีบ่งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การช้ีบ่งเป็นภาษาอ่ืนๆ จะตอ้ง

เป็นไปตามรปูแบบการแปลภาษาท่ีไดร้บัการอนุมติัโดย TFCC 

     ค าอธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

อธิบายถึงผลิตภณัฑท่ี์มุ่งเน้นการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน หรือแหล่งท่ีมาจากการน ากลบัมาใช้

ใหม่ 

     เว็บไซตข์อง TFCC คือ “www.fti-tfcc.org” 

รายละเอียดการใชเ้คร่ืองหมาย TFCC มีรายละเอียดเพ่ิมเติมในคู่มือการใชเ้คร่ืองหมาย TFCC 

 

รูปท่ี 8  โครงสรำ้งพ้ืนฐำนของเครื่องหมำย TFCC 

(ขอ้ 4.2) 
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ตำรำงที่ 2 แสดงค ำอธิบำยของหมำยเลขใบอนุญำตกำรใชเ้ครื่องหมำย TFCC 

(รปูท่ี 8 และรปูท่ี 9) 
 

T F C C / 2 1 - 1 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ล าดบัของการออกใบอนุญาต

สงูสุด 5 หลกั 

- ใบรบัรองกำรจดักำรป่ำไมอ้ยำ่งยัง่ยืน ส ำหรบักลุ่ม 1 

ผูจ้ดักำรและเจำ้ของกิจกำรป่ำไม ้

1. ใบรบัรองในระดบักลุ่ม 

2. ใบรบัรองในระดบัรายบุคคล 

- ใบรบัรองห่วงโซ่กำรควบคุมผลิตภณัฑจ์ำกป่ำไม ้

ส ำหรบักลุ่ม 2 อุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่ำไม ้

1. ใบรบัรองในระดบัรายบุคคล 

2. ใบรบัรองในระดบักลุ่ม 

- กำรใชเ้ครื่องหมำยของธุรกิจท่ีไม่หวงัผลก ำไร ส  ำหรบั

กลุ่ม 3 องคก์รและกลุ่มอ่ืนๆ 

1. การศึกษา 

2. องคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3. องคก์รพฒันาเอกชนดา้นสงัคม 

4. อ่ืนๆ 

ประเภทของผูใ้ชเ้ครื่องหมำย TFCC 
1 - กลุ่ม 1 ผูจ้ดัการและเจา้ของกิจการป่าไม ้
2 - กลุ่ม 2 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้ 
3 - กลุ่ม 3 องคก์รและกลุ่มอ่ืนๆ 
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4.3  การใชเ้ครื่องหมาย TFCC ในกรณีพิเศษแบบไม่มีหมายเลขใบอนุญาต 

เคร่ืองหมาย TFCC ท่ีไม่มีหมายเลขใบอนุญาต สามารถน าไปใชไ้ดใ้นกรณีพิเศษต่างๆ ขึ้ นอยู่กบัการอนุมัติ

จาก TFCC  ในกรณีท่ีจุดท่ีแสดงเคร่ืองหมายหรือฉลาก อาจท าใหไ้ม่สามารถแสดงหมายเลขใบอนุญาตได ้

การไม่สามารถหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมบนผลิตภัณฑ์ได ้จึงอาจไม่สามารถแสดงหมายเลขใบอนุญาตตาม

แนวทางท่ีก าหนด จึงอาจเพ่ิมเติมทางเลือกการแสดงหมายเลขใบอนุญาต ดงัน้ี 

1) การแสดงหมายเลขใบอนุญาตบนส่วนอ่ืนของผลิตภณัฑ ์(เช่น บรรจุภณัฑ ์กล่องบรรจุขนาดใหญ่ ใบปลิว 

หรือคู่มือการใชผ้ลิตภณัฑ)์ หรือ 
2) ผูใ้ชเ้ครื่องหมายสามารถใหข้อ้มลูในการช้ีบ่งไดอ้ยา่งชดัเจนและไม่คลุมเครือบนขอ้มลูผลิตภณัฑ ์

5. การใชเ้ครื่องหมายแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์

    5.1 ขอบขา่ยการใชเ้ครื่องหมายแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์

          การใชเ้ครื่องหมาย TFCC ส าหรบัแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์ครอบคลุมถึง 

     5.1.1 การส่ือสารเก่ียวกบัสถานะการรบัรอง (ผูใ้ชเ้ครื่องหมาย TFCC กลุ่ม 1, 2 และ 3) 

     5.1.2 การส่ือสารเก่ียวกบัใบรบัรองของ TFCC (หน่วยรบัรอง) 

     5.1.3 การส่ือสารเก่ียวกับการจดัซ้ือจดัจา้งของผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้บัการรบัรอง TFCC หรือพันธสัญญาในการ

จดัซ้ือจดัจา้งผลิตภณัฑท่ี์ไดก้ารรบัรอง TFCC 

     5.1.4 การใชเ้ครื่องหมาย TFCC เพ่ือส่งเสริมการขายและการศึกษาอ่ืนๆ 

    5.2  ขอ้ก าหนดคุณสมบติัส าหรบัการใชเ้คร่ืองหมายแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์
การใชเ้คร่ืองหมาย TFCC เพ่ือวัตถุประสงค์ของผู้ใชเ้คร่ืองหมายส าหรับแบบมิได้อยู่บนผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ใบอนุญาตการใชเ้ครื่องหมายอยา่งถกูตอ้งภายในกลุ่มการใชเ้ครื่องหมายท่ีก าหนด 

    5.3  ขอ้ก าหนดทัว่ไปส าหรบัการใชเ้ครื่องหมายแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์ดงัแสดงในรปูท่ี 9 

 

 
 

การส่งเสริมการจดัการ 

ป่าไมอ้ยา่งยัง่ยนื 

 

www.fti-tfcc.org 

 

 
 

Promoting sustainable  

forest management 

 

www.fti-tfcc.org 

 

เครื่องหมาย TFCC ประกอบดว้ยใบไม ้2 ใบ, ตวัอกัษร “C” ในแถบสีแดงและสีน ้าเงิน และช่ือยอ่องคก์ร โดย 

- ใบไม ้2 ใบ แทนความหมายของใบสกั ซ่ึงเป็นพนัธุไ์มย้นืตน้ท่ีอยูคู่่กบัประเทศไทย และมีความส าคญัใน

การจดัการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยนื การส่งออกไม ้และผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้
- ตัวอกัษร “C” ในแถบสีแดงและสีน ้าเงิน แทนความหมายของการรบัรอง (Certification) ในการรบัรอง

การจดัการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยนืของไทย 
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- ช่ือยอ่องคก์ร “TFCC” แทนความหมายของช่ือส านักงานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย (Thailand Forest 

Certification Council: TFCC) 
สี: เครื่องหมาย TFCC มีความหมายของสีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

- ใบไม ้2 ใบ และช่ือย่อขอ TFCC ใชสี้พ้ืนฐานสีเขียว แทนความหมายของความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้

และผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้
- ตัวอักษร “C” ใช้แถบสีพ้ืนฐานสีแดงและสีน ้ าเงิน สอดคล้องกับสีของตราสัญลักษณ์ของสภา

อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซ่ึงเป็นองคก์รท่ี TFCC สงักดัอยู ่
ขนาด:   ควรรกัษาอตัราส่วนระหวา่งความสงูและความกวา้งไวใ้หค้งเดิม คืออตัราส่วน 1:1 

 หมายเลขใบอนุญาตการใชเ้คร่ืองหมาย TFCC: ตามขั้นตอนการออกหมายเลขใบอนุญาตใหก้ับผูใ้ชเ้คร่ือง

หมาย และใชร้ว่มกบัเคร่ืองหมาย TFCC ตามตารางท่ี 2 

การอา้งสิทธิ TFCC: เคร่ืองหมาย TFCC สามารถน ามาใชไ้ด้ทั้งท่ีมีหรือไม่มีการอา้งสิทธิ TFCC และ TFCC 

เว็บไซต์ การอา้งสิทธิแบบเป็นทางการของการใชเ้คร่ืองหมาย TFCC แบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ์คือ “ส่งเสริม

การจดัการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยืน” หรือ “Promoting sustainable forest management” จะตอ้งช้ีบ่งเป็นภาษาไทย

หรือภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

                                             รูปท่ี 9  เครื่องหมำยแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์

                                                                       (ขอ้ 5.3) 

 

   5.4 การใชใ้นกรณีพิเศษ 

         5.4.1 การใชเ้ครื่องหมาย TFCC โดยไม่มีหมายเลขใบอนุญาต 

เคร่ืองหมาย TFCC ท่ีไม่มีหมายเลขใบอนุญาต สามารถน าไปใชไ้ดใ้นกรณีพิเศษต่างๆ ขึ้ นอยู่กับการ

อนุมัติจาก TFCC  ในกรณีท่ีขนาดของเคร่ืองหมายและการติดฉลากอาจท าให้ไม่สามารถแสดง

หมายเลขใบอนุญาตได้ การไม่สามารถหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมบนผลิตภัณฑ์ หรือการประยุกต์ใช้

เทคโนโลย ีจึงอาจไม่สามารถแสดงหมายเลขใบอนุญาตตามแนวทางท่ีก าหนด 

การใชเ้ครื่องหมาย TFCC โดยท่ีไม่มีหมายเลขใบอนุญาต จะตอ้งไดร้บัการอนุมติัจาก TFCC 
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วิธีแสดงเครื่องหมำย PEFC 

1. การก าหนดประเภทของผูใ้ชเ้ครื่องหมาย PEFC 

กลุ่ม 1 ผูจ้ดัการและเจา้ของกิจการป่าไม ้

ผูจ้ดัการและเจา้ของกิจการป่าไม ้ท่ีมีใบรบัรองดา้นการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนืจาก PEFC 

โดยจะครอบคลุมถึง  

1) ผูท่ี้มีใบรบัรองในระดบักลุ่ม (กลุ่มเจา้ของกิจการป่าไม)้ 

2) เจา้ของกิจการป่าไมร้ายบุคคล (ผูท่ี้มีใบรบัรองรายบุคคล หรือสมาชิกในระดบักลุ่ม) 

3) ผูถื้อครองอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนรว่มอยูใ่นการรบัรองการจดัการป่าไมร้ะดบักลุ่ม เช่น ผูร้บัเหมา 

กลุ่ม 2 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับป่าไม ้เข่น องค์กรการจดัซ้ือไม ้อุตสาหกรรมผลิตไมแ้ละผลิตภัณฑ์จากไม ้

ผูป้ระกอบการคา้ไม ้ผูจ้ าหน่ายไม ้ผูค้า้ไมป้ลีก 

กลุ่ม 3 องคก์รและกลุ่มอ่ืนๆ   

องคก์รและกลุ่มอ่ืนๆ   ท่ีนอกเหนือจากกลุ่มผูใ้ชเ้ครื่องหมาย PEFC กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 โดยมีวตัถุประสงค์

การใชเ้ครื่องหมายแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์เพ่ือส่งเสริมการประชาสมัพนัธแ์ละการศึกษา  

หมายเหตุ การใชเ้คร่ืองหมาย PEFC กลุ่ม 3 จะครอบคลุมถึงองค์กรและกลุ่มอ่ืนๆ โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือการศึกษา การประชาสมัพนัธ์ ส าหรบัเครือขา่ยอุตสาหกรรม สถาบนัวิจยัและการศึกษา 

หน่วยงานภาครฐั และองคก์รพฒันาเอกชน รวมถึงองคก์รท่ีอยู่ภายในห่วงโซ่ผลิตภณัฑ์จาก

ป่าไมท่ี้ยงัไม่มีการรบัรองมาตรฐานการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้

เน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากป่าไม ้(เช่น หน่วยงานราชการ ธนาคาร) ใน

รปูแบบของการจดันิทรรศการ แผ่นพบั โปสเตอร ์และอ่ืนๆ โดยไม่แสวงหาก าไร  

2. การใชเ้ครื่องหมาย PEFC   

2.1 การใชแ้บบบนผลิตภณัฑ ์

 การใชเ้ครื่องหมาย PEFC ท่ีสมัพนัธห์รืออา้งอิงผลิตภณัฑท่ี์ไดก้ารรบัรอง ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) การใชโ้ดยตรงบนผลิตภัณฑ์ทั้งแบบท่ีไม่มีบรรจุภณัฑ ์ผลิตภณัฑใ์นบรรจุภัณฑเ์ด่ียว ภาชนะบรรจุ หีบห่อ 

กล่องขนาดใหญ่ หรือลงัไม ้เป็นตน้ ส าหรบัใชใ้นการขนส่งผลิตภณัฑ์ 

2) การใชบ้นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์เช่น ใบเสร็จ รายการบรรจุภณัฑ ์การโฆษณา หรือแผ่นพบั เป็น

ตน้ ซ่ึงการใชเ้ครื่องหมาย PEFC มีการอา้งถึงผลิตภณัฑ ์

หมายเหตุ ทุกการใชง้านท่ีผู้ซ้ือ หรือสาธารณชน รับรูข้อ้มูลและมีความเขา้ใจในการอา้งอิงถึงผลิตภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง และ/หรือแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ จะถือเป็นการใช้งานแบบบน

ผลิตภณัฑท์ั้งหมด 

2.2  การใชแ้บบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์ 

การใชเ้คร่ืองหมาย PEFC ในรูปแบบอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากบนผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้ระบุถึงผลิตภัณฑ์และ

แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบในป่าไมท่ี้ไดร้บัการรบัรอง  

วตัถุประสงค์การใชเ้คร่ืองหมาย PEFC แบบมิไดอ้ยู่บนผลิตภัณฑ์ อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายแบบครั้งต่อครั้ง

เท่าน้ัน 
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3. กลุ่มประเภทของผูใ้ชเ้ครื่องหมายและการใชเ้ครื่องหมายของ PEFC ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตำรำงท่ี 3 กลุ่มประเภทของผูใ้ชเ้ครื่องหมำยและกำรใชเ้ครื่องหมำยของ PEFC 

(ขอ้ 3.) 

ประเภทผูใ้ชเ้ครื่องหมำย/กำรใชเ้ครื่องหมำย PEFC แบบบนผลิตภณัฑ ์ แบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์

กลุ่ม 1 ผูจ้ดัการและเจา้ของกิจการป่าไม ้ ใช่ ใช่ 

กลุ่ม 2 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้ ใช่ ใช่ 

กลุ่ม 3 องคก์รและกลุ่มอ่ืนๆ ไม่ใช ่ ใช่ 

 

4. การใชเ้ครื่องหมายบนผลิตภณัฑ ์

4.1  ขอ้ก าหนดคุณสมบติัส าหรบัการใชเ้ครื่องหมายบนผลิตภณัฑ ์

เคร่ืองหมาย PEFC ใหใ้ช้บนผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้เคร่ืองหมายท่ีมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ส าหรับกลุ่ม 1 

(ผูจ้ดัการและเจา้ของกิจการป่าไม)้ และกลุ่ม 2 (อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม)้ 

4.2  โครงสรา้งพ้ืนฐานของฉลาก PEFC 

เคร่ืองหมาย PEFC ใหใ้ชบ้นผลิตภัณฑ์เหมือนเป็นส่วนหน่ึงของฉลาก PEFC โดยมีโครงสรา้งพ้ืนฐานและ

ขอ้ก าหนดทัว่ไปดงัแสดงในรปูท่ี 10     

 

 

XX% 

 

ช่ือฉลาก 

 

    การอา้งสิทธ์ิ PEFC  

 

www.pefc.org 

 

 เครื่องหมาย PEFC  

เครื่องหมาย PEFC ประกอบดว้ย วงกลมคู่กบัตน้ไม ้2 ตน้ และตวัอกัษร “PEFC” 

สี: เคร่ืองหมาย PEFC สามารถใชไ้ด ้3 สี คือ ด า เขียว และ 3D เคร่ืองหมาย PEFC อาจใชเ้ป็นสีขาวไดบ้น

พ้ืนหลงัท่ีเป็นสีเดียว  

ขนาด: ตอ้งรกัษาอตัราส่วนระหวา่งความสงูและความกวา้งไวใ้หค้งเดิม  

สญัลกัษณ์ TM  

เครื่องหมายการคา้ PEFC (PEFC trademark notifier (™)) ตอ้งใชค้วบคู่กบัเคร่ืองหมาย PEFC เสมอ 

หมายเลขอนุญาตการใชเ้คร่ืองหมาย PEFC 

หมายเลขอนุญาตการใชเ้คร่ืองหมาย PEFC ตอ้งใชค้วบคู่กบัเคร่ืองหมาย PEFC 

 รอ้ยละของวตัถุดิบท่ีมีการรบัรอง PEFC  

ปริมาณรอ้ยละท่ีระบุปริมาณของวตัถุดิบท่ีไดร้บัการรบัรอง PEFC ในผลิตภณัฑ ์สามารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

ฉลากการรบัรอง PEFC 
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ช่ือฉลากและการอา้งสิทธ์ิ PEFC 

ช่ือฉลากและการอา้งสิทธ์ิ PEFC ใหร้ะบุเป็นภาษาอังกฤษ กรณีท่ีมีการระบุเป็นภาษาอ่ืนๆ ตอ้งเป็นไปตาม

รปูแบบการแปลภาษาท่ีไดร้บัการอนุมติัโดย PEFC Council หรือส านักงานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย สภา

อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

เว็บไซตข์อง PEFC 

เว็บไซต์ของ PEFC Council “www.pefc.org” สามารถใชเ้ว็บไซด์ของส านักงานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแทน หรือหน่วยงานท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูอ้อกใบอนุญาตการใช้

เครื่องหมาย PEFC 

รูปท่ี 10  โครงสรำ้งพ้ืนฐำนของเครื่องหมำย PEFC 

(ขอ้ 4.2) 

 

4.3 การใชใ้นกรณีพิเศษ 

4.3.1 การใชเ้ครื่องหมาย PEFC โดยไม่มีหมายเลขใบอนุญาต  

         เคร่ืองหมาย PEFC ท่ีไม่มีหมายเลขใบอนุญาต สามารถน าไปใชไ้ดใ้นกรณีพิเศษต่างๆ ขึ้ นอยูก่ับการ

อนุมัติจากหน่วยงานท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูอ้อกใบอนุญาตการใชเ้คร่ืองหมาย PEFC ในกรณีท่ี

ขนาดเคร่ืองหมาย/ฉลาก PEFC ไม่สามารถอ่านได้ หรือการแสดงหมายเลขการอนุญาตบน

ผลิตภณัฑไ์ม่สามารถท าได ้และ 

ก) ใชเ้คร่ืองหมาย PEFC คู่กบัหมายเลขใบอนุญาตท่ีส่วนอ่ืนของผลิตภณัฑ์ (เช่น บรรจุภณัฑ ์กล่อง

ขนาดใหญ่ ใบปลิว หรือคู่มือการใชผ้ลิตภณัฑ)์ หรือ 
ข) ผูใ้ชเ้ครื่องหมาย PEFC สามารถช้ีบ่งไดอ้ยา่งชดัเจนและไม่คลุมเครือในขอ้มลูผลิตภณัฑ ์
 

5. การใชเ้ครื่องหมายแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์

5.1 ขอบขา่ยการใชเ้ครื่องหมายแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์

การใชเ้ครื่องหมาย PEFC ส าหรบัแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์ครอบคลุมถึง 

5.1.1 การส่ือสารเก่ียวกบัการรบัรอง PEFC ของรปูแบบการรบัรองป่าไม ้

5.1.2 การส่ือสารเก่ียวกบัสถานะการรบัรอง (ผูใ้ชเ้ครื่องหมาย PEFC กลุ่ม 2 และ 3) 

5.1.3  การส่ือสารเก่ียวกบัใบรบัรองของ PEFC (หน่วยรบัรอง) 

5.1.4 การส่ือสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งของผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัการรบัรอง PEFC หรือพนัธสญัญาในการ

จดัซ้ือจดัจา้งผลิตภณัฑท่ี์ไดก้ารรบัรองจาก PEFC (ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัการรบัรองจาก PEFC) 

5.1.5 การส่ือสารเก่ียวกับการเป็นสมาชิกหรือการเป็นพันธมิตรกับ PEFC (สมาชิกหรือพันธมิตรของ 

PEFC Council และ/หรือส านักงานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย) 

5.1.6 การส่ือสารเก่ียวกับโครงการและแผนงานท่ีมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและสนับสนุนรูปแบบและ

การรบัรอง PEFC 

5.1.7 การใหค้วามรูอ่ื้นๆ และการสนับสนุนการใชเ้ครื่องหมาย PEFC 

5.2  ขอ้ก าหนดทัว่ไปส าหรบัการใชเ้ครื่องหมายแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์ดงัแสดงในรปูท่ี 11 
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รูปท่ี 11  เครื่องหมำยแบบมิไดอ้ยูบ่นผลิตภณัฑ ์

(ขอ้ 5.2) 

 

5.3 การใชใ้นกรณีพิเศษ 

5.3.1  การใชเ้ครื่องหมาย PEFC โดยไม่มีหมายเลขใบอนุญาต 

เคร่ืองหมาย PEFC ท่ีไม่มีหมายเลขใบอนุญาต สามารถน าไปใชไ้ดใ้นกรณีพิเศษต่างๆ ในกรณีท่ี

ขนาดเคร่ืองหมายและการติดฉลากอาจท าใหไ้ม่สามารถแสดงหมายเลขใบอนุญาตได้ การไม่

สามารถหาต าแหน่งท่ีเหมาะสม หรือการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี จึงอาจไม่สามารถแสดงหมายเลข

ใบอนุญาตพรอ้มกบัเคร่ืองหมาย PEFC 

การใชเ้ครื่องหมาย PEFC โดยไม่มีหมายเลขใบอนุญาต ตอ้งไดร้บัการอนุมติัล่วงหน้าจากหน่วยงานท่ี

ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูอ้อกใบอนุญาตการใชเ้ครื่องหมาย PEFC 




