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การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน 

 

1. ขอบข่าย 

1.1 เอกสารน้ีก าหนดขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองการจัดการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน 

(Sustainable Forest Plantation Management: SFPM) ตามมาตรฐาน มอก. 14061 เล่ม 1-2559 

1.2 เอกสารน้ีก าหนดโดยยอ่ถึงขั้นตอนดา้นธุรการในกระบวนการรบัรองการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่ง

ยัง่ยืน และรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก (ซ่ึงประกอบดว้ย 

2 ขั้นตอน คือ การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) การตรวจติดตามผล 

และการตรวจประเมินใหม่ ครอบคลุมการรบัรองการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนแบบเด่ียวและ

แบบกลุ่ม 

 

2.     นิยาม 

 ความหมายของค าท่ีใชใ้นเอกสารน้ี มีดงัตอ่ไปน้ี 

2.1    การจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “SFPM” หมายถึง การจดัการเพ่ือรกัษา

และส่งเสริมสภาพความสมบรูณ์ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจในระยะยาว และอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนใน

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2.2 การรับรองมาตรฐาน SFPM หมายถึง การใหก้ารยอมรับความสามารถขององค์กรในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “การรบัรอง” 

2.3 พ้ืนท่ีท่ีขอรบัการรบัรอง หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีขอรบัการรบัรอง โดยแสดงถึงผลรวมของพ้ืนท่ีสวนป่าทั้งหมดของ

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม ในการรบัรองการจดัการป่าไมแ้บบกลุ่ม 

2.4 พ้ืนท่ีท่ีไดก้ารรบัรอง หมายถึง พ้ืนท่ีสวนป่าภายใตห้น่ึงใบรบัรอง ซ่ึงกรณีของใบรบัรองแบบกลุ่ม พ้ืนท่ีท่ีได้

การรบัรอง หมายถึง ผลรวมของพ้ืนท่ีสวนป่าของผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม 

2.5 องค์กรลกูคา้ หมายถึง องค์กรท่ีเป็นเจา้ของระบบการจดัการ ท่ีไดร้บัการตรวจประเมินเพ่ือรบัรองระบบ

การจดัการป่าไม ้ครอบคลุมถึงองคก์รลกูคา้แบบกลุ่ม 

2.6 องค์กรกลุ่ม (Group Organization) หมายถึง กลุ่มของผู้เข ้าร่วม ซ่ึงมีตัวแทนคือ ตัวแทนกลุ่ม เพ่ือ

วตัถุประสงคข์องการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื (มอก. 14061) 

และการรบัรองการจดัการป่าไมข้ององคก์รกลุ่ม 

2.7 ตวัแทนกลุ่ม (Group Entity) หมายถึง ตวัแทนผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม ซ่ึงมีความรบัผิดชอบรว่มกนัในการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื (มอก. 14061) ในพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัการรบัรองตาม

มาตรฐานฯ หรือตามขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ของระบบการรับรองการจัดการป่าไมข้องไทย  (Thailand Forest 

Certification System: TFCS) 

2.8 ใบรับรองการจัดการสวนป่าไมแ้บบกลุ่ม (Group Forest Certificate) หมายถึง เอกสารยืนยนัว่าองค์กร

กลุ่มมีการด าเนินการสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของมาตรฐานการจดัการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน 

(มอก. 14061) และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ของระบบการรบัรองการจดัการป่าไมข้องไทย (TFCS) 

2.9 การรบัรองการจดัการป่าไมแ้บบกลุ่ม (Group Forrest Certification) หมายถึง การรบัรองขององคก์รกลุ่ม

ท่ีอยูภ่ายใตห้น่ึงใบรบัรองป่าไมแ้บบกลุ่ม 



R-702 Iss.1 Rev.0  28/03/63 ฝร.  2/21 

   

2.10 ผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม (Participant) คือ เจา้ของ ผูจ้ดัการสวนป่า หรือตวัแทนกลุ่มภายใตใ้บรบัรองการจดัการป่า

ไมแ้บบกลุ่ม เป็นผูท่ี้มีสิทธิตามกฎหมายในการจดัการป่าไมใ้นพ้ืนท่ีสวนป่าท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน และมี

ความสามารถในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน 

(มอก. 14061) ในพ้ืนท่ีน้ันๆ 

2.11 เอกสารยืนยันการมีส่วนร่วมในการรับรองการจัดการป่าไม้แบบกลุ่ม  (Document confirming 

participation in group forest certification) หมายถึง เอกสารท่ีออกใหแ้ก่ผูมี้ส่วนร่วมแต่ละบุคคล ท่ีอา้ง

ถึงใบรบัรองการจดัการป่าไมแ้บบกลุ่ม และยืนยนัผูเ้ขา้รว่มวา่อยูภ่ายใตข้อบขา่ยของการรบัรองการจดัการ

ป่าไมแ้บบกลุ่ม 

2.12 ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจขนาดเล็ก หมายถึง พ้ืนท่ีสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีการ

จดัการในการขอการรบัรอง ไม่เกิน 10,000 ไร ่

2.13 ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจขนาดใหญ่ หมายถึง พ้ืนท่ีสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีการ

จดัการในการขอการรบัรอง มากกวา่ 10,000 ไร ่

2.14 สถาบนั หมายถึง สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิ 

2.15 ผูย้ืน่ค าขอ หมายถึง ผูป้ระสงคท่ี์จะขอรบัการรบัรอง 

2.16 ผูไ้ดร้บัการรบัรอง หมายถึง ผูย้ืน่ค าขอท่ีผ่านการตรวจประเมิน และไดร้บัการรบัรองจากสถาบนั 

2.17 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

2.18 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการรับรองระบบท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพ่ือ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรบัรอง เสนอแนะนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรบัรอง ตดัสินการพกั

ใช ้การคืนสิทธ์ิและการเพิกถอนการรบัรองระบบการจดัการ แต่งตั้งคณะท างานทบทวนเพ่ือท าหน้าท่ี

ตัดสินใหก้ารรบัรอง เพ่ิม/ลดขอบข่ายและยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหม้ัน่ใจใน

ความเป็นกลางในการใหก้ารรับรองระบบการจัดการและเป็นคณะกรรมการความเป็นกลาง และ

ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2.19 คณะท างานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลท่ีได้รบัการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาตดัสินให้

การรบัรอง เพ่ิม/ลดขอบข่ายและยกเลิกการรบัรองระบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ 

2.20 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ เป็นอิสระและจดัท าเป็นเอกสาร เพ่ือใหไ้ด้

หลกัฐานการตรวจประเมินและเพ่ือประเมินวา่เป็นไปตามเกณฑก์ารตรวจประเมิน 

2.21 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หมายถึง การตรวจประเมินเบ้ืองตน้และการตรวจประเมินเอกสาร โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือตรวจประเมินความพรอ้มขององค์กรทั้งทางดา้นเอกสาร ความรูแ้ละความเขา้ใจใน

ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการท่ีขอรบัการรบัรอง รวมถึงการน าไปปฏิบัติ เพ่ือประกอบการนัดหมายใน

การตรวจประเมินในขั้นตอนท่ี 2 

2.22 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง (ซ่ึงจะด าเนินการตรวจประเมิน 

ณ สถานประกอบการ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการน าระบบ

การจดัการท่ีขอรบัการรบัรองไปปฏิบติั 
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2.23 ความไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด หรือส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด หรือขอ้บกพร่อง (Nonconformity) 

หมายถึง ความลม้เหลวท่ีจะเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

2.24 ความไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดส าคญั หรือขอ้บกพร่องส าคญั (Major nonconformity) หมายถึง การไม่

พบหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการป่าไมข้อ้ใดขอ้หน่ึง ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อ

ระบบการท างานและความมีประสิทธิผลของการระบบการจดัการป่าไม ้และ/หรือส่งผลต่อความเช่ือมัน่ใน

การอา้งสิทธ์ิขององคก์รลกูคา้บนวตัถุดิบท่ีไดก้ารรบัรอง 

หมายเหตุ  ขอ้บกพร่องส าคญัอาจเป็นขอ้บกพร่องเด่ียว หรือขอ้บกพร่องยอ่ยหลายรายการรวมกนัซ่ึงเป็น

ขอ้บกพรอ่งท่ีเก่ียวขอ้งกนั และไดพิ้จารณาแลว้วา่น าไปสู่การก่อใหเ้กิดขอ้บกพรอ่งส าคญั 

2.25 ความไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดยอ่ย หรือขอ้บกพร่องยอ่ย (Minor nonconformity) หมายถึง การปฏิบติั

ตามขอ้ก าหนด แต่ยงัขาดประสิทธิผลของระบบการท างานและความมีประสิทธิผลของระบบการจดัการป่า

ไม ้ซ่ึงอาจไม่ส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อระบบการท างานและต่อขอ้ก าหนดมาตรฐานการจัดการป่าไม ้

และ/หรือไม่ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการอา้งสิทธ์ิขององคก์รลกูคา้บนวตัถุดิบท่ีไดร้บัการรบัรอง 

2.26 ขอ้สงัเกต (Observation) หรือโอกาสในการปรบัปรุง (Opportunity for Improvement) หมายถึง ส่ิงท่ีตรวจ

พบจากการตรวจประเมินท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด แต่กลุ่มผูต้รวจประเมินไดร้ะบุวา่มีโอกาสท่ีจะส่งผล

ต่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และอาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อระบบการท างานและความมีประสิทธิผล

ของการจดัการป่าไม ้หรือเป็นโอกาสในการพฒันาใหดี้ขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง 

2.27 ผูต้รวจประเมิน (Auditor, Assessor) หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะด าเนินการตรวจประเมินได ้

2.28 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรกัษาระบบท่ีด าเนินการ

ในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ระบบยงัคงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

2.29 การตรวจประเมินใหม่ (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือทบทวนทั้งระบบอีกครั้งวา่องคก์รมีการน าระบบการจดัการไปปฏิบติั และยงัมีประสิทธิผล

อยู ่ซ่ึงการตรวจประเมินใหม่ดงักล่าวจะด าเนินการก่อนใบรบัรองส้ินอายุ 

2.30 เหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน หมายถึง การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่อาจบงัคบัหรือควบคุมได ้ไม่

วา่จะเกิดขึ้ นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้ นโดยวธีิอ่ืน และตอ้งเป็นเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

มิใช่เหตุการณ์เฉพาะตัวของบุคคลหรือคณะบุคคลใดเท่าน้ัน และ/หรือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีมิอาจคาดการณ์

ไดต้ามปกติของวิญญูชน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งในระดับชาติและ/หรือระหว่างประเทศ 

เหตุการณ์ท่ีอาจเป็นภัยต่อความมัน่คงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และอ่ืน ๆ ตามท่ี

คณะอนุกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบ 

2.31 การใหค้ าปรึกษาระบบการบริหารจดัการ (Management system consultancy) หมายถึง การมีส่วนร่วม

ในการจดัท า การน าไปฏิบติั หรือการรกัษาระบบการบริหารจดัการ เช่น การจดัเตรียมหรือการจดัท าคู่มือ

หรือขั้นตอนการด าเนินงาน การใหค้ าปรึกษา การสอนหรือการแกไ้ขปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือน าไปสู่

การพฒันาและการน าระบบการบริหารจดัการไปปฏิบติั 

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

3.1 ทัว่ไป 
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3.1.1 การตรวจประเมินจะด าเนินการส าหรบัผูข้อรบัการรบัรองท่ีอยูใ่นเขตราชอาณาจกัร ผูย้ืน่ค าขอท่ีมี

สถานประกอบการนอกราชอาณาจกัรใหพิ้จารณาเป็นกรณีไป 

3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของมาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจ 

ขนาดและความซบัซอ้นของระบบการจดัการขององคก์รผู้ยื่นค าขอ สภาพทางภูมิศาสตรแ์ละทาง

ธรรมชาติ กิจกรรมท่ีมีการจา้งเหมาภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบเขตท่ีขอการรบัรองใหร้วมอยูใ่น

ขอบเขตของมาตรฐานการจดัการป่าไม ้ผลการตรวจประเมินก่อนหน้ารวมถึงระบบการบริหาร

จดัการองคก์รผูย้ื่นค าขอ จ านวนของสถานท่ีตั้งของสวนป่า และการพิจารณาสถานท่ีตั้งของสวน

ป่าหลายแห่ง คุณภาพ/ระดับความเช่ือมัน่ของโปรแกรมการตรวจติดตามภายใน โดยระยะเวลา

ในการตรวจประเมินท่ีก าหนดส าหรับพ้ืนท่ีสวนป่าแต่ละประเภทท่ีแสดงในตารางท่ี 1 จะเป็น

เกณฑข์ั้นต า่ท่ีน าไปใชใ้นการก าหนดระยะเวลาการตรวจประเมิน และไม่นับรวมระยะเวลาในการ

เดินทางส าหรบัการตรวจประเมิน 

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาในการตรวจประเมินท่ีก าหนดส าหรบัพ้ืนท่ีสวนป่าแตล่ะประเภท 

(ขอ้ 3.1.2) 

พ้ืนท่ีสวนป่า (ไร)่ ระยะเวลาในการตรวจประเมิน (Man-days) 

การตรวจ

ประเมินขั้นตอน

ท่ี 1 

การตรวจ

ประเมินขั้นตอน

ท่ี 2 

การตรวจ

ติดตามผล 

การตรวจ

ประเมินใหม่ 

 10,000 1 4 2 4 

 10,000 2 6 2 6 

 

3.1.3 การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก ประกอบดว้ย 

(1) การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมิน 

(2) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 

(3) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2  

3.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมิน 

3.2.1 สถาบนัจะแต่งตั้งกลุ่มผู้ตรวจประเมินเพ่ือตรวจประเมิน เป็นไปตามเกณฑ์การจดัการสวนป่าไม้

เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนืท่ีขอการรบัรอง 

3.2.2 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมินจะท าอยา่งเป็นทางการ ประกอบดว้ยหวัหน้าผูต้รวจประเมินและ

ผูต้รวจประเมินอีกจ านวนหน่ึงตามความเหมาะสม อาจจะมีผูเ้ช่ียวชาญดว้ยก็ได ้ ซ่ึงตอ้งก าหนด

อ านาจหน้าท่ีใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

3.2.3 การแต่งตั้งกลุ่มผูต้รวจประเมินตอ้งยดึหลกัดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นผู้ท่ี มี คุณสมบัติตามท่ีก าหนดในเอกสารข้อก าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ส าหรบัผูต้รวจประเมินการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน: R-

703 

3.2.3.2 มีความคุน้เคยกับหลักเกณฑ์การรับรองและขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือการรับรอง 

SFPM   

3.2.3.3 มีความรูอ้ย่างแจ่มแจง้ในวิธีการตรวจประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารการตรวจ

ประเมิน 

3.2.3.4 มีความรูค้วามสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมท่ีขอรบัการรบัรองตามทะเบียนรายช่ือ

ผูต้รวจประเมินของสถาบนั 
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3.2.3.5 มีความสามารถในการส่ือความ 

3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ท่ีอาจท าใหส้มาชิกในกลุ่มปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่

น่าเช่ือถือ หรืออยา่งไม่เสมอภาค รวมทั้ง 

(1) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เคยใหค้ าปรึกษา SFPM  หรือท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจ

ประเมินในฐานะใหค้ าแนะน าหรือท่ีปรึกษา SFPM ใหแ้ก่ผู ้ยื่นค าขอภายใน

ระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่านมา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระบวนการและการตัดสินใหก้าร

รบัรอง 

(2) ผูต้รวจประเมินตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ในหน่วยงานของผูย้ืน่ค าขอ 

(3) ผูต้รวจประเมินตอ้งไม่มีแรงกดดนัทางการคา้และ/หรือการเงินใดๆ 

3.2.4. หน้าท่ีกลุ่มผูต้รวจประเมิน มีดงัน้ี 

1) ตรวจสอบและทวนสอบโครงสรา้ง นโยบาย กระบวนการ คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน บนัทึก

และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับและขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือการรับรอง SFPM ท่ีขอรับการ

รบัรองหรือไดร้บัการรบัรองของผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง และพิจารณาวา่สอดคลอ้ง

เป็นไปตามขอ้ก าหนดทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบขา่ยการรบัรอง 

2) ตรวจประเมินว่าองค์กรไดจ้ดัท ากระบวนการและคู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงการ

น าไปปฏิบัติและการรกัษาไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ใน  

SFPM ของผูย้ืน่ค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

3) ส่ือสารกับผูย้ื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองถึงผลการตรวจประเมิน และการด าเนินการ

ส าหรบัประเด็นท่ีพบวา่มีความไม่สอดคลอ้งระหวา่งนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และ

ผลการด าเนินการดงักล่าวของผูย้ืน่ค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

3.2.5 ก่อนท าการตรวจประเมิน หากยงัไม่ไดมี้การลงนามในสัญญาว่าดว้ยการรักษาความลับและ

หนังสือแสดงความไม่มีส่วนไดส้่วนเสียไวก้่อน ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินและผูเ้ช่ียวชาญ (ถา้มี) ลง

นามในสญัญาวา่ดว้ยการรกัษาความลบัและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย 

3.2.6 ตอ้งแจง้ช่ือผูไ้ดร้บัการแต่งตั้งเป็นผูต้รวจประเมินและผูเ้ช่ียวชาญ (ถา้มี) ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบและ

ใหค้วามเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน 

3.3 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 

3.3.1 การตรวจประเมินในขั้นตอนน้ี มีวตุัถุประสงคเ์พ่ือ 

1) ยนืยนัขอบเขตและวตัถุประสงคข์องการตรวจประเมินเพ่ือใหก้ารรบัรอง 

2) ประเมินความพรอ้มของผูย้ืน่ค าขอดา้นเอกสารในการน า SFPM ไปปฏิบติั  

3) ประเมินสภาวะเฉพาะของสถานประกอบการและท่ีตั้งท่ีขอรับการรับรองตามมาตรฐาน  

SFPM รวมถึงการพิจารณาร่วมกับบุคลากรของผูย้ื่นค าขอ เพ่ือพิจารณาความพรอ้มส าหรบั

การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

4) ทบทวนสถานะและความเขา้ใจของผูย้ื่นค าขอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 

SFPM โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะหลักหรือลักษณะปัญหาท่ีมี

นัยส าคญั กระบวนการ วตัถุประสงค์และการด าเนินการตามมาตรฐาน SFPM ท่ีขอรบัการ

รบัรอง 
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5) ยืนยนัขอบข่ายและขอบเขตการรบัรอง รวมถึงรวบรวมขอ้มลูท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบข่าย

การรบัรอง กระบวนการ ท่ีตั้งและจ านวนสถานประกอบการท่ีขอรบัการรบัรอง กฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

6) ประเมินสภาพพ้ืนท่ีการจดัการสวนป่า 

7) ทบทวนการจัดสรรทรัพยากร และตกลงกับผูย้ื่นค าขอเก่ียวกับรายละเอียดในการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 2 

8) น าข้อมูลเก่ียวกับความเข้าใจใน SFPM ของผู้ยื่นค าขอ และการด าเนินการของสถาน

ประกอบการในหวัขอ้ท่ีมีโอกาสเกิดผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญไปใชใ้นการวางแผนการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 2 

9) ประเมินว่าผูย้ื่นค าขอมีการก าหนดแผนและมีการด าเนินการตรวจประเมินภายในและการ

ทบทวนฝ่ายบริหาร ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กรลูกคา้ รวมถึงความพรอ้ม

ส าหรบัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2  

10)หารือกบัผูย้ืน่ค าขอเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการแกไ้ขประเด็นท่ีพบจากการตรวจประเมิน

ในขั้นตอนน้ี เพ่ือประกอบการนัดหมายก าหนดเวลาในการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป 

ส าหรบัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ

ของผูย้ื่นค าขอ หรือพ้ืนท่ีสวนป่า ซ่ึงผลจากการตรวจประเมินในขั้นตอนน้ี สถาบนัจะรายงานเป็น

ส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 เป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

โดยประเด็นท่ีรายงานน้ีจะครอบคลุมประเด็นความไม่สอดคลอ้งท่ีมีโอกาสตรวจพบในการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 2 

กรณีผูย้ื่นค าขอไดร้บัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 แลว้ และพบประเด็นท่ีตรวจพบเป็นจ านวน

มากและส่วนใหญ่เป็นประเด็นความไม่สอดคลอ้งท่ีมีโอกาสตรวจพบในการตรวจประเมินขั้นตอน

ท่ี 2 ซ่ึงส่งผลใหค้วามพรอ้มของการนัดหมายเพ่ือตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ใชเ้วลานาน สถาบนั

อาจด าเนินการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ใหม่ ณ สถานประกอบการของผูย้ื่นค าขอ หรือพ้ืนท่ี

สวนป่า ไดอี้ก 1 ครั้ง กรณีผูข้อรบัการรบัรองแจง้ความประสงค ์และกรณีถา้มีการนัดหมายการ

ตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 เกิน 1 ปีนับจากวนัตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 สถาบนัอาจพิจารณาให้

มีการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ใหม่ ณ สถานประกอบการของผูย้ื่นค าขอ หรือพ้ืนท่ีสวนป่าอีก

ครั้ง หรือท าการประเมินเอกสารก่อนการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

3.3.2 สถาบันอาจพิจารณาละเวน้กิจกรรมการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ได ้แต่ยงัคงมีการประเมิน

เอกสาร (โดยไม่ตอ้งด าเนินการ ณ สถานประกอบการของผูย้ื่นค าขอ หรือพ้ืนท่ีสวนป่า) กรณีท่ีผู้

ยื่นค าขอได้รับการรับรอง SFPM จากหน่วยรับรองอ่ืน หรือจากสถาบันโดยผู้ยื่นค าขอต้องมี

ใบรบัรองฉบบัเดิมส้ินอายุไม่เกิน 3 เดือน 

3.4 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งและประสิทธิผลของการน า  

SFPM ท่ีขอรบัการรบัรองไปปฏิบติั โดยการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 จะครอบคลุม 

1) การตรวจประเมินท่ีส านักงานและพ้ืนท่ีขององคก์รผูย้ืน่ค าขอ แผนการตรวจประเมินส าหรบัการตรวจ

ประเมินขั้นตอนท่ี 2 จะไดร้บัการปรบัตามผลการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 

2) การประเมินประสิทธิผลของการปฏิบติัตามมาตรฐาน SFPM ในพ้ืนท่ีการจดัการสวนป่าไมท่ี้ก าหนด

ไว ้และการตรวจประเมินตามขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรอง SFPM ตามท่ีส านักงานการ

รบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) ก าหนด 
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3) การปรึกษาหารืออย่างเพียงพอกับผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีการระบุประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน  

4) ขอ้มลูและหลกัฐานของการเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ SFPM ท่ีขอรบัการรบัรองทั้งหมด 

5) การตรวจประเมินสมรรถนะการด าเนินการว่าความสอดคล้องกับขอ้ก าหนดของกฎหมายและ

กฎระเบียบ เช่น การจดัการสวนป่าตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดับ

ระหวา่งประเทศ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ชนิดพนัธุ์สงวน และชนิดพนัธุใ์กล้

สูญพันธุ์ สิทธิในทรพัยสิ์น สิทธิถือครองท่ีดิน และสิทธิการใชป้ระโยชน์ของชนพ้ืนเมือง สุขอนามัย 

แรงงาน และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

6) การควบคุมการปฏิบติัการของกระบวนการของผูย้ืน่ค าขอ 

7) การตรวจติดตามภายในและการทบทวนฝ่ายบริหาร 

8) ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหารท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบส าหรบันโยบายของผูย้ืน่ค าขอ 

ซ่ึงในการตรวจประเมินดงักล่าวจะมีกระบวนการเตรียมการดา้นเอกสารท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ มีการน าแผนการ

ตรวจประเมินไปใช้กับแต่ละการตรวจประเมินเพ่ือแสดงถึงขอ้ตกลงพ้ืนฐานในการด าเนินการและ

รายละเอียดแผนการตรวจประเมิน สถาบันจะมีการแจง้ผูย้ื่นค าขอทราบแผนการตรวจประเมิน โดย

สถาบนัจะมีการตกลงวนัท่ีตรวจประเมินล่วงหน้ากบัผูย้ืน่ค าขอ 

ในกรณีท่ีมีการรบัรองแบบกลุ่ม แผนการตรวจประเมินจะแจง้สถานท่ีตั้งสวนป่าท่ีถกูสุ่มตรวจ 

การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผูย้ื่นค าขอ หรือพ้ืนท่ีสวนป่า ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนย่อย 

ยกเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ไม่มีขั้นตอนยอ่ยท่ี 3.4.6 

3.4.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 

ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นค าขอ 

วตัถุประสงคข์องการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ 

 เป็นการแนะน ากลุ่มผูต้รวจประเมินต่อผูบ้ริหารระดบัสงูขององคก์รท่ีรบัการตรวจประเมิน 

 เพ่ือเป็นการทบทวนขอบขา่ยและขอบเขตการรบัรอง และวตัถุประสงคข์องการตรวจประเมิน  

 เพ่ือช้ีแจงรปูแบบและวธีิการท่ีใชใ้นการตรวจประเมิน 

 เพ่ือยืนยนัแผนการตรวจประเมิน การเปล่ียนแปลง การเตรียมการส าหรบัผูร้บัการตรวจ

ประเมิน 

 เพ่ือยืนยันช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นทางการระหว่างผู้ตรวจประเมินกับผู้รับการตรวจ

ประเมิน 

 เพ่ือสรา้งความสมัพนัธใ์นการส่ือสารระหวา่งผูต้รวจประเมินและผูร้บัการตรวจประเมิน 

 เพ่ือเป็นการยืนยนัความพรอ้มของทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจ าเป็น

ส าหรบักลุ่มผูต้รวจประเมิน และความเป็นปัจจุบนัของเอกสารท่ีไดร้บั 

 เพ่ือยนืยนัเร่ืองการรกัษาความลบั 

 เพ่ือยืนยนัเร่ืองความปลอดภัย ภาวะฉุกเฉินและการรกัษาความปลอดภัยของกลุ่มผู้ตรวจ

ประเมิน 

 ยนืยนับทบาทและช่ือผูน้ าทาง และผูส้งัเกตการณ์ 

 เพ่ือแจง้วิธีการรายงาน การจ าแนกส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมิน และเง่ือนไขในการ

ยุติการตรวจประเมิน 
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 เพ่ือยืนยันว่ากลุ่มผู้ตรวจประเมินเป็นตัวแทนของสถาบัน ท่ีรับผิดชอบเร่ืองการตรวจ

ประเมิน รวมถึงจะมีการควบคุมการตรวจประเมินใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 เพ่ือแจง้ใหผู้ร้บัการตรวจประเมินทราบวา่ วิธีการและขั้นตอนการตรวจประเมินเป็นการสุ่ม

ตวัอยา่ง 

 ยนืยนัภาษาท่ีใชใ้นการตรวจประเมิน 

 ยนืยนัการแจง้ผูร้บัการตรวจประเมินทราบความคืบหน้าของการตรวจประเมินและประเด็น

ท่ีพบวา่เป็นขอ้กงัวล 

 เพ่ือยนืยนัวนัและเวลาในการปิดประชุมการตรวจประเมิน (Closing meeting) 

 เพ่ือท าความเขา้ใจและแกไ้ขขอ้ขอ้งใจ จุดท่ียงัไม่ชัดเจนในก าหนดการตรวจประเมิน และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ร้บัการตรวจประเมินซกัถาม 

3.4.2 การด าเนินการการตรวจประเมิน 

การด าเนินการการตรวจประเมินประกอบดว้ยการสมัภาษณ์ การตรวจเอกสาร และการสังเกต

กิจกรรม และสภาวะของพ้ืนท่ีท่ีตรวจ ใหบ้ันทึกส่ิงท่ีอาจเป็นเหตุน าไปสู่ความไม่เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียดท่ีไม่ได้เขียนไวใ้นรายการตรวจ

ประเมินก็ได ้ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์จะตอ้งยนืยนัจากแหล่งขอ้มลูอิสระอ่ืนๆ เช่น การสงัเกต 

การวดั และการบนัทึก ในระหวา่งการตรวจประเมิน หวัหน้ากลุ่มผูต้รวจประเมินอาจเปล่ียนแปลง

ก าหนดการตรวจประเมินไดต้ามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผูร้บัการตรวจประเมิน 

เพ่ือใหก้ารตรวจประเมินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงคข์องการตรวจประเมิน 

กรณีการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงพบขอ้บกพรอ่งส าคญัจ านวนมากท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูร้บัการ

ตรวจประเมินยงัมิไดด้ าเนินการตาม SFPM ท่ีขอรบัการรบัรองอยา่งมีประสิทธิผลเพียงพอ และผู้

ขอรบัการตรวจประเมินมีความประสงค์ท่ีจะขอยุติการตรวจประเมิน เพ่ือใหมี้การตรวจประเมิน

ทั้งระบบใหม่ทั้งหมดในการตรวจประเมินครั้งต่อไป สถาบนัสามารถด าเนินตามความประสงคไ์ด ้

3.4.3 การบนัทึกส่ิงท่ีพบจากการตรวจประเมิน 

ส่ิงท่ีพบจากการตรวจประเมินทั้งหมดตอ้งบนัทึกไว ้และหลงัจากเสร็จส้ินการตรวจประเมิน กลุ่ม

ผูต้รวจประเมินตอ้งประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะหข์อ้มูลและหลักฐานการตรวจประเมินทั้งหมดท่ี

รวบรวมไดใ้นระหว่างการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 เพ่ือ

ทบทวนส่ิงท่ีตรวจพบและสรุปผลการตรวจประเมิน รวมทั้งการสรุปวา่ส่ิงท่ีตรวจพบรายการใดถือ

เป็นขอ้บกพร่อง การเขียนรายงานขอ้บกพร่องตอ้งกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรม 

และใหอ้า้งถึงขอ้ก าหนดของ SFPM ใหช้ดัเจน โดยบนัทึกขอ้บกพรอ่งในรายงานขอ้บกพรอ่ง SFPM 

3.4.4 การประชุมปิดการตรวจประเมิน 

หลงัจากการตรวจประเมินแลว้เสร็จ กลุ่มผูต้รวจประเมินด าเนินการประชุมปิดการตรวจประเมิน 

เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมิน และส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือ

ขอ้บกพรอ่งท่ีพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 (ถา้มี) ต่อผูบ้ริหารระดบัสงูของผูร้บัการตรวจ

ประเมิน เพ่ือท าความเขา้ใจผลของการตรวจประเมินใหถู้กตอ้งตรงกัน และผูบ้ริหาร/ผู้แทน

ผูบ้ริหารของผูร้บัการตรวจประเมินลงช่ือรบัทราบส่ิงท่ีตรวจพบหรือขอ้บกพร่อง (ถา้มี) และท า

ส าเนารายงานส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือรายงานขอ้บกพร่อง SFPM  

ไว ้1 ชุด 

ในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง กลุ่มผูต้รวจประเมินจะแจง้ผูย้ื่นค าขอใหจ้ัดท าแนวทางการแกไ้ขและ

ป้องกนัขอ้บกพรอ่งใหส้ถาบนัพิจารณาภายใน 60 วนั นับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพรอ่ง SFPM 

ในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องย่อย หากผูย้ื่นค าขอไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน 3 เดือน นับจาก
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วนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่อง SFPM สถาบันอาจแจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอคณะท างาน

ทบทวนเพ่ือพิจารณาใหต้รวจประเมินใหม่ทั้งระบบ แลว้แต่กรณี  

3.4.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมินใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

หลงัจากตรวจประเมินแลว้เสร็จ หวัหน้ากลุ่มผูต้รวจประเมิน/ผูต้รวจประเมินจะจดัท ารายงานการ

ตรวจประเมิน SFPM และเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรอง เพ่ือแจง้ผลการตรวจ

ประเมินใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบพรอ้มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน 

เอกสารท่ีส่งใหผู้ย้ืน่ค าขอ ประกอบดว้ย 

 จดหมายแจง้ผลการตรวจประเมินและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

 รายงานการตรวจประเมิน 

 รายงานส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือรายงานขอ้บกพร่อง SFPM      

(ถา้มี) 

3.4.6 ในกรณีท่ีไม่พบขอ้บกพร่องหรือพบเฉพาะขอ้บกพร่องย่อย  กลุ่มผู้ตรวจประเมินสามารถสรุป

รายงานเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรับรองไดห้ลังจากท่ีกลุ่มผูต้รวจประเมิน

พิจารณาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้ นตามท่ีผูย้ืน่ค าขอเสนอแลว้เห็นวา่เป็น

แนวทางท่ียอมรบัได ้

ในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องส าคัญ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไป กลุ่มผูต้รวจประเมินยงัไม่สรุปรายงาน

เสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรบัรอง แต่จะมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) นัดหมายผูร้บัการตรวจประเมินเพ่ือตกลงช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง (Follow up audit) ณ สถานประกอบการของผูย้ื่นค าขอ ซ่ึงช่วงระยะเวลาการ

แกไ้ขขอ้บกพร่องตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่อง SFPM หาก

ระยะเวลาการแกไ้ขเกิน 3 เดือน สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ 

ในกรณีท่ีผลการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องพบวา่ผูย้ื่นค าขอมีการด าเนินการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องอย่างมีประสิทธิผลภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันท่ีออกรายงาน

ขอ้บกพร่อง SFPM กลุ่มผู้ตรวจประเมินจะสรุปรายงานเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือ

พิจารณาใหก้ารรบัรองต่อไป  

กรณีท่ีระยะเวลาการแกไ้ขขอ้บกพร่องยงัอยูภ่ายใน 3 เดือน แต่มีการปรบัปรุงเปล่ียนแปลง 

SFPM ท่ีขอรบัการรบัรอง หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ SFPM เป็นจ านวนมาก และผูย้ื่นค า

ขอมีความประสงค์ขอใหต้รวจประเมินใหม่ทั้งระบบโดยยกเลิกขอ้บกพร่องเดิม สถาบัน

สามารถด าเนินการตามความประสงคไ์ด ้

(2) ในการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องส าคัญ กลุ่มผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตาม  

เฉพาะรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องเท่าน้ัน แต่อาจสุ่มตรวจท่ีหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

การตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหต้รวจทุกรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องส าคัญและ

ข้อบกพร่องย่อย หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มี

ประสิทธิผล ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินปรบัระดบัขอ้บกพรอ่งยอ่ยเป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั  

 ในกรณีท่ีการแกไ้ขขอ้บกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของ 

SFPM ท่ีขอรบัการรบัรองในรายการอ่ืน ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินจดัท ารายการขอ้บกพร่อง

ของรายการอ่ืนท่ีตรวจพบน้ัน โดยพิจารณาจ าแนกระดับขอ้บกพร่องตามหลักเกณฑ์การ

จ าแนกขอ้บกพร่อง หากเป็นขอ้บกพร่องส าคญั ช่วงระยะเวลาในการแกไ้ขขอ้บกพร่องและ
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การด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องครั้งต่อๆ ไป ตอ้งยังคงอยู่ภายใน 3 

เดือน นับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่องส าคัญครั้งแรกของการตรวจประเมิน  SFPM  

หากระยะเวลาการแกไ้ขเกินก าหนด ใหด้ าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ แต่หาก

ขอ้บกพร่องท่ีพบเพ่ิมเติมเป็นขอ้บกพร่องย่อย กลุ่มผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปเสนอ

คณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาใหก้ารรับรองได้ หลังจากท่ีกลุ่มผู้ตรวจประเมิน ได้

พิจารณาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัแลว้เห็นวา่เป็นแนวทางท่ียอมรบัได ้

หากผูย้ื่นค าขอมีขอ้จ ากดัอนัเน่ืองจากเง่ือนไขทางธรรมชาติหรือมีขอ้จ ากดัท่ีเฉพาะเจาะจง 

ท่ีไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องไดภ้ายในกรอบเวลา 3 เดือนท่ีก าหนด สถาบัน

จะด าเนินการเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาใหก้ารยกเวน้ได ้และสถาบันจะบนัทึก

เหตุผลการตดัสินใจดงักล่าวไว ้

4. การตรวจติดตามผล 

4.1 หลังจากผู้ยื่นค าขอผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแลว้ สถาบันจะตรวจติดตามผลอย่าง

สม า่เสมอ สถาบนัจะจดัท าแผนการตรวจติดตาม แผนการตรวจติดตามผลดังกล่าวอยา่งน้อยตอ้งใหมี้การ

ตรวจประเมินการเป็นไปตามเกณฑ์ในการรบัรองมาตรฐาน SFPM ทุกขอ้ไดค้รบถว้นก่อนครบรอบการ

ตรวจประเมินใหม่ โดยทุกครั้งท่ีมีการตรวจติดตามผล สถาบันจะด าเนินการตรวจประเมินกิจกรรมการ

ตรวจติดตามภายในและการทบทวนฝ่ายบริหาร การทบทวนการด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่อง

ท่ีพบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน การจดัการขอ้รอ้งเรียน ประสิทธิผลของ  SFPM ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

บรรลุวตัถุประสงค์ของผูไ้ดร้ับการรับรอง ความคืบหน้าของกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตามท่ี

วางแผนไว ้การควบคุมการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง การทบทวนการเปล่ียนแปลงใดๆ และการใช/้อา้งอิง

เคร่ืองหมายรับรองและใบรับรอง/การรับรองของสถาบัน เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน/การรับรอง

ระบบงานของหน่วยรบัรองระบบงาน/เคร่ืองหมาย TFCC ของส านักงานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย และ/

หรือเครื่องหมาย PEFC ของ Programme for the Endorsement of Forest Certification  

4.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งรกัษาและปฏิบติัตามขั้นตอนการด าเนินงานขององค์กร ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ทัว่ไปวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรบัรองมาตรฐาน SFPM ตามท่ีระบุใน R-701 หากผูไ้ดร้บัการ

รบัรองไม่สามารถปฏิบติัไดอ้าจมีผลใหต้อ้งลดขอบข่าย พกัใช ้หรือเพิกถอนการรบัรอง SFPM ท่ีไดร้บัการ

รบัรองได ้

4.3 การตรวจติดตามผลจะด าเนินการอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจติดตามผลครั้งแรกจะด าเนินการ

หลงัจากการรบัรองครั้งแรกไม่เกิน 12 เดือนนับจากวนัตัดสินการรบัรอง โดยใหมี้การตรวจประเมินครบ

ทุกขอ้ก าหนดของมาตรฐาน SFPM ก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ 
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กิจกรรมการตรวจติดตามผลตอ้งรวมถึงการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

หรือพ้ืนท่ีสวนป่า เพ่ือประเมิน SFPM ท่ีได้รับการรับรองว่ายังคงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 

SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรองหรือไม่ การตรวจติดตามผลแต่ละครั้งอยา่งน้อย ตอ้งรวมถึง 

(1) การปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีและการปฏิบัติงานท่ีเลือกไวส้ าหรบัการ

ตรวจติดตามโดยเฉพาะ 

(2) การทบทวนความกา้วหน้าของกิจกรรมท่ีวางแผนไว ้

(3) ตวัอยา่งของกิจกรรมการจดัการป่าไมใ้นพ้ืนท่ี 

(4) การใชเ้คร่ืองหมาย และ/หรือการอา้งอิงถึงการรบัรอง ความสอดคลอ้งของผูไ้ดร้บัการรบัรองกับ

ระเบียบการใชเ้คร่ืองหมาย TFCC และ PEFC (กรณีท่ีมีการประยุกต์ใช)้ และการใชง้านอย่างมี

ประสิทธิผล  

(5) การตรวจประเมินภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

(6) การทวนสอบผลการด าเนินการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน 

(ถา้มี) 

(7) การด าเนินการต่อขอ้รอ้งเรียน 

(8) การทบทวนการเปล่ียนแปลงใดๆ  

นอกจากน้ีการตรวจติดตามผลอาจรวมถึงกิจกรรมการตรวจติดตามผลอ่ืนๆ ดว้ย เช่น 

(1) การสอบถามผูไ้ดร้บัการรบัรองเก่ียวกบัลกัษณะปัญหาของการรบัรอง 

(2) การทบทวนเอกสารถอ้ยแถลงของผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีมีการด าเนินการ เช่น เอกสาร ประชาสมัพนัธ ์

เว็ปไซต ์(website) เป็นตน้ 

(3) การขอเอกสารและบนัทึกจากผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

(4) วธีิการอ่ืนๆ ในการเฝ้าระวงัสมรรถนะของผูไ้ดร้บัการรบัรอง  

แผนการตรวจติดตามผลท่ีระบุไวอ้ย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อาจปรบัแผนการตรวจติดตามผลใหมี้การตรวจ

ติดตามผลเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจประเมินทั้งระบบโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) มีเหตุอนัท าใหส้งสยัวา่สมรรถนะลดหยอ่นลง 

(2) เม่ือมีการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรียนหรือขอ้มลูแลว้เห็นวา่ ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

สถาบนั 

(3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 

สถาบันสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) โดยแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้าในระยะเวลาอนัสั้น (Short notice audit) ส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองในบางกรณีท่ีมีความจ าเป็น 

เช่น 

(1) ตอ้งมีการสืบสวนขอ้รอ้งเรียนของผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

(2) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ข  SFPM ท่ีได้รับการรับรองจาก

สถาบนัในสาระท่ีส าคญั เช่น การเปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ องคก์รหรือเจา้ของ 

ฝ่ายบริหาร ช่ือ ท่ีอยูส่ถานประกอบการ ขอบข่ายท่ีไดร้บัการรบัรอง และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ

ของ SFPM และกระบวนการ 

(3) ติดตามผลการพกัใชก้ารรบัรอง 

4.4 การตรวจติดตามผลท่ีก าหนดแผนไวน้ี้ ใหป้ฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 โดยอนุโลม 

โดยกรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองเสนอแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องใหส้ถาบัน

พิจารณาภายใน 60 วนันับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่องของ SFPM หากพบวา่เป็นแนวทางท่ียอมรบั

ได้ สถาบันจะน าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือทราบและคงไวซ่ึ้งการรับรองส าหรับ  SFPM (กรณีพบ

ขอ้บกพร่องย่อย) หรือนัดหมายผู้ได้รับการรับรองเพ่ือตกลงเวลาในการตรวจติดตามผลการแก้ไข
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ขอ้บกพร่องต่อไป (กรณีพบขอ้บกพร่องส าคญั) หากผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน 3 

เดือนนับจากวันท่ีออกรายงานขอ้บกพร่องของ  SFPM สถาบันอาจแจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอ

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาพกัใช ้หรือเพิกถอนการรบัรองแลว้แต่กรณี  หากผูไ้ดร้บัการตรวจประเมิน

มีเหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ใหส้ถาบนัพิจารณาด าเนินการและ/หรือ

น าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือทราบหรือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

ในการติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องส าคัญ กลุ่มผูต้รวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะรายการท่ีเป็น

ขอ้บกพร่องเท่าน้ัน แต่อาจสุ่มตรวจท่ีหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้การติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องให้

ตรวจทุกรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องส าคัญและขอ้บกพร่องย่อย ถา้ผลการตรวจติดตามแกไ้ขขอ้บกพร่อง

พบว่าผูไ้ดร้บัการรับรองมีการด าเนินการแกไ้ขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผลแลว้ สถาบันจะน าเสนอ

คณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาและคงไวซ่ึ้งการรบัรองต่อไป 

หากผูไ้ดร้ับการรบัรองมีขอ้จ ากัดอันเน่ืองจากเง่ือนไขทางธรรมชาติหรือมีขอ้จ ากัดท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีไม่

สามารถด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องไดภ้ายในกรอบเวลา 3 เดือนท่ีก าหนด สถาบันจะด าเนินการเสนอ

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาใหก้ารยกเวน้ได ้และสถาบนัจะบนัทึกเหตุผลการตดัสินใจดงักล่าวไว ้

หากผลการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องพบว่า ผูไ้ดร้ับการรบัรองยงัไม่มีการแกไ้ขขอ้บกพร่องได้

อยา่งมีประสิทธิผลเพียงพอ ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินปรบัระดับขอ้บกพร่องยอ่ยเป็นขอ้บกพร่องส าคญั หรือ

ในกรณีท่ีการแกไ้ขขอ้บกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคลอ้งกับ  SFPM รายการอ่ืน ใหก้ลุ่ม

ผูต้รวจประเมินจดัท ารายการขอ้บกพร่องของรายการอ่ืนท่ีตรวจพบน้ันเพ่ิมเติม โดยพิจารณาจ าแนกระดับ

ขอ้บกพร่องตามหลักเกณฑ์การจ าแนกขอ้บกพร่อง หากเป็นขอ้บกพร่องส าคัญ  ช่วงระยะเวลาการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องและการด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องครั้งต่อๆ ไป ตอ้งยงัคงอยู่ภายใน 3 

เดือนนับจากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่องส าคญัครั้งแรกของการตรวจติดตาม SFPM และถา้ผลการตรวจ

ติดตามการแกไ้ขและป้องกนัพบว่าผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิผลแลว้ สถาบนัจะ

น าเสนอคณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาและคงไวซ่ึ้งการรับรองต่อไป หากระยะเวลาการแกไ้ขเกิน

ก าหนด  สถาบนัอาจแจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาพักใชห้รือเพิกถอน

การรบัรองต่อไปแลว้แต่กรณี แต่หากขอ้บกพร่องท่ีพบเพ่ิมเติมเป็นขอ้บกพร่องย่อย สถาบันจะน าเสนอ

คณะท างานทบทวนเพ่ือพิจารณาและคงไวซ่ึ้งการรบัรองไดห้ลงัจากท่ีสถาบนัพิจารณาแนวทางการแกไ้ข

และป้องกนัแลว้เห็นวา่เป็นแนวทางท่ียอมรบัได ้

 

5. การตรวจประเมินใหม่  

5.1 ก่อนครบรอบอายุการรบัรอง 5 ปี สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบเพ่ือต่ออายุการรบัรอง

ส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง โดยสถาบันจะแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 180 วนัก่อน

ใบรบัรองส้ินอายุ เพ่ือใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ยืนยนัต่ออายุการรบัรองไม่น้อยกวา่ 90 วนัก่อนใบรบัรอง

ส้ินอายุ 

เม่ือผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ยืนยนัการต่ออายุการรบัรอง พรอ้มยื่นค าขอโดยไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมค า

ขอแลว้ สถาบนัจะด าเนินการนัดหมายและตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบก่อนใบรบัรองส้ินอายุ โดยขั้นตอน

การตรวจประเมินใหม่จะเหมือนกับการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก ยกเวน้การตรวจประเมิน

ขั้นตอนท่ี 1 รายละเอียดการตรวจประเมินตามท่ีระบุในขอ้ 3 โดยจะมีการทบทวนสมรรถนะ SFPM ของผู้

ไดร้บัการรบัรองตลอดช่วงท่ีไดร้บัการรบัรอง รวมถึงทบทวนรายงานผลการตรวจติดตาม  SFPM ท่ีไดร้บั

การรบัรองในรอบการรบัรองท่ีผ่านมา 

ในกรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมีนัยส าคัญต่อ SFPM ท่ีไดร้บัการรบัรอง (เช่น การ

เปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นตน้) สถาบนัอาจพิจารณาด าเนินการตรวจประเมิน
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ขั้นตอนท่ี 1 และ/หรือการประเมินเอกสาร ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวสถาบนัจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ 

ไป 

การก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรอง สถาบันจะก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองต่อเน่ืองจากใบรบัรองฉบับ

เดิมส าหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรองแลว้ เฉพาะกรณีท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการตรวจประเมินใหม่ก่อนใบรบัรอง

ส้ินอายุ รวมถึงผูไ้ดร้บัการรับรองไดด้ าเนินการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและ

คณะท างานทบทวนไดอ้นุมติัการรบัรองก่อนใบรบัรองส้ินอายุ (กรณีพบขอ้บกพร่องส าคญั) หรือผูไ้ดร้บั

การรับรองจัดท าแนวทางการแกไ้ขและป้องกันขอ้บกพร่องและจัดส่งใหส้ถาบันพิจารณาแลว้ว่า  เป็นท่ี

ยอมรบัไดแ้ละคณะท างานทบทวนไดอ้นุมติัการรบัรองก่อนใบรบัรองส้ินอายุ (กรณีพบขอ้บกพรอ่งยอ่ย)  

หากผูไ้ดร้ับการรับรองไม่สามารถด าเนินการตรวจประเมินใหม่เพ่ือต่ออายุการรบัรองไดต้ามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดขา้งตน้ การก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองจะนับจากวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง 

และมีอายุการรบัรองเท่ากบัอายุใบรบัรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู่ (กรณีน้ี อายุการรบัรองจะไม่ถึง 5 ปี) หรือ 

ผูไ้ดร้บัการรบัรองอาจแจง้ความประสงคข์อใหเ้ป็นการตรวจประเมินครั้งใหม่แทน ในกรณีน้ีการพิจารณา

จดัท าใบรบัรองจะก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้ารรบัรองเป็นวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง และมี

อายุการรบัรอง 5 ปี  

5.2 กรณีผูไ้ดร้บัการรบัรองจากสถาบนั มีความประสงคข์อรบัการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรบัรองภายหลงั

วนัส้ินอายุการรบัรอง เพ่ือใหค้งรอบการไดร้บัการรบัรองไว ้สถาบนัสามารถด าเนินการได ้โดยหากผูไ้ดร้บั

การรบัรองไดร้บัการตรวจประเมินและการรบัรองแลว้เสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวนัส้ินอายุการรบัรอง 

สถาบันอาจละเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 แต่ใหมี้การประเมินเอกสารหรือทบทวนสมรรถนะผู้

ไดร้บัการรบัรองแทน ซ่ึงในการจดัท าใบรบัรองสถาบนัจะออกใบรบัรองฉบบัใหม่โดยก าหนดวนัท่ีมีผลให้

การรบัรองเป็นวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง และมีอายุการรบัรองเท่ากบัอายุใบรบัรองฉบบั

เดิมท่ีเหลืออยู ่(กรณีน้ี อายุการรบัรองจะไม่ถึง 5 ปี) 

อยา่งไรก็ตาม กรณีน้ีผูไ้ดร้บัการรบัรองอาจแจง้ความประสงคใ์นการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองใหม่ โดย

สถาบันอาจละเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 แต่ใหมี้การทบทวนสมรรถนะผู้ได้การรับรองหรือ

ประเมินเอกสารแทน หากผูไ้ดร้บัการรบัรองยื่นค าขอและรบัการตรวจประเมินภายใน 3 เดือนนับจากวนั

ส้ินอายุการรบัรอง ซ่ึงการจดัท าใบรบัรองสถาบนัจะออกใบรบัรองฉบับใหม่โดยก าหนดวนัท่ีมีผลใหก้าร

รบัรองเป็นวนัท่ีคณะท างานทบทวนมีมติใหก้ารรบัรอง และมีอายุการรบัรอง 5 ปี หากผูไ้ดร้บัการรบัรอง

ยืน่ค าขอและนัดหมายการตรวจประเมินเกิน 3 เดือนนับจากวนัส้ินอายุการรบัรอง สถาบนัจะด าเนินการ

ตรวจประเมินตามขั้นตอนท่ีก าหนดในขอ้ 3.  

 

6. การตรวจประเมินกรณีการรบัรอง SFPM แบบกลุ่ม  

6.1 ทัว่ไป 

6.1.1   หลกัเกณฑคุ์ณสมบติัของผูย้ืน่ค าขอการรบัรอง SFPM แบบกลุ่ม  

1.1) ผูย้ื่นค าขอการรบัรองตอ้งประกอบดว้ย องคก์รกลุ่ม ตวัแทนกลุ่ม และผูเ้ขา้ร่วมกลุ่ม ท่ีมี

คุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม ขอ้ 2.6 องค์กรกลุ่ม ขอ้ 2.7 ตัวแทนกลุ่ม และขอ้ 2.10 

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม  

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง “องคก์รกลุ่ม” “ตวัแทนกลุ่ม” และ “ผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม” ดงัรปูท่ี 1  
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องคก์รกลุ่ม 

           

                

                

                

                
 

 

รูปท่ี 1 แสดงความหมายขององคก์รกลุ่ม 

(ขอ้ 6.1.1  1.1)) 

1.2) ผูย้ืน่ค าขอการรบัรองตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู

จากตวัแทนกลุ่ม รวมถึงผูเ้ขา้รว่มกลุ่มทั้งหมด ความสามารถในการรวบรวมและวเิคราะห์

ขอ้มลูอยา่งน้อยดงัน้ี  

ก) การจดัท าเอกสาร และการเปล่ียนแปลงของ SFPM 

ข) การทบทวนการบริหารจดัการ 

ค) การรอ้งเรียน 

ง) การประเมินผลของการด าเนินการแกไ้ข 

จ) การวางแผนการตรวจสอบภายในและการประเมินผล 

ฉ) ขอ้ก าหนดทางกฏหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของสวนป่า 

1.3) ผูย้ื่นค าขอการรบัรองตอ้งจดัตั้งขึ้ นเป็นกลุ่มองคก์รอิสระ เพ่ือใชใ้นวตัถุประสงคก์ารไดม้า

และรกัษาการรบัรอง SFPM โดยตอ้งประกอบดว้ยผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสวนป่าไม้

เศรษฐกิจขนาดเล็ก ท่ีมีพ้ืนท่ีการจัดการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจท่ีขอการรับรอง ไม่เกิน 

10,000 ไร ่

1.4) ผูย้ืน่ค าขอการรบัรองตอ้งมีตวัแทนกลุ่ม ซ่ึงมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัน้ี 

- เป็นตัวแทนขององค์กรกลุ่มในขั้นตอนการรบัรอง การส่ือสาร และการประสานงาน

กับสถาบัน การส่งใบสมัครส าหรับการขอการรับรอง และการท าสัญญากับหน่วย

รบัรอง 

- จดัท าความมุ่งมัน่ในนามขององคก์รกลุ่ม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน SFPM และ

ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ตามขอบขา่ยการรบัรอง SFPM แบบกลุ่ม 

- จัดท าระเบียบการปฏิบัติงานส าหรับการบริหารจัดการขององค์กรกลุ่ม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน SFPM 

- จดัเก็บบนัทึก ผลการด าเนินงาน ความสอดคลอ้งของตวัแทนกลุ่ม และผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม

ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน SFPM และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ของขอบข่ายการรับรอง 
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SFPM แบบกลุ่ม รายละเอียดของผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มทั้งหมด เก่ียวกบัการติดต่อ การระบุ

คุณสมบติัของสวนป่าขนาดสวนป่า พ้ืนท่ีท่ีไดร้บัการรบัรอง การจดัท าแผนการตรวจ

ติดตามภายใน การทบทวนฝ่ายบริหาร การแก้ไขป้องกัน และ/หรือผลการ

ด าเนินการแกไ้ขต่างๆ  

- สรา้งการเช่ือมโยงของผูเ้ขา้รว่มกลุ่มทั้งหมด  ซ่ึงรวมถึงความมุ่งมัน่ของผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน SFPM ตัวแทนกลุ่มตอ้งมีการท าสญัญาหรือขอ้ตกลง

เป็นลายลักษณ์อักษรกับผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มทั้งหมด ครอบคลุมสิทธิของตัวแทนกลุ่มใน

การด าเนินการและการบังคับใชม้าตรการกไ้ขหรือป้องกันใด  ๆและการยกเลิกของ

ผู้เข ้าร่วมกลุ่มใดๆ จากขอบเขตของการรับรองในกรณีท่ีมีการด าเนินการไม่

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน SFPM 

- จัดเตรียมเอกสารการยืนยนัการมีส่วนร่วมในการรับรองสวนป่าไมแ้บบกลุ่มของ

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม 

- จัดเตรียมขอ้มูล ขอ้แนะน า และการฝึกอบรม ส าหรับผู้เขา้ร่วมกลุ่มในการน าไป

ประยุกตใ์ช ้เพ่ือสนับสนุนการน า SFPM ไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

- ด าเนินการตามแผนการตรวจติดตามภายในประจ าปี โดยใหมี้การประเมินความ

สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม สรุปผล และรายงานผลการตรวจติดตาม

ภายในประจ าปีใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- ด าเนินการติดตามผลการแกไ้ขปรบัปรุงตามรายงานผลการตรวจติดตามภายใน เพ่ือ

เตรียมพรอ้มส าหรบัการรบัรอง 

- ประเมินผลการตรวจสอบจากสถาบัน และในกรณีท่ีตอ้งมีการจดัท าการแกไ้ขหรือ

การป้องกนัใหมี้การตรวจสอบและการประเมินประสิทธิผลของการแก้ไข เพ่ือน าไปสู่

การวางแผนการจดัการใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด 

- ด าเนินการทบทวนการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีเกิดขึ้ นให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน SFPM  

1.5) ผูย้ืน่ค าขอการรบัรองตอ้งก าหนดหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม ดงัน้ี 

- มีขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัตัวแทนกลุ่ม ประกอบดว้ยการแสดงความมุ่งมัน่

ในการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน SFPM และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ตามระบบ

การรบัรองการจดัการป่าไมข้องไทย (TFCS) 

หมายเหตุ ส าหรบัขอ้ก าหนดในการแสดงความมุ่งมัน่ของผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มทั้งหมด ดว้ย

สญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร ยงัสามารถด าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ก าหนดน้ีดว้ยการเขียนขอ้ตกลงในนามองค์กรสวนป่า/ผูจ้ดัการ 

โดยท่ีองคก์รสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนกลุ่มมีบทบาทตามกฎหมายท่ี

จะเป็นตวัแทนของผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม ตามความมุ่งมัน่ ขอ้ก าหนด และเง่ือนไข

ของสญัญาใหมี้ผลบงัคบัใช ้
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- ปฏิบติัตามมาตรฐาน SFPM และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ตามระบบการรบัรองการจดัการป่า

ไมข้องไทย (TFCS) 

- ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการ

ตอบสนองขอ้รอ้งขอของตัวแทนกลุ่มหรือหน่วยรับรองส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสารหรือขอ้มลูอ่ืนๆ ยินยอมใหเ้ขา้ไปในสวนป่าพรอ้มส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

ในกรณีท่ีเป็นการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ หรือการทบทวน หรืออ่ืนๆ 

- น าแนวทางการแกไ้ขและป้องกันท่ีเก่ียวขอ้งจากการจัดท าขึ้ นโดยตัวแทนกลุ่มมา

ประยุกตใ์ช ้

6.1.2 ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มของการรบัรอง SFPM แบบกลุ่ม ตอ้งไดร้บัการบริหารจดัการโดยตัวแทนกลุ่มท่ีมี

การบริหารจดัการส่วนกลาง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน SFPM และมี

การทบทวนจากส่วนกลางรวมถึงผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มทั้งหมดตอ้งอยู่ภายใตแ้ผนการตรวจติดตาม

ภายในขององคก์รกลุ่ม 

6.1.3 ในกรณีท่ีผูแ้ทนกลุ่มยินยอมใหเ้จา้ของสวนป่ารายบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของการรบัรอง SFPM แบบ

กลุ่ม ตัวแทนกลุ่มตอ้งมัน่ใจว่าหากพบการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดโดยเจา้ของ

สวนป่าแหล่งใดแหล่งหน่ึงท่ีอยู่ภายใต้การรับรอง SFPM แบบกลุ่มน้ัน จะต้องไดร้ับการแกไ้ข

ป้องกนัการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งน้ันในการรบัรองการจดัการป่าไมใ้หค้รอบคลุมแหล่งอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของสวนป่าผูน้ั้นทั้งหมด 

6.1.4 ค าขอรับการรับรอง ต้องมีการลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามของตัวแทนกลุ่ม ท่ีมีสถานะตาม

กฎหมาย ของกลุ่มผูป้ระกอบการ/เจา้ของสวนป่าไม ้ส าหรบัการยืน่ค าขอรบัการรบัรองดงักล่าว 

6.1.5 ตัวแทนกลุ่มตอ้งก าหนดแนวทางในการจดัท าแผนการตรวจติดตามภายในประจ าปี ท่ีใหค้วาม

เช่ือมัน่เพียงพอวา่ องคก์รกลุ่มมีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐาน SFPM ดงัน้ี 

1) ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มตอ้งยินยอมท่ีจะไดร้บัการประเมินเบ้ืองตน้ตามมาตรฐาน SFPM ในรูปแบบ

การประเมินดว้ยตวัเอง หรือการประเมินเบ้ืองตน้ดว้ยตวัแทนกลุ่ม 

2) ตัวแทนกลุ่มตอ้งก าหนดกลุ่มตัวอยา่งตามแผนการตรวจติดตามภายในประจ าปี อย่างน้อย

ตามหลกัการของ จ านวนผูเ้ขา้รว่มกลุ่มทั้งหมด 

3) การตรวจติดตามภายในประจ าปีตอ้งด าเนินการโดยบุคลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญ และความเป็นธรรม 

4) ตัวแทนกลุ่มตอ้งประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มและสรุปผลการประเมิน ตาม

มาตรฐาน SFPM จากแหล่งขอ้มลูท่ีไดร้บัจากภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมายเหตุ ในการขอรบัการรบัรองแบบกลุ่ม สถาบนัจะไม่สามารถออกใบรบัรองการรบัรอง SFPM แบบ

กลุ่มแก่ผูย้ื่นค าขอได ้หากพบวา่ผูย้ืน่ค าขอมีคุณสมบติั/การด าเนินการไม่เป็นไปตามขอ้ 6.1.1 

– ขอ้ 6.1.5        

6.1.6 สถาบนัจะด าเนินการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือก าหนดจ านวนผูเ้ขา้รว่มกลุ่มหรือจ านวนสวน

ป่าท่ีจะตรวจประเมินส าหรบัการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 หรือท าการตรวจเยี่ยม ณ ท่ีท าการ

ของตัวแทนกลุ่ม หรือใหผู้ย้ื่นค าขอ/ตัวแทนกลุ่มจัดส่งขอ้มูลใหส้ถาบันตรวจสอบเพ่ือก าหนด

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มหรือจ านวนสวนป่า ท่ีจะตรวจติดตามผลหรือตรวจประเมินใหม่ต่อไป 
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โดยเกณฑก์ารสุ่มตรวจประเมินส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มหรือจ านวนสวนป่าท่ีมีความเส่ียงต า่ถึงปาน

กลาง และแต่ละสวนป่ามีขนาดไม่เกิน 1,000 ไร ่ใหใ้ชด้งัต่อไปน้ี 

1) การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง (การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) สุ่มตรวจประเมินไม่น้อย

กวา่ จ านวนผูเ้ขา้รว่มกลุ่มทั้งหมดหรือจ านวนสวนป่าในกลุ่ม ใหปั้ดขึ้ นเป็นจ านวนเต็ม 

2) การตรวจติดตามผล สุ่มตรวจประเมินในแต่ละครั้งไม่น้อยกวา่  

0.6 จ านวนผูเ้ขา้รว่มกลุ่มทั้งหมดหรือจ านวนสวนป่าในกลุ่ม ใหปั้ดขึ้ นเป็นจ านวนเต็ม 

3) การตรวจประเมินใหม่ สุ่มตรวจประเมินในแต่ละครั้งไม่น้อยกวา่  

0.8 จ านวนผูเ้ขา้รว่มกลุ่มทั้งหมดหรือจ านวนสวนป่าในกลุ่ม ใหปั้ดขึ้ นเป็นจ านวนเต็ม 

หากผูเ้ขา้รว่มกลุ่มหรือสวนป่าท่ีมีความเส่ียงสงูหรือแต่ละสวนป่ามีขนาดมากกวา่ 1,000 ไร ่จะ

พิจารณาจ านวนผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม/สวนป่าท่ีจะสุ่มตรวจประเมินเป็นกรณีๆ ไป 

ทั้งน้ีการค านวณขนาดของตัวอย่างสามารถปรบัเปล่ียนได ้โดยจะตอ้งระบุอย่างน้อย 1 ตัวแปร

ดงัน้ี 

- ขนาดความซับซอ้นของการด าเนินงานขององค์กรลูกคา้ตามสภาพภูมิศาสตรแ์ละลักษณะ

ทางธรรมชาติ 

- ผลการตรวจประเมินก่อนหน้า รวมถึงระบบการจดัการขององคก์รลกูคา้ 

- จ านวนสถานท่ีตั้งและสมาชิกในกลุ่ม  

- คุณภาพ หรือระดบัความเช่ือมัน่ของผลการตรวจติดตามภายใน 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกสวนป่าจะตอ้งรวมถึงการพิจารณาส่ิงต่อไปน้ีดว้ย เช่น 

- ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในหรือการตรวจประเมินครั้งก่อน 

- ขอ้รอ้งเรียนและการตรวจประเมินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการแกไ้ขและป้องกนั 

- การผนัแปรท่ีส าคญัของขนาดสวนป่าและคุณลกัษณะของสวนป่า 

- การแกไ้ขจากการตรวจประเมินใหก้ารรบัรองครั้งสุดทา้ย 

- การกระจายตวัทางภมิูศาสตร ์

ตัวอย่างส าหรับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรก การตรวจติดตามผล และการตรวจ

ประเมินใหม่ จะตอ้งถูกก าหนดแยกกันส าหรับแต่ละสวนป่าท่ีมีการใชก้ารจัดการสวนป่าไม้

เศรษฐกิจท่ีต่างกนั ตัวอยา่งจะตอ้งเป็นตัวแทนของความแตกต่างในคุณลกัษณะและขนาดของแต่

ละสวนป่า  

- ประเภทสิทธ์ิในการท าสวนป่า เช่น โฉนด สปก. หรือ คทช. เป็นตน้  

- ขนาดของสวนป่า  

- สภาพทางชีวภมิูศาสตรข์องภมิูภาค เช่น ท่ีราบลุ่ม ท่ีลาดชนั หรือเทือกเขา 

6.1.7 สถาบนัจะพิจารณาเลือกตัวแทนของผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มหรือสวนป่า อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของจ านวน

ตัวอยา่ง โดยไม่ไดพิ้จารณาขอ้มลูดังขา้งตน้ แต่จะพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมหรือสวนป่าท่ีเหลือ 

เพ่ือใหมี้ความแตกต่างของสวนป่าท่ีเลือกใหท้ัว่ถึงมากท่ีสุด 

ทั้งน้ีการพิจารณาเลือกผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มหรือสวนป่าขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ท่ีเฉพาะจ าเพาะเพ่ิมเติม 

สถาบนัอาจด าเนินการเลือกตวัอยา่งในยอ่ยในกลุ่มได ้ 

6.1.8 ส านักงานส่วนกลางของผูย้ื่นค าขอ ตอ้งถูกเลือกเป็นตวัอยา่งในการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง 

การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่ 
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6.1.9 การคดัเลือกตวัแทนผูเ้ขา้รว่มกลุ่มหรือจ านวนสวนป่า ไม่จ าเป็นตอ้งท าเม่ือเร่ิมกระบวนการตรวจ

ประเมินแลว้เท่าน้ัน สามารถท าไดเ้ม่ือมีการตรวจประเมินท่ีส านักงานส่วนกลางเสร็จเรียบรอ้ย

แลว้ แต่ทั้งน้ีสถาบนัจะมีการแจง้ใหส้ านักงานส่วนกลางทราบวา่ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มหรือสวนป่าใดเป็น

ส่วนหน่ึงของกลุ่มตัวอยา่ง ซ่ึงสถาบนัอาจแจง้ใหท้ราบในระยะเวลาอนัสั้น แต่ใหมี้เวลาเพียงพอใน

การเตรียมตวัส าหรบัการรบัการตรวจประเมิน 

6.1.10 ระยะเวลาทั้งหมดในการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก (ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ 

การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) การตรวจติดตามผล และ การ

ตรวจประเมินใหม่ สถาบันจะพิจารณาจากประมาณการระยะเวลาในการตรวจประเมินตามท่ี

สถาบนัก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่น้อยกวา่การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก การตรวจติดตามผล 

และการตรวจประเมินใหม่ ส าหรบัการตรวจประเมินแบบเด่ียวท่ีมีจ านวนพ้ืนท่ีท่ีขอรบัการรบัรอง

เท่ากัน กรณีองค์กรไดร้บัการรบัรอง SFPM สถาบันจะด าเนินการตรวจติดตามผลดังกล่าว ซ่ึง

ก าหนดไวอ้ยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวนัตัดสินการรบัรอง โดยการด าเนินการตรวจติดตามผล 

สถาบนัอาจจะด าเนินการตรวจประเมินทั้งหมดหรือสุ่มตรวจประเมินบางส่วนตามความเหมาะสม 

6.1.11 กรณีผูข้อรบัการตรวจประเมินไดร้บัการตรวจประเมินจากสถาบนั และพบขอ้บกพรอ่งในขอบขา่ย

ท่ีด าเนินการโดยเจา้ของสวนป่าใดๆ สถาบนัจะด าเนินการดงัน้ี 

กรณีพบขอ้บกพร่องส าคญั สถาบนัจะยงัไม่ด าเนินการเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้าร

รับรองจนกว่าขอ้บกพร่องดังกล่าวจะได้รับแนวทางการแก้ไขและป้องกัน และสถาบันได้

ด าเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติการแกไ้ขและป้องกัน และพบว่ามีการด าเนินการท่ีมี

ประสิทธิผลแลว้ 

กรณีพบขอ้บกพรอ่งยอ่ย สถาบนัจะด าเนินการเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรองได้

ภายหลงัจากท่ีสถาบนัไดร้บัแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องดังกล่าวและทวนสอบแลว้

วา่เป็นแนวทางท่ียอมรบัได ้

6.1.12 ในระหวา่งขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให/้คงไวซ่ึ้งการรบัรอง ผูข้อรบัการรบัรองไม่สามารถขอละ

เวน้/ยกเลิกการรบัรองเจา้ของสวนป่าท่ีพบขอ้บกพรอ่งได ้

6.1.13 เม่ือคณะท างานทบทวนไดใ้หก้ารรับรองแก่ผูข้อรบัการตรวจประเมิน สถาบันจะออกใบรบัรอง

ฉบับเดียว โดยใชช่ื้อและท่ีอยู่ของตัวแทนกลุ่ม ท่ีมีสถานะตามกฎหมายของเจา้ของสวนป่าท่ีขอ

การรบัรองแบบกลุ่ม และจะจดัท าใบแนบบัญชีรายช่ือสวนป่าทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับการขอการ

รบัรองดังกล่าว โดยอา้งถึงใบรบัรอง พรอ้มระบุวา่สวนป่าต่างๆ ท่ีไดร้บัการรบัรองอยูภ่ายใตก้าร

ด าเนินการโดยองคก์รกลุ่มของสวนป่าท่ีระบุไวใ้นรายการ 

หากสวนป่าแต่ละสวนป่ามีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน SFPM ท่ี

แตกต่างกนั จะมีการระบุเพ่ิมเติมในใบรบัรอง และ/หรือในใบแนบบญัชีรายช่ือสวนป่า 

6.2 การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก 

6.2.1 ขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรกใหเ้ป็นไปตามขอ้ 3. ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน 

คือ 

1) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 
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2) การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

โดยการตรวจประเมินจะด าเนินการตรวจประเมินเหมือนกรณีการตรวจประเมิน SFPM แบบเด่ียว 

กล่าวคือจะด าเนินการตรวจประเมินในทุกกิจกรรมและขอบข่ายของแต่ละเจา้ของสวนป่าท่ีขอรบั

การรับรอง ยกเวน้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 การตรวจประเมินอาจด าเนินการสุ่มตรวจ

ประเมิน ณ พ้ืนท่ีสวนป่าของเจา้ของสวนป่าใดๆ ก็ไดอ้ยา่งน้อย 1 เจา้ของสวนป่า (โดยพิจารณา

เป็นกรณีๆ ไป) เพ่ือใชป้ระกอบการวางแผนการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

กรณีผูย้ืน่ค าขอไดร้บัการตรวจประเมินในขั้นตอนท่ี 1 แลว้ และพบประเด็นท่ีตรวจพบเป็นจ านวน

มากและส่วนใหญ่เป็นประเด็นความไม่สอดคลอ้งท่ีมีโอกาสตรวจพบในการตรวจประเมินใน

ขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงส่งผลใหค้วามพรอ้มเพ่ือการนัดหมายเพ่ือตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 ใชเ้วลานาน 

สถาบนัอาจด าเนินการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ใหม่ ณ พ้ืนท่ีสวนป่าไดอี้ก 1 ครั้ง กรณีผูย้ืน่ค า

ขอแจง้ความประสงค ์และกรณีถา้มีการนัดหมายการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 เกิน 1 ปี นับจาก

วนัตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 สถาบันอาจพิจารณาใหมี้การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ใหม่ ณ 

พ้ืนท่ีสวนป่าของเจา้ของสวนป่าหน่ึงอีกครั้ง หรือท าการประเมินเอกสารก่อนการตรวจประเมิน

ขั้นตอนท่ี 2 

สถาบันอาจพิจารณาละเวน้กิจกรรมการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 ได ้แต่ยงัคงมีการประเมิน

เอกสาร (โดยไม่ตอ้งด าเนินการ ณ พ้ืนท่ีสวนป่า) กรณีผูย้ื่นค าขอไดร้บัการรบัรอง SFPM จาก

หน่วยรบัรองอ่ืน โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งมีใบรบัรองฉบบัเดิมส้ินอายุไม่เกิน 3 เดือน 

6.2.2 การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2 

การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองใหเ้ป็นไปตามขอ้ 3.4 ยกเวน้ขอ้ 3.4.6 

กรณีท่ีไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ ในทุกกิจกรรมและขอบข่ายท่ีด าเนินการโดยแต่ละเจา้ของสวนป่า 

กลุ่มผูต้รวจประเมินสามารถน าเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรอง 

กรณีพบความไม่สอดคลอ้งตามมาตรฐาน SFPM ทั้งจากการตรวจประเมินภายในของผูย้ื่นค าขอ

หรือจากการตรวจประเมินโดยกลุ่มผู้ตรวจประเมิน กลุ่มผู้ตรวจประเมินจะมีการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงเพ่ือก าหนดวา่สวนป่าอ่ืนๆ ไดร้บัผลกระทบหรือไม่ และจะก าหนดใหย้ื่นค าขอท าการ

ทบทวนการไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด เพ่ือก าหนดวา่มีความบกพร่องของ SFPM ในภาพรวมของ

ทุกสวนป่าหรือไม่ หากพบว่ามีผลกระทบ ผูย้ื่นค าขอตอ้งด าเนินการแกไ้ขสวนป่าแต่ละแห่ง แต่

หากพบว่าไม่มีผลกระทบ ผูย้ื่นค าขอตอ้งสามารถแสดงใหก้ลุ่มตรวจประเมินเห็นถึงขอ้สาเหตุท่ี

เป็นขอ้จ ากัด ซ่ึงสถาบนัจะขอหลกัฐานของการด าเนินการเหล่าน้ี รวมถึงการเพ่ิมความถ่ีในการ

สุ่มตวัอยา่งจนกวา่จะมั ่น่ใจวา่ไดมี้การควบคุมแลว้ 

กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องยอ่ยในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงภายใตข้อบข่ายท่ีขอรบัการรบัรองโดยผูย้ื่น

ค าขอ กลุ่มผูต้รวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะท างานทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรอง

ไดภ้ายหลงัจากท่ีกลุ่มผูต้รวจประเมินพิจารณาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้ น

ตามท่ีผูย้ื่นค าขอเสนอแลว้เห็นวา่เป็นแนวทางท่ียอมรบัได้ โดยแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัตอ้ง

ครอบคลุมผูเ้ขา้รว่มกลุ่ม/สวนป่าท่ีมีผลกระทบดว้ย 

กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องส าคญัในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงภายใตข้อบข่ายท่ีขอรบัการรบัรองโดยผู้

ยื่นค าขอ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไป กลุ่มผูต้รวจประเมินไม่สามารถสรุปรายงานเสนอคณะท างาน

ทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรองได ้แต่ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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(1) นัดหมายผูร้บัการตรวจประเมินเพ่ือตกลงช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง ซ่ึงช่วงระยะเวลาการแกไ้ขขอ้บกพร่องตอ้งไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีตรวจ

ประเมินครั้งแรก หากระยะเวลาแกไ้ขเกิน 3 เดือนใหด้ าเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ 

ในกรณีท่ีระยะเวลาการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งยงัอยูภ่ายใน 3 เดือน แต่มีการปรบัปรุงเปล่ียนแปลง 

SFPM หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั SFPM ท่ีขอรบัการรบัรองเป็นจ านวนมาก และผูย้ื่นค าขอมี

ความประสงค์ขอใหต้รวจประเมินใหม่ทั้งระบบโดยยกเลิกขอ้บกพร่องเดิม สถาบันสามารถ

ด าเนินการตามความประสงคด์งักล่าวได ้

(2) ในการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องส าคญั กลุ่มผูต้รวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะ

รายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องเท่าน้ัน การตรวจติดตามผลการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหต้รวจติดตาม

ในทุกรายการท่ีเป็นขอ้บกพร่องส าคญัและขอ้บกพร่องยอ่ย หากผลการตรวจติดตามปรากฏ

วา่การแกไ้ขขอ้บกพรอ่งยงัไม่มีประสิทธิผล ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินปรบัระดับขอ้บกพร่องยอ่ย

เป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั 

ในกรณีท่ีการแกไ้ขประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบการจดัการท่ี

ขอรบัการรบัรองในรายการอ่ืน ใหก้ลุ่มผูต้รวจประเมินจดัท ารายการขอ้บกพร่องของรายการ

อ่ืนท่ีตรวจพบน้ัน โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารจ าแนกขอ้บกพรอ่ง 

หากผูย้ื่นค าขอมีขอ้จ ากัดอันเน่ืองจากเง่ือนไขทางธรรมชาติหรือมีขอ้จ ากัดท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีไม่

สามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในกรอบเวลา 3 เดือนท่ีก าหนด สถาบันจะ

ด าเนินการเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาใหก้ารยกเวน้ และสถาบันจะบนัทึกเหตุผลการ

ตดัสินใจดงักล่าวไว ้

6.3 การตรวจติดตามผล  

ขั้นตอนการตรวจติดตามผลใหเ้ป็นไปตามขอ้ 4 โดยสถาบนัจะด าเนินการตรวจติดตามผลในทุกขอบขา่ยท่ี

ไดร้บัการรบัรองของแต่ละเจา้ของสวนป่า ซ่ึงกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยแต่ละเจา้ของสวนป่า สถาบนัอาจจะ

ด าเนินการตรวจประเมินทั้งหมด หรือสุ่มตรวจประเมินตามความเหมาะสม หรือตามขอ้ 6.1.5 

ผลจากการตรวจติดตามผล SFPM ในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องส าคัญ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้ นไป ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมภายใตข้อบขา่ยการรบัรองของเจา้ของสวนป่าใดๆ  กลุ่มผูต้รวจประเมินจะนัดหมายผูร้บัการตรวจ

ประเมินเพ่ือตกลงช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องซ่ึงตอ้งไม่เกิน 3 เดือน นับ

จากวนัท่ีออกรายงานขอ้บกพร่อง หากเกิน 3 เดือน และ/หรือหากผลการติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ส าคญัไม่มีประสิทธิผล สถาบนัอาจแจง้เตือนและ/หรืออาจน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการพกั

ใช ้หรือการเพิกถอนการรบัรอง แลว้แต่กรณี  

หากผูไ้ดร้ับการรบัรองมีขอ้จ ากัดอันเน่ืองจากเง่ือนไขทางธรรมชาติหรือมีขอ้จ ากัดท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีไม่

สามารถด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องไดภ้ายในกรอบเวลา 3 เดือนท่ีก าหนด สถาบนัจะด าเนินการเสนอ

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาใหก้ารยกเวน้ และสถาบนัจะบนัทึกเหตุผลการตดัสินใจดงักล่าวไว ้

6.4 การตรวจประเมินใหม่ 

การตรวจประเมินใหม่ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 โดยมีขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพ่ือต่อ

อายุการรบัรอง เหมือนกบัการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก (การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และ

การตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 2) ตามรายละเอียดท่ีระบุในขอ้ 5.1 5.2 และขอ้ 6.1.5 แต่จะยกเวน้การ

ตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 และใหมี้การทบทวนสมรรถนะของผูไ้ดร้บัการรบัรองตามรายการท่ีระบุในขอ้ 

5.1 แทน รวมถึงการตรวจประเมินใหม่น้ีจะด าเนินการตรวจประเมินแบบเจา้ของสวนป่าเดียว โดยจะ

ด าเนินการตรวจประเมินในทุกกิจกรรมและขอบขา่ยของแต่ละเจา้ของสวนป่าท่ีขอรบัการรบัรอง 
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7.   โปรแกรมการตรวจประเมิน    

 ในกระบวนการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง SFPM ไม่วา่จะเป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองแบบเด่ียวหรือ

แบบกลุ่ม โปรแกรมการตรวจประเมินจะประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

(1) การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง (2 ขั้นตอน) 

(2) การตรวจติดตามผลการรกัษาระบบ 

(3) การตรวจประเมินใหม่เพ่ือต่ออายุการรบัรอง  (ตรวจประเมินก่อนใบรบัรองหมดอายุการรบัรอง 5 ปี)  

ซ่ึงรายละเอียดของการตรวจประเมินตามประเภทการตรวจประเมิน เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 – ขอ้ 6.4 

ในการพิจารณาก าหนดหรือทบทวนโปรแกรมการตรวจประเมิน ขอบข่ายการตรวจประเมิน และแผนการตรวจ

ประเมิน สถาบนัจะพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอบข่ายและความซบัซอ้นของ SFPM ของลกูคา้ สภาพภมิูศาสตรแ์ละลกัษณะทางธรรมชาติ 

2) กระบวนการ ชนิดพนัธุข์องไมใ้นสวนป่าและระบบการจดัการสวนป่า 

3) ขนาดองคก์รของลกูคา้ ขนาดพ้ืนท่ีของสวนป่าท่ีขอการรบัรอง 

4) พ้ืนท่ีสวนป่าท่ีถกูตรวจประเมิน 

5) ภาษาท่ีใชใ้นองคก์รของลกูคา้ ภาษาใชต้รวจประเมินและจดัท ารายงานการตรวจประเมิน 

6) ขอ้ก าหนดของส่วนงานและกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้และลกูคา้ของลกูคา้ 

8) จ านวนของสถานท่ีตั้งสวนป่าท่ีขอการรบัรอง และการพิจารณาสถานท่ีตั้งของสวนป่าหลายแหง่กรณีการ

ขอการรบัรองแบบกลุ่ม 

9) เวลาท่ีใชใ้นการตรวจประเมินในแต่ละกิจกรรม 

10) ความรูค้วามสามารถของกลุ่มผูต้รวจประเมิน 

11) ผลของการตรวจประเมินขั้นตอนท่ี 1 หรือการตรวจประเมินใดก่อนหน้าน้ี 

12) ผลของการตรวจติดตามผลการรกัษากิจกรรมอ่ืนๆ 

13) ระดบัของประสิทธิผลของ SFPM ท่ีแสดงใหเ้ห็น 

14) จ านวนท่ีตอ้งใชใ้นการสุ่มตวัอยา่ง (Eligibility for sampling) 

15) ขอ้รอ้งเรียนลกูคา้ 

16) ขอ้รอ้งเรียนท่ีสถาบนัไดร้บัเก่ียวกบัลกูคา้ 

17) มีการตรวจประเมินแบบรวมระบบ (Combine audit)  ตรวจประเมินแบบบรูณาการ (Integrated  audit) 

หรือตรวจประเมินรว่มกบัหน่วยรบัรองอ่ืน (Joint audit) 

18) การเปล่ียนแปลงขององคก์รของลกูคา้ ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ หรือการจดัการ 

19) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของสถาบนั 

20) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

21) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของหน่วยรบัรองระบบงาน 

22) ความเส่ียงและความซบัซอ้น 

23) ขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร  เช่น ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย  

เป็นตน้  

24) ความเก่ียวขอ้งขององคก์รท่ีมีส่วนไดส้่วนเสีย 

25) ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากการตรวจประเมินก่อนหน้าน้ี 




