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มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ 

เล่ม 1 ข้อกําหนด 
1.  ขอบข่าย 

มาตรฐานน้ีครอบคลุมข้อกําหนดเก่ียวกับห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ โดยข้อกําหนดอธิบายถึงกระบวนการ
ต่างๆ เก่ียวกับข้อมูลของแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีการจัดหา ไปจนถึงข้อมูลเก่ียวกับที่มาของผลิตภัณฑ์ที่จัดจําหน่าย
โดยองค์กร  มาตรฐานน้ีกล่าวถึงแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับห่วงโซ่การควบคุมซึ่งอาจเลือกนําไปปฏิบัติได้    
สองวิธี ได้แก่ วิธีการคัดแยกทางกายภาพ และวิธีแบบอัตราร้อยละ 

มาตรฐานน้ีอธิบายถึงข้อกําหนดเก่ียวกับระบบการจัดการขั้นตํ่าสําหรับการดําเนินการตามกระบวนการของห่วงโซ่การ
ควบคุมรวมทั้งการจัดการกระบวนการของห่วงโซ่ดังกล่าว ทั้งน้ีอาจมีการนํามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ     
(ISO 9001 Quality management systems - Requirements) หรือมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม     
(ISO 14001 Environmental management systems - Requirements with guidance for use) มาใช้เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดด้านระบบการจัดการขั้นตํ่าตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานน้ี 

นอกจากน้ี มาตรฐานยังครอบคลุมไปถึงข้อกําหนดขั้นตํ่าเก่ียวกับด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านแรงงาน 

ห่วงโซ่การควบคุมน้ีใช้ร่วมกับการกําหนดการอ้างสิทธ์ิของรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ (Forest certification 
scheme) ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์สําหรับการยอมรับวัตถุดิบทีไ่ด้การรับรองด้วย มาตรฐานน้ีจึงกําหนดกระบวนการห่วงโซก่าร
ควบคุมโดยใช้คําทั่วไปได้แก่ “วัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง (certified material)” “วัตถุดิบเป็นกลาง (neutral material)” 
และ “วัตถุดิบอ่ืนๆ (other material)”  การอธิบายความหมายของคําทั่วไปเหล่าน้ีให้เป็นไปตามรูปแบบการรับรองการ
จัดการป่าไม้ 

การใช้การอ้างสิทธ์ิและฉลากที่เก่ียวข้องจากการดําเนินการตามห่วงโซ่การควบคุมนั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของมาตรฐาน
ฉลากสิ่งแวดล้อมและคําประกาศสิ่งแวดล้อม : หลักการทั่วไป (ISO 14020 Environmental labels and declarations 
- General principles) และสําหรับการพิจารณาวัตถุดิบรีไซเคิลภายในห่วงโซก่ารควบคุมต้องอยู่บนพ้ืนฐานของมาตรฐาน
ฉลากสิ่งแวดล้อมและคําประกาศสิ่งแวดล้อม:การประกาศรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภท 2) 
(ISO 14021 Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II 
environmental labelling)) ซึ่งผู้ใช้มาตรฐานน้ีต้องปฏิบัติตาม 

การติดฉลากผลิตภัณฑ์ถือเป็นวิธีการสื่อสารหน่ึงที่อาจนํามาใช้ในกระบวนการของห่วงโซ่การควบคุมขององค์กร       
ในกรณีที่องค์กรตัดสินใจที่จะติดฉลากบนผลิตภัณฑ์หรือมิได้อยู่บนผลิตภัณฑ์ ข้อกําหนดในการใช้ฉลากซึ่งรวมถึง
ข้อกําหนดที่กําหนดขึ้นโดยเจ้าของฉลากจะถือเป็นส่วนสําคัญของข้อกําหนดห่วงโซ่การควบคุม 
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องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ให้ตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกําหนดโดยบุคคลที่สาม ซึ่งกําหนดโดยรูปแบบการ
รับรองการจัดการป่าไม้ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานน้ี ทั้งน้ีการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกําหนดมาตรฐานนี้ 
ถือเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรอง
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ (ISO/IEC 17065 Conformity assessment - Requirements for bodies 
certifying products, processes and services) 

 
2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี ให้เป็นไปตามบทนิยามของมาตรฐานการมาตรฐานและ
กิจกรรมที่เก่ียวข้อง : คําศัพท์ทั่วไป (ISO/IEC Guide 2 Standardization and related activities - General 
vocabulary) และมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ : หลักการและคําศัพท์ (ISO 9000 Quality 
management systems - Fundamentals and vocabulary) และดังต่อไปน้ี 

2.1 ใบรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน (Accredited certificate) หมายถึง ใบรับรองซึ่งออกโดยหน่วยรับรอง
ภายใต้ขอบข่ายที่ได้การรับรองระบบงาน  และมาพร้อมสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงาน 

2.2 วัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง (Certified material) หมายถึง วัตถุดิบซึ่งได้รับการอ้างสิทธ์ิตามห่วงโซ่การควบคุม 

หมายเหตุ เกณฑ์สําหรับวัตถุดิบท่ีได้รับการรับรองรวมถึงผู้จัดหาวัตถุดิบนั้นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคํานิยามของการ    
อ้างสิทธ์ิของรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ ซ่ึงกําหนดคํานิยามของวัตถุดิบท่ีได้รับการรับรอง           
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะสําหรับการอ้างสทิธ์ิของรูปแบบการรับรองนั้นๆ โดยนําไปใช้ควบคู่กับมาตรฐานนี้ 

2.3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง (Certified product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการระบุว่าทําจากวัตถุดิบที่ได้รับ
การรับรอง โดยองค์ประกอบของวัตถุดิบน้ันๆ ได้รับการตรวจสอบโดยห่วงโซ่การควบคุม 

2.4 ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (Chain of custody of forest based products) หมายถึง
กระบวนการในการจัดการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเภทของวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ซึ่งช่วยให้องค์กร
สามารถทําการอ้างสิทธ์ิที่ทวนสอบได้และถูกต้องสําหรับองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง 

2.5 การอ้างสิทธ์ิ (Claim) หมายถึง ข้อมูลซึ่งบ่งถึงลักษณะเฉพาะบางประการของผลิตภัณฑ์หน่ึงๆ 

หมายเหตุ คําว่า “การอ้างสิทธ์ิ” ซ่ึงใช้ในมาตรฐานน้ีคือ การใช้การอ้างสิทธ์ิของห่วงโซ่การควบคุมอย่างเป็นทางการ      
(ดูข้อมูลได้จากเอกสาร “การอ้างสิทธ์ิ” ของเจ้าของรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้) 

2.6 ระยะเวลาของการอ้างสิทธ์ิ (Claim period) หมายถึง ช่วงเวลาที่การอ้างสิทธ์ิของห่วงโซ่การควบคุมน้ันมีผล 

2.7 ไม้เถื่อน (Conflict timber) หมายถึง ไม้ซึ่งมีการค้าขายโดยกลุ่มติดอาวุธในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งใน  
ห่วงโซ่การควบคุม  โดยกลุ่มติดอาวุธดังกล่าว อาจเป็นกลุ่มกบฏหรือกลุ่มทหารโดยทั่วไป หรือโดยฝ่ายพลเรือน
ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับกลุ่มติดอาวุธที่ขัดแย้งกัน หรือโดยตัวแทนของกลุ่มดังกล่าว ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขยายความขัดแย้งหรือเพ่ือฉวยโอกาสจากกรณีขัดแย้งเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม้เถื่อนอาจไม่จําเป็นต้องผิด
กฎหมายเสมอไป หรือการใช้ประโยชน์จากไม้เองอาจเป็นสาเหตุโดยตรงของข้อขัดแย้ง 

2.8 แหล่งที่มีการควบคุม (Controlled sources) หมายถึง วัตถุดิบซึ่งมาจากแหล่งที่มีข้อขัดแย้งซึ่งมีความเสี่ยง
และความเสี่ยงได้ถูกทําให้น้อยลงเน่ืองจากมีการนําระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง (Due Diligence System) มาใช้ 



มอก. 2861 เล่ม 1-2560 
 

-3- 
 

2.9 แหล่งที่มีข้อขัดแย้ง (Controversial sources) หมายถึง แหล่งที่มีกิจกรรมดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายแห่งชาติ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับป่าไม้หรือสวนป่า โดยเฉพาะอย่างย่ิง กิจกรรมภายใต้ขอบเขตต่อไปน้ี 

(1.1)   การดําเนินการเก่ียวกับป่าไม้ สวนป่า และการทําไม้ซึ่งหมายรวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการแปลงป่าไม้เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

(1.2)   การจัดการพ้ืนที่ที่มีมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมและทางวัฒนธรรมที่สูง 

(1.3)  พืชพันธ์ุที่ใกล้สูญพันธ์ุและได้รับการคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงข้อกําหนดของอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 

(1.4)  ประเด็นเก่ียวกับสุขภาพและแรงงานซึ่งเก่ียวขอ้งกับคนงานที่ทํางานในป่าไม้  

(1.5)  ที่ดิน สิทธิถือครอง และสิทธิในการใช้ที่ดินของชนพ้ืนเมือง 

(1.6)  ที่ดิน สิทธิถือครอง และสิทธิในการใช้ที่ดินของบุคคลที่สาม 

(1.7)  การจ่ายภาษีและค่าสัมปทาน 

(2) ไม่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เก่ียวข้องกับการค้าขายและศุลกากร และที่ภาคการป่าไม้ให้
ความสําคัญ 

(3) มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตจากป่าไม้ ซึ่งผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม 

(4) มีการแปลงป่าไม้เป็นพืชพรรณชนิดอ่ืนๆ ซึ่งหมายรวมถึงการแปลงป่าปฐมภูมิเป็นสวนป่า 

2.10 ลูกค้า หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร โดยเป็นบุคคลซึ่งการอ้างสิทธ์ิน้ีระบุถึง 

หมายเหตุ คําว่า “ลูกค้า” ให้ครอบคลุมถึงลูกค้าภายในองค์กรด้วย 

2.11 ระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง (Due Diligence System) หมายถึง ขอบข่ายของกระบวนการและมาตรการ
ต่างๆ ซึ่งได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินความเสี่ยง การลดความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

2.12 วัตถุดิบจากป่าไม้ (Forest based material) หมายถึง วัตถุดิบซึ่งได้จากป่าไม้หรือจากแหล่งที่มาอ่ืนๆ ซึ่ง
ได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ ทั้งน้ี รวมถึงวัตถุดิบรีไซเคิลซึ่งมี
ที่มาจากแหล่งดังกล่าวข้างต้น 

หมายเหตุ วัตถุดิบท่ีได้จากป่าไม้อาจเป็นวัตถุท่ีทําจากไม้หรือมิได้ทําจากไม้ก็ได้ 

2.13 ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (Forest based products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีวัตถุดิบจากป่าไม้เป็นองค์ประกอบ 

2.14 การติดฉลาก (Labelling) หมายถึง การใช้ฉลาก (บนผลิตภัณฑ์ หรือที่มิได้อยู่บนผลิตภัณฑ์) 

2.15 ประเภทของวัตถุดิบ (Material category) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
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หมายเหตุ มาตรฐานนี้แบ่งวัตถุดิบออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบท่ีได้รับการรับรอง (Certified material) วัตถุดิบท่ี
เป็นกลาง (Neutral material) และวัตถุดิบอ่ืนๆ (Other material) โดยวัตถุดิบแต่ละประเภทจะมีคํานิยาม
เฉพาะสําหรับการอ้างสิทธ์ิท่ีแตกต่างกัน 

2.16 วัตถุดิบที่เป็นกลาง (Neutral material) หมายถึง วัตถุดิบที่มิได้มาจากป่าไม้ ดังน้ันจึงถือเป็นวัตถุดิบที่เป็นกลาง
เมื่อนําไปคํานวณอัตราร้อยละการรับรอง 

หมายเหตุ รูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้  สามารถกําหนดคํานิยามสําหรับวัตถุดิบท่ีเป็นกลางเองได้ ภายใต้การอ้าง
สิทธ์ของรูปแบบนั้นๆ ซ่ึงใช้ควบคู่ไปกับมาตรฐานนี้ วัตถุดิบท่ีเป็นกลาง เช่น เหล็ก หนัง ซ่ึงใช้เป็นส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ 

2.17 องค์กร (Organisation) หมายถึง นิติบุคคลใดๆ ซึ่งอ้างสิทธ์ิในผลิตภัณฑ์และดําเนินการตามข้อกําหนดใน
มาตรฐานน้ี โดยนิติบุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการระบุผู้ส่งมอบและลูกค้าของผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่าง
ชัดเจน 

2.18 วัตถุดิบอ่ืนๆ  (Other material) หมายถึง วัตถุดิบที่ได้จากป่าไม้ซึ่งนอกเหนือไปจากวัตถดิุบที่ได้รับการรับรอง 

2.19 ใบรับรองที่ได้รับการยอมรับ หมายถึง  

(1) ใบรับรองการจัดการป่าไม้ที่ได้รับการรับรองระบบงานที่สมบูรณ์และมีผลใช้ได้ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่ให้
การรับรองโดยเป็นไปตามรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ 

(2) ใบรับรองห่วงโซ่การควบคุมที่ได้รับการรับรองระบบงานที่สมบูรณ์และมีผลใช้ได้ ซึ่งออกโดยหน่วยงานท่ี
ให้การรับรองโดยเป็นไปตามรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ 

2.20 การคัดแยกทางกายภาพ (Physical separation) หมายถึง กระบวนการในการคัดแยกวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ต่างประเภทกันเพ่ือให้ลูกค้าได้ทราบถึงประเภทของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

หมายเหตุ การคัดแยกทางกายภาพอาจเป็นการคัดแยกซ่ึงกระทําภายในองค์กร โดยอาจจะเป็นบริเวณใดบริเวณหน่ึงท่ี
แยกออกต่างหาก หรือในบริเวณซ่ึงจัดเตรียมไว้สําหรับเก็บสินค้าโดยเฉพาะ หรืออาจมีการทําสัญลักษณ์ท่ี
ชัดเจน หรือการใช้ หรือมีสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกความแตกต่าง เพ่ือบ่งชี้ว่าวัตถุดิบนั้นๆ มีประเภทของแหล่งท่ีมา
แตกต่างกัน 

2.21 ป่าปฐมภูมิ (Primary forest) หมายถึง ป่าซึ่งประกอบไปด้วยพันธ์ุไม้ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยปราศจาก
สิ่งบ่งช้ีชัดว่ามีการกระทําใดๆ ของมนุษย์เกิดขึ้น และระบบนิเวศในป่าน้ันๆ จะต้องไม่ถูกรบกวนอย่างมี
นัยสําคัญ 

2.22 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product group) หมายถึง กลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตหรือจัดจําหน่ายในกระบวนการเฉพาะซึ่งอยู่
ภายใต้ห่วงโซ่การควบคุมขององค์กร 

หมายเหตุ 1 องค์กรสามารถสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าจากกระบวนการผลิตแบบคู่ขนานหรือแบบตามลําดับ 

หมายเหตุ 2 ห่วงโซ่การควบคุมของกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวซ่ึงมีการปฏิบัติตามห่วงโซ่
การควบคุม การดําเนินการแบบนี้สามารถเรียกว่า “โครงการห่วงโซ่การควบคุม” 

2.23 วัตถุดิบรีไซเคิล (Recycled material) หมายถึง วัตถุดิบจากป่าไม้ซึ่ง 

(1) เปลี่ยนมาจากของเสียในระหว่างขั้นตอนการผลิต ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการนําวัตถุดิบมาใช้ประโยชน์ซ้ํา เช่น 
วัตถุดิบจากการทํางานซ้ํา เศษเล็กเศษน้อยซึ่งเกิดขึ้นจากขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งโดยสามารถนําไปใช้
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ประโยชน์ภายในข้ันตอนเดียวกันกับที่ทําให้เกิดเศษเล็กเศษน้อยน้ัน และไม่รวมถึงเศษหรือกากที่ได้จาก
การผลิต เช่น จากการเลื่อย (ขี้เลื่อย เศษไม้ เปลือกไม้ ฯลฯ) หรือส่วนที่เหลือจากการทําป่าไม้ (เปลือกไม้ 
เศษไม้จากก่ิงก้าน รากไม้ ฯลฯ) เน่ืองจากสิ่งเหล่าน้ีมิได้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ “ของเสียในกระบวนการผลิต” 

(2) เกิดขึ้นจากครัวเรือนหรือจากสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือของหน่วยงานในฐานะท่ีเป็น
ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถใช้ตามจุดประสงค์ที่มุ่งหมายได้ ทั้งน้ี หมายรวมถึงวัตถุดิบที่ส่งกลับคืน
จากห่วงโซ่ในการจัดจําหน่าย 

หมายเหตุ 1 ประโยคท่ีกล่าวว่า “สามารถนําไปใช้ประโยชน์ภายในข้ันตอนเดียวกันกับท่ีทําให้เกิดเศษเล็กเศษน้อย”นั้น 
หมายถึงวัตถุดิบท่ีได้จากขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งซ่ึงถูกส่งกลับไปยังข้ันตอนเดียวกันนั้นอย่างต่อเนื่อง ณ สถานท่ี
เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ส่วนท่ีเหลือจากสายการปั๊มข้ึนรูปในการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ซ่ึงส่วนท่ีเหลือจากสายการ
ปั๊มข้ึนรูปดังกล่าวจะถูกนํากลับเข้าสู่สายการปั๊มข้ึนรูปซํ้าๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ส่วนท่ีเหลือจากสายการปั๊ม
ข้ึนรูปนี้จึงไม่ถือเป็นวัตถุดิบรีไซเคิล 

หมายเหตุ 2 วัตถุดิบซ่ึงถูกจัดให้อยู่ในประเภทกระดาษท่ีนํากลับมาใช้ใหม่ตามมาตรฐาน EN 643 เป็นวัตถุดิบท่ีได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับคํานิยามของคําว่าวัตถุรีไซเคิล 

หมายเหตุ 3 คํานิยามตามความหมายของมาตรฐาน ISO 14021 

2.24 การคํานวณอัตราร้อยละสะสม (Rolling percentage calculation) หมายถึง การคํานวณอัตราร้อยละของ
การรับรองโดยพิจารณาจากวัตถุดิบที่มีการจัดหาในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงตามที่กําหนดไว้ก่อนที่จะมีการผลิต
หรือจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2.25 การคํานวณอัตราร้อยละพ้ืนฐาน (Simple percentage calculation) หมายถึง การคํานวณอัตราร้อยละของ
การรับรองโดยพิจารณาจากวัตถุดิบที่เห็นได้ว่าเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ 

หมายเหตุ ตัวอย่างการคํานวณอัตราร้อยละพ้ืนฐาน เช่น งานพิมพ์ซ่ึงมีการคํานวณอัตราร้อยละของการรับรองจาก
วัตถุดิบท่ีมีการจัดซ้ือและใช้งานสําหรับงานพิมพ์นั้นๆ 

2.26 ผู้ส่งมอบ (Supplier) หมายถึง ผู้ทําหน้าที่จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่ึงๆ โดยตรง โดย
สามารถระบุผู้ส่งมอบน้ันๆ ได้อย่างชัดเจน 

หมายเหตุ 1 ในกรณีท่ีวัตถุดิบนั้นถูกจัดส่งโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบุคคลท่ีครอบครองวัตถุดิบนั้นๆ องค์กรจะต้อง
มอบหมายให้มีผู้ส่งมอบเพียงผู้เดียวเพ่ือวัตถุประสงค์ตามคํานิยามนี้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ครอบครองวัตถุดิบ
นั้นๆ หรือเป็นบุคคลผู้จัดส่งวัตถุดิบนั้นๆ ก็ตาม ตัวอย่างเช่น โรงพิมพ์ท่ีจัดหาวัตถุดิบจากผู้จัดจําหน่าย ซ่ึงหาก
วัตถุดิบนั้นถูกจัดส่งโดยผู้ผลิตกระดาษโดยตรง ผู้จัดจําหน่ายนั้นก็ถือว่าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ  

หมายเหตุ 2 คําว่า “ผู้ส่งมอบ” ครอบคลุมถึงผู้จัดหาวัตถุดิบภายในองค์กร 

3.  การระบปุระเภทของวัตถุดบิและผลิตภัณฑ ์
3.1 การระบุข้อมูลการส่งมอบ 

3.1.1 การจัดส่งวัตถุดิบเพ่ือใช้สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่การควบคุม องค์กรต้องได้รับข้อมูลซึ่งจําเป็นต่อ
การระบุและตรวจสอบประเภทของวัตถุดิบจากผู้ส่งมอบทุกคร้ัง 

3.1.2 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

(1)  ช่ือองค์กรที่เป็นลูกค้าในการจัดส่งนั้นๆ  
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(2)  ข้อมูลเก่ียวกับผู้ส่งมอบ 

(3)  ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง 

(4)  จํานวนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุไว้ในเอกสาร 

(5)  วันที่จัดส่งหรือช่วงเวลาการจัดส่งหรือรอบระยะเวลาบัญชี 

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการอ้างสิทธ์ิต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

(1) การอ้างสิทธ์ิการได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสําหรับประเภทของวัตถุดิบ (อัตราร้อยละของ
วัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง) โดยเฉพาะอย่างย่ิง สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุในเอกสาร ตามท่ีมีข้อมูล 

(2) ตัวช้ีบ่งการรับรองห่วงโซ่การควบคุมของผู้ส่งมอบวัตถุดิบ หรือใบรับรองการจัดการป่าไม้ หรือ
เอกสารอ่ืนๆ 

หมายเหตุ 1 การอ้างสิทธ์ิอย่างเป็นทางการ หมายถึง การอ้างสิทธ์ิซ่ึงมีการใช้ข้อความท่ีถูกต้องและ ชัดเจน 
รวมท้ังเอกสารท่ียืนยันสถานะท่ีได้การรับรอง ซ่ึงระบุไว้ในเอกสารของรูปแบบการรับรองการป่าไม้
ท่ีเกี่ยวข้องหรือรูปแบบการติดฉลากท่ีกําหนด 

หมายเหตุ 2 ตัวชี้บ่งการรับรองอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเลข หรืออักษรและตัวเลข และมักจะเรียกว่า 
“หมายเลขการรับรอง” 

หมายเหตุ 3 ตัวอย่างของเอกสารการจัดส่ง ได้แก่ ใบแจ้งราคาสินค้า หรือบันทึกการจัดส่ง ต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนด 3.1.2 ท่ียืนยันสถานะท่ีได้รับการรับรองของผู้ส่งมอบ 

3.1.3 เมื่อมีการจัดส่งวัตถุดิบ องค์กรต้องแยกประเภทวัตถุดิบที่มีการจัดหามา โดยแยกออกเป็นวัตถุดิบที่ได้รับการ
รับรองวัตถุดิบที่เป็นกลาง และวัตถุดิบอ่ืนๆ ตามข้อกําหนดในการอ้างสิทธ์ิของห่วงโซ่การควบคุมที่กําหนดไว้ 

หมายเหตุ เกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือแยกประเภทวัตถุดิบออกเป็นวัตถุดิบท่ีได้การรับรอง วัตถุดิบท่ีเป็นกลาง และ
วัตถุดิบอ่ืนๆ สําหรับการอ้างสิทธ์ินั้น ระบุไว้ในเอกสารของรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ท่ีเกี่ยวข้อง
หรือรูปแบบการติดฉลากท่ีกําหนด 

3.2  การระบุข้อมูลผู้ส่งมอบ 

3.2.1 องค์กรต้องขอสําเนาหรือเข้าตรวจสอบ เก่ียวกับใบรับรองการจัดการป่าไม้หรือใบรับรองห่วงโซ่การควบคุม
หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่ยืนยันสถานะที่ได้รับการรับรองของผู้ส่งมอบทุกรายที่จัดส่งวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง  

หมายเหตุ เกณฑ์สําหรับผู้ส่งมอบท่ีได้การรับรองและเอกสารยืนยันสถานะท่ีได้การรับรองของผู้ส่งมอบนั้น ระบุไว้ใน
เอกสารของรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ท่ีเกี่ยวข้องหรือในรูปแบบการติดฉลากท่ีกําหนด 

3.2.2 องค์กรต้องประเมินสถานะการรับรองของผู้ส่งมอบวัตถุดิบ โดยใช้เกณฑ์สําหรับผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่ได้รับ
การรับรอง และพิจารณาความถูกต้องของการรับรอง รวมถึงขอบข่ายของเอกสารที่ได้รับตามข้อ 3.2.1 

หมายเหตุ นอกจากเอกสารที่ได้รับจากผู้ส่งมอบแล้ว องค์กรควรใช้ทะเบียนของผู้ส่งมอบซ่ึงได้รับการรับรอง (ผู้ถือ
ใบรับรอง) ท่ีมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยองค์กรซ่ึงเป็นท่ียอมรับเป็นผู้เก็บรักษาไว้ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย 
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4. ข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง  
4.1  ข้อกําหนดทั่วไป 

4.1.1 องค์กรต้องนําระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงมาใช้ โดยให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของมาตรฐานน้ี ซึ่งต้องอาศัย
เทคนิคในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่วัตถุดิบน้ันมาจากแหล่งที่มีข้อขัดแย้ง 

4.1.2 ระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องนําไปใช้กับวัตถุดิบจากป่าไม้ทั้งหมดภายใต้ห่วงโซ่การควบคุมขององค์กร ยกเว้น 

(1)  วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิล และ 

(2)  วัตถุดิบที่ได้มาจากชนิดพันธ์ุในภาคผนวก 1 ถึง 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสหภาพ
ยุโรป และกฎหมายแห่งชาติที่เก่ียวข้อง ซึ่งว่าด้วยประเด็นเก่ียวกับอนุสัญญาดังกล่าว 

4.1.3 ระบบการจัดการขององค์กรต้องเอ้ือต่อการสนับสนุนระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง (Due Diligence System) 
โดยต้องสอดคล้องกับข้อ 7 ของมาตรฐานน้ี 

4.1.4 องค์กรต้องนําระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงมาใช้ใน 3 ขั้นตอน ซึ่งเก่ียวข้องกับ 

(1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

(2)  การประเมินความเสี่ยง  

(3)  การจัดการสิ่งที่จัดหา (supply) ที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญ   

4.1.5 องค์กรที่จัดหาวัตถุดิบซึ่งมาจากชนิดพันธ์ุพืชในภาคผนวก 1 ถึง 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมาย
สหภาพยุโรป และกฎหมายแห่งชาติที่เก่ียวข้อง ซึ่งว่าด้วยประเด็นเก่ียวกับอนุสัญญาดังกล่าว 

4.1.6 องค์กรต้องไม่ใช้วัตถุดิบต้องห้ามที่ได้จากป่าไม้ซึ่งมาจากประเทศที่ถูกควํ่าบาตรโดยองค์การสหประชาชาติ 
สหภาพยุโรป หรือโดยรัฐบาลใดๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งได้ยับย้ังการส่งออกและนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าไม้
จากประเทศน้ันๆ 

หมายเหตุ  คําว่า “ท่ีเกี่ยวข้อง” หมายถึงการควํ่าบาตรที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

4.1.7 องค์กรต้องไม่ใช้ไม้เถื่อน 

4.1.8 องค์กรต้องไม่ใช้วัตถุดิบใดๆ ที่ทําจากสิ่งมีชีวิตจากป่าไม้ซึ่งผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง  

4.1.9 องค์กรต้องไม่ใช้วัตถุดิบใดๆ ที่ทําจากไม้ซึ่งได้มาจากการแปลงสภาพป่าไม้เป็นพืชพรรณชนิดอ่ืนๆ ซึ่ง
รวมถึงการเปลี่ยนสภาพป่าปฐมภูมิเป็นสวนป่าในการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง  

4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.2.1 ระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องดําเนินการโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้ส่งมอบ โดยองค์กรต้องเข้าถึงข้อมูล
ดังต่อไปน้ี 

(1)  การระบุวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่ือทางการค้าและประเภท 
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(2)  การระบุชนิดของพันธ์ุไม้ซึ่งเป็นส่วนประกอบในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยใช้ช่ือสามัญ หรือช่ือทาง
วิทยาศาสตร์ (ถ้ามี) 

(3) ประเทศที่มีการทําไม้และหากเป็นไปได้ให้รวมถึงภูมิภาคย่อย หรือสัมปทานการทําไม้ 

หมายเหตุ 1  จําเป็นต้องให้มีการเข้าถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์ ในกรณีท่ีการนําชื่อสามัญมาใช้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
การระบุชื่อชนิดพันธ์ุไม้ผิด 

หมายเหตุ 2  ชื่อทางการค้าของพันธ์ุไม้เทียบเท่ากับชื่อสามัญในกรณีท่ีพันธ์ุไม้ท้ังหมดภายใต้ชื่อทางการค้านั้นมีความ
เสี่ยงจะมาจากแหล่งท่ีมีข้อขัดแย้ง 

หมายเหตุ 3  จําเป็นต้องให้มีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในระดับท่ีละเอียดกว่าชื่อประเทศ ในกรณี
ท่ีชื่อของแหล่งท่ีมาต่างๆ ในประเทศนั้นๆ มีความเสี่ยงในประเด็นของแหล่งท่ีมีข้อขัดแย้ง 

หมายเหตุ 4  คําว่า “สัมปทานการทําไม้” หมายถึงสัญญาในระยะยาวท่ีให้สิทธ์ิขาดในการทําไม้ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ี
กําหนด 

หมายเหตุ 5  จะมีการใช้คําว่า “ประเทศหรือภูมิภาค” เพ่ือบ่งบอกถึงประเทศ ภูมิภาค หรือสัมปทานการทําไม้ ของ
แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ต่อไปในข้อกําหนดนี้ 

4.3  การประเมินความเสี่ยง 

4.3.1 องค์กรต้องประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีข้อขัดแย้งสําหรับวัตถุดิบจาก
ป่าไม้ทั้งหมดภายใต้ระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์กร ยกเว้นในกรณีที่เป็น: 

(1)  วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองซึ่งผู้ส่งมอบจัดส่งพร้อมระบุการอ้างสิทธ์ิและมีใบรับรองที่
ได้รับการยอมรับจากรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ 

(2)  วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ซึ่งผู้ส่งมอบจัดส่งพร้อมระบุการอ้างสิทธ์ิและมีใบรับรองห่วงโซ่การ
ควบคุมที่ได้รับการยอมรับจากรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ 

4.3.2 องค์กรต้องประเมินความเสี่ยงเพ่ือนําไปสู่การแยกประเภทของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดหามาให้อยู่
ในประเภทที่มีความเสี่ยง “ตํ่า (negligible)” หรือที่มีความเสี่ยง “นัยสําคัญ (significant)” 

4.3.3 องค์กรต้องประเมินความเสี่ยงบนพ้ืนฐานต่อไปน้ี 

(1)  โอกาสที่กิจกรรมของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หรือพันธ์ุไม้น้ันๆ มาจากแหล่งที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นใน
ประเทศหรือภูมิภาค (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า โอกาสของแหล่งที่มา) และ 

(2)  โอกาสที่ห่วงโซ่อุปทานไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีข้อขัดแย้งได้  (ซึ่ง
ต่อไปน้ีจะเรียกว่า โอกาสของห่วงโซ่อุปทาน)  

4.3.4  องค์กรต้องกําหนดระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสของแหล่งที่มา และโอกาสของห่วงโซ่อุปทาน 
และทั้งสองเร่ืองรวมกัน เพ่ือจําแนกประเภทวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นที่มีความเสี่ยงอย่างมี “นัยสําคัญ” 
หากว่าหน่ึงหรือทั้งสองเร่ืองได้รับการประเมินว่ามีโอกาสสูง (ดูรูปภาพที่ 1)  
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สูง 
โอกาสของห่วงโซ่อุปทาน 

ความเสี่ยงที่มี
นัยสาํคญั 

ความเสี่ยงที่มี
นัยสาํคญั 

ต่ํา ความเสี่ยงตํ่า ความเสี่ยงที่มี
นัยสาํคญั 

 โอกาสของแหล่งที่มา
ตํ่า สูง

รูปภาพที่ 1 ประเภทของความเสี่ยง 

(4.3.4) 

4.3.5  ตารางต่อไปน้ีแสดงตัวช้ีวัดซึ่งต้องใช้สําหรับการจําแนกประเภทความเสี่ยงของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

หมายเหตุ ตัวชี้วัดสําหรับ  “โอกาสตํ่า” ท้ังแหล่งท่ีมาและห่วงโซ่อุปทาน (ตารางท่ี 1) อธิบายถึงทางเลือกสําหรับ
ข้ันตอนแรกในการลดความเส่ียง (เช่น การให้ข้อมูลเพ่ิมเติม) ก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการลดความเสี่ยง
อย่างเต็มรูปแบบตามท่ีอธิบายไว้ในข้อ 4.5 ดังนั้น หากสามารถจําแนกได้ด้วยตัวชี้วัดท่ีแสดงถึง “โอกาส
ตํ่า” ท้ังในแหล่งท่ีมาและห่วงโซ่อุปทาน ตัวชี้วัดท่ีแสดง “โอกาสสูง” ในแกนเดียวกันก็จะถูกหักล้างไป 

ตารางที่ 1 ตัวช้ีวัดสําหรับ “โอกาสตํ่า” ของแหล่งที่มาและห่วงโซ่อุปทาน (ความเสี่ยงตํ่า) 

(4.3.5) 

ตัวชี้วัด 
สิ่งที่จัดหา 

(1) วัตถุดิบและผลติภัณฑ์ที่ได้การรับรองซึ่งจัดส่งพร้อมด้วยการอ้างสิทธ์ิจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
น้ันๆ ว่ามีใบรบัรองที่ได้การยอมรับจากเจ้าของรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ 

(2) วัตถุดิบและผลติภัณฑ์อ่ืนๆ ทีจ่ัดส่งพร้อมด้วยการอ้างสิทธ์ิจากผู้ส่งมอบว่าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์น้ันๆ มี
ใบรับรองห่วงโซ่แห่งการควบคุมที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ 

สิ่งที่จัดหาที่มีการแจ้งว่าได้รับการรับรองตามเจ้าของรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ พร้อมด้วยใบรับรองการ
จัดการป่าไม้หรือใบรับรองห่วงโซ่การควบคุมซึ่งออกโดยหน่วยงานที่ให้การรับรองซึ่งเป็นบุคคลที่สาม 
สิ่งที่จัดหาซึ่งได้รับการทวนสอบโดยภาครัฐหรือเอกชน หรือกลไกในการออกใบอนุญาตที่นอกเหนือจากเจ้าของ
รูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้ซึ่งมุ่งเน้นความสําคัญไปที่การดําเนินการต่างๆ ภายใต้คําว่า “แหล่งทีม่ีข้อขัดแย้ง” 
สิ่งที่จัดหาที่มาพร้อมเอกสารซึ่งแสดงถึงการทวนสอบซึ่งระบุรายละเอียดต่อไปน้ีอย่างชัดเจน 

(1) ประเทศหรือภูมิภาคท่ีทําการตัดฟันไม้ (รวมถึงข้อพิจารณาเกี่ยวกับกองกําลังติดอาวุธ (Armed 
conflict) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย) 

(2) ช่ือทางการค้าและประเภทของผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่ือสามญัของพันธ์ุไม้ และช่ือเต็มทางวิทยาศาสตร์ (ถ้ามี) 
(3) ผู้ส่งมอบทั้งหมดภายในห่วงโซ่อุปทาน และ 
(4) หน่วยการจัดการป่าไม้ (Forest Management Unit) ของแหล่งที่มาของสิ่งที่จัดหา 
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(5) เอกสารหรือข้อมูลที่เช่ือถือได้อ่ืนๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม้และผลิตภัณฑ์ทีท่ําจากไม้ สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดของกิจกรรมต่างๆซึ่งอ้างถึงไว้ตามความหมายของคําว่าแหล่งที่มีข้อพิพาท 

ต้องพิจารณาเอกสารซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครฐัจากประเทศที่มีดัชนีภาพลักษณ์คอร์รปัช่ัน (Corruption 
 Perceptions Index หรือ CPI) จากองค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International หรือ TI) ตํ่ากว่า  50 
 เป็นพิเศษ 

หมายเหตุ 1    การตรวจสอบไม้โดยระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อกําหนดของกฎหมายควบคุมการค้าไม้ของ
สหภาพยุโรป (European Timber Regulation) ภายใต้การควบคุมดูแลโดยองค์กรท่ีทําหน้าท่ี
ตรวจสอบ สามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานเพ่ือแสดงว่าสิ่งท่ีจัดหาน้ันถูกต้องตามกฎหมาย 

หมายเหตุ 2 มีการอธิบายแนวทางตามลักษณะทางภูมิศาสตร์สําหรับการระบุความเสี่ยงตํ่าไว้ในข้อ 4.3.8 

ตารางที่ 2 ตัวช้ีวัดสําหรับ “โอกาสสูง” ของแหล่งที่มา 

(4.3.5) 

ตัวชี้วัด 
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perceptions Index หรือ CPI) ของประเทศซ่ึงกําหนดโดยองค์กร
ความโปร่งใสสากล (Transparency International หรือ TI) ตํ่ากว่า 50 

ประเทศหรือภูมิภาคน้ันๆ มีกองกําลังติดอาวุธเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย 

ประเทศหรือภูมิภาคน้ันๆ เป็นประเทศภูมิภาคท่ีทราบกันดีว่ามีระบบการจัดการป่าไม้และการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับป่าไม้ในระดับที่ตํ่า 
ชนิดพันธ์ุไม้ที่เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นชนิดพันธ์ุที่มีกิจกรรมตาม     
คํานิยามท่ีกําหนดไว้ของแหล่งที่มีข้อขัดแย้ง  

 

ตารางที่ 3 ตัวช้ีวัดสําหรับ “โอกาสสูง” ของห่วงโซ่อุปทาน 

(4.3.5) 

ตัวชี้วัด 
การไม่รู้ข้อมูลเก่ียวกับผู้ดําเนินการและขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานก่อนการทวนสอบในคร้ังแรกด้วยระบบการ   
ทวนสอบที่ได้รับการยอมรับที่เป็นตัวช้ีวัดสําหรับความเสี่ยงตํ่าในตารางจัดลําดับความเสี่ยง (Risk matrix)  
การไม่รู้ข้อมูลเก่ียวกับประเทศหรือภูมิภาคท่ีมีการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ทีท่ําจากไม้ก่อนการทวนสอบในคร้ังแรก
ด้วยระบบการทวนสอบที่ได้รับการยอมรับที่เป็นตัวช้ีวัดสําหรับความเสี่ยงตํ่าในตารางจัดลําดับความเสี่ยง (Risk 
matrix)  
การไม่สามารถระบุชนิดของพันธ์ุไม้ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ 
การมีหลักฐานของการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายโดยองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตามในหว่งโซ่อุปทาน 

 

4.3.6  องค์กรต้องประเมินความเสี่ยงสําหรับการจัดส่งในครั้งแรกของผู้ส่งมอบทุกราย และต้องทบทวนการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละคร้ังและปรับแก้หากจําเป็น 
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4.3.7  องค์กรต้องประเมินความเสี่ยงสําหรับทุกๆ การจัดส่งของผู้ส่งมอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
รายละเอียดตามท่ีระบุในข้อ 4.2.1 

4.3.8  องค์กรสามารถประเมินความเสี่ยงและระบุว่าเป็นความเสี่ยงตํ่าสําหรับการจัดส่งจากพ้ืนที่น้ันๆ ตาม
เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

(1)  องค์กรต้องจัดทําข้อมูลต่อไปน้ี ให้เป็นปัจจุบัน 

 ก. การอธิบายลักษณะของพ้ืนที่น้ันๆ อย่างชัดเจน  

 ข.  รายช่ือของชนิดพันธ์ุไม้ที่จัดส่งจากพ้ืนที่น้ันๆ 

ค.  หลักฐานที่เหมาะสมในการยืนยันว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์มาจากพ้ืนที่และชนิด
พันธ์ุไม้ตามท่ีได้ระบุไว้เท่าน้ัน 

(2)  ไม่ปรากฏตัวช้ีวัดตามท่ีแสดงในตารางที่ 2 และ 3 

(3)  ต้องประเมินความเสี่ยงเฉพาะพ้ืนที่ ก่อนการจัดส่งเป็นคร้ังแรกจากพ้ืนที่น้ันๆ และต้องแก้ไขการ
ประเมินความเสี่ยงปีละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย 

(4)  ต้องทบทวนการประเมินความเสี่ยงเฉพาะพ้ืนที่ และแก้ไขในกรณีที่จําเป็น หากเง่ือนไขในข้อ (1) 
เปลี่ยนแปลง 

4.4  ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่ตรวจสอบหรือยืนยันได้ 

4.4.1  องค์กรต้องมั่นใจว่าข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่ตรวจสอบหรือยืนยันได้ที่มาจากบุคคลที่สามซึ่งเก่ียวข้องกับ
ความสอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายของผู้ส่งมอบ รวมทั้งประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับแหล่งที่มีข้อขัดแย้ง 
ต้องได้รับการสอบสวนอย่างทันท่วงที หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริง ให้ประเมินความเสี่ยงของสิ่งที่
จัดหาอีกครั้ง 

4.4.2  ในกรณีที่มีข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่ตรวจสอบหรือยืนยันได้เกิดขึ้น วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งเดิมมิได้
กําหนดให้ต้องได้รับการประเมินความเสี่ยง (ดูข้อ 4.3.1) ต้องถูกประเมินความเสี่ยงตามข้อ 4.3 

4.5  การจัดการสิ่งที่จัดหาที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญ 

4.5.1  ทั่วไป 

4.5.1.1  ในกรณีสิ่งที่จัดหาท่ีถูกระบุว่ามีความเส่ียงอย่างมี “นัยสําคัญ” องค์กรต้องขอให้ผู้ส่งมอบให้ข้อมูล
และหลักฐานเพ่ิมเติมในกรณีที่สามารถทําได้ ซึ่งข้อมูลและหลักฐานเหล่าน้ีอาจช่วยให้องค์กรสามารถ
จําแนกประเภทของสิ่งที่จัดหาน้ันๆ ให้เป็นสิ่งที่จัดหาที่มีความเสี่ยงตํ่า ผู้ส่งมอบต้องมั่นใจว่า 

(1) ให้ข้อมูลที่จําเป็นต่อองค์กรในการที่จะระบุหน่วยการจัดการป่าไม้ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
น้ันๆ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดซึ่งเก่ียวข้องกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงอย่าง
มี “นัยสําคัญ”  

(2) ให้องค์กรสามารถตรวจสอบการดําเนินการของผู้ส่งมอบ รวมถึงการดําเนินการของผู้ส่งมอบ
ก่อนหน้าในห่วงโซ่อุปทาน โดยบุคคลที่สองหรือบุคคลที่สาม 
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 หมายเหตุ เอกสารประกอบ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ เช่น ข้อตกลงท่ีมีการลงนามหรือถ้อยแถลงอย่างเป็น       
ลายลักษณ์อักษรของผู้ส่งมอบ 

4.5.1.2  องค์กรต้องมีโปรแกรมทวนสอบโดยบุคคลท่ีสองหรือที่สาม สําหรับสิ่งที่จัดหาที่ได้รับการจําแนกว่ามี
ความเสี่ยงอย่างมี “นัยสําคัญ” โดยโปรแกรมการทวนสอบดังกล่าวต้องครอบคลุมถึง 

(1)  การระบุห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดและหน่วยการจัดการป่าไม้ของแหล่งที่มาของสิ่งที่จัดหา 

(2)  การตรวจสอบ ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้อง 

(3)  การลดความเสี่ยง มาตรการในการแก้ไขและป้องกันตามที่จาํเป็น 

4.5.2  การระบุห่วงโซ่อุปทาน 

4.5.2.1  องค์กรต้องขอข้อมูลที่มีรายละเอียดเก่ียวกับห่วงโซ่อุปทานและหน่วยการจัดการป่าไม้ของแหล่งที่มา
ของสิ่งที่จัดหาจากผู้ส่งมอบที่มีความเสี่ยงอย่างมี “นัยสําคัญ”  

4.5.2.2  องค์กรไม่ต้องติดตามการทวนสอบห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด หากผู้ส่งมอบสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่จัดหา
มานั้น มีความเสี่ยงตํ่า ตามตัวช้ีวัดในตารางที่ 1 ในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึง
หน่วยการจัดการป่าไม้ 

4.5.2.3  ข้อมูลที่ได้รับมาต้องช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและดําเนินการตรวจสอบ พ้ืนที่ปฏิบัติงานได้ 

4.5.3  การตรวจสอบ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

4.5.3.1  โปรแกรมทวนสอบขององค์กรต้องรวมถึงการตรวจสอบ พ้ืนที่ปฏิบัติงานของผู้ส่งมอบซึ่งจัดส่งวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงอย่างมี “นัยสําคัญ” การตรวจสอบพ้ืนที่ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการ
โดยองค์กรเอง (การตรวจสอบโดยบุคคลที่สอง) หรือโดยบุคคลที่สามในนามขององค์กร ทั้งน้ี องค์กร
อาจดําเนินการทบทวนเอกสารต่างๆ แทนการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีความม่ันใจ
เพียงพอว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบมิได้เก่ียวข้องกับแหล่งที่มีข้อขัดแย้ง 

4.5.3.2  องค์กรต้องแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีความรู้ความสามารถเพียงพอในข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงอย่างมี “นัยสําคัญ” และที่เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบแหล่งที่มีข้อขัดแย้ง 

4.5.3.3  ในกรณีที่มีการตรวจสอบพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยบุคคลที่สามในนามขององค์กร องค์กรต้องแสดงให้เห็น
ว่าบุคคลที่สามน้ันๆ มีความรู้ความสามารถเพียงพอในข้อกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.5.3.2 และมี
ความสามารถตามท่ีเจ้าของรูปแบบการรับรองการจัดการป่าไม้กําหนดไว้ 

4.5.3.4  องค์กรต้องกําหนดตัวอย่างของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงอย่างมี “นัยสําคัญ” จากผู้ส่งมอบ 
เพ่ือนําไปตรวจสอบ โดยแผนตรวจสอบจํานวนขั้นตํ่าของตัวอย่างรายปีควรจะเท่ากับรากที่สอง 
(Square root) ของจํานวนผู้ส่งมอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงอย่างมี “นัยสําคัญ” ต่อหน่ึงปี 
หรือ (y = √ ) โดยปัดเศษให้เป็นจํานวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด และในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า   
การตรวจสอบพ้ืนที่ปฏิบัติงานครั้งก่อนหน้าน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเอกสารน้ี อาจมีการ
ปรับลดจํานวนลงด้วยตัวเลข 0.8 ตัวอย่างเช่น เป็น (y = 0.8√ ) โดยปัดเศษขึ้นเป็นจํานวนเต็ม 
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4.5.3.5 การตรวจสอบพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี : 

(1)  ผู้ส่งมอบโดยตรงและผู้ส่งมอบช่วงทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานเพ่ือประเมินความสอดคล้องกับการ
อ้างสิทธ์ิของผู้ส่งมอบที่เก่ียวข้องกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และ 

(2)  เจ้าของหรือผู้จัดการหน่วยจัดการป่าไม้ของแหล่งที่มาของสิ่งที่จัดหา หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดการที่เก่ียวข้องกับหน่วยจัดการป่าไม้น้ันๆ เพ่ือประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนด
กฎหมาย 

4.5.4  มาตรการการแก้ไข 

4.5.4.1  องค์กรต้องกําหนดขั้นตอนในการดําเนินมาตรการแก้ไขความไม่สอดคล้องกับเกณฑ์สําหรับผู้ส่งมอบ
ตามท่ีระบุในโปรแกรมการทวนสอบขององค์กร อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

4.5.4.2  ขอบเขตของมาตรการแก้ไขต้องขึ้นอยู่กับระดับและความรุนแรงของความเสี่ยงว่าไม้และผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากไม้น้ันอาจมาจากแหล่งที่มีข้อขัดแย้ง และต้องประกอบไปด้วยการดําเนินการต่อไปน้ีอย่างน้อย
หน่ึงข้อ: 

(1)  การสื่อสารถึงความเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยระบุการร้องขอให้จัดการกับความเสี่ยงภายในช่วงเวลา
ที่กําหนด เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีการจัดหาไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ซึ่งมาจากแหล่งที่มี     
ข้อขัดแย้งแก่องค์กร 

(2)  ให้ผู้ส่งมอบกําหนดมาตรการในการลดความเส่ียง โดยอาจเป็นมาตรการที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมายของหน่วยการจัดการป่าไม้หรือประสิทธิภาพการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารภายในห่วงโซ่อุปทาน 

(3)  การยกเลิกสัญญาหรือคําสั่งซื้อไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้จนกว่าผู้ส่งมอบสามารถแสดงให้เห็น
ว่าได้ดําเนินการลดความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้ว 

4.6  การงดวางจําหน่ายในตลาด 

4.6.1  องค์กรต้องไม่นําไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมาจากแหล่งที่มีข้อขัดแย้งมารวม
ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ห่วงโซ่การควบคุมขององค์กร  

4.6.2  องค์กรต้องไม่นําไม้ซึ่งมีเหตุอันควรที่สงสัยว่ามาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย (แหล่งที่มีข้อขัดแย้ง 2.9 (1) หรือ 
(2)) เข้าสู่กระบวนการผลิต และต้องไม่ซื้อขาย และต้องไม่วางจําหน่ายในตลาด หากปราศจากหลักฐาน
ยืนยันในรูปแบบเอกสารท่ีเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบอันจะทําให้ไม้น้ันๆ ได้รับการจําแนกให้เป็น  
ไม้ประเภทที่มี “ความเสี่ยงตํ่า”   

5. วิธีดําเนินการเก่ียวกับห่วงโซ่การควบคุม 
5.1   ทั่วไป 

5.1.1  การดําเนินการเก่ียวกับห่วงโซ่การควบคุมทําได้ 2 วิธี ได้แก่  วิธีการคัดแยกทางกายภาพและวิธีแบบอัตรา
ร้อยละ องค์กรต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและกระบวนการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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5.2  วิธีการคัดแยกทางกายภาพ 

5.2.1  ข้อกําหนดโดยทั่วไปสําหรับวิธีการคัดแยกทางกายภาพ 

5.2.1.1  องค์กรซึ่งมีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองโดยไม่ปะปนประเภทกัน และสามารถระบุ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตลอดทั้งกระบวนการผลิต ควรที่จะเลือกใช้วิธีการคัดแยก
ทางกายภาพ 

5.2.1.2 องค์กรที่ใช้วิธีการคัดแยกทางกายภาพต้องดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการคัดแยกหรือช้ีบ่งตัววัตถุดิบ
ที่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจนในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตและจัดจําหน่าย 

5.2.1.3  วิธีการคัดแยกทางกายภาพอาจนําไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองซึ่งผลิตจากวัตถุดิบต่างๆ ที่
ได้รับการรับรอง 

หมายเหตุ องค์กรอาจดําเนินการวิธีการคัดแยกทางกายภาพกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้การอ้างสิทธ์ิแบบอัตราร้อยละ โดย
ผลิตภัณฑ์นั้น อาจมีการอ้างสิทธ์ิแบบอัตราร้อยละเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ 

5.2.2  การคัดแยกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง 

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองซึ่งมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองต่างกันต้อง
สามารถระบุประเภทได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการการผลิต จัดจําหน่าย รวมถึงการจัดเก็บ ซึ่งทํา
ได้โดย 

(1)  การคัดแยกทางกายภาพตามการผลิตและพ้ืนที่การจัดเก็บ หรือ 

(2)  การคัดแยกทางกายภาพตามช่วงเวลา หรือ 

(3) การช้ีบ่งตัววัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจนในระหว่างกระบวนการผลิต 

5.3  วิธีแบบอัตราร้อยละ 

5.3.1  การใช้วิธีแบบอัตราร้อยละ 

วิธีแบบอัตราร้อยละสําหรับห่วงโซ่การควบคุม สามารถนําไปใช้กับองค์กรที่มีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การรับรองรวมกับผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ  

5.3.2  คําอธิบายความหมายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

5.3.2.1  องค์กรต้องดําเนินการตามข้อกําหนดสําหรับกระบวนการห่วงโซ่การควบคุม ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานน้ีสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะ  

5.3.2.2  กลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะต้องเก่ียวข้องกับ  

(1)  ประเภทของผลิตภัณฑ์หน่ึง หรือ 

(2)  กลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันตามชนิดพันธ์ุ หรือตาม
ประเภท เป็นต้น  

วัตถุดิบสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่ึงๆ จะใช้หน่วยในการวัดเดียวกัน หรือใช้หน่วยวัดต่างๆ ที่สามารถ
แปลงเป็นหน่วยวัดเดียวกันได้ 
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5.3.2.3  กลุ่มผลิตภัณฑ์ต้องสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตโดยองค์กร ณ สถานที่ผลิตเพียงหน่ึงแห่ง  

 หมายเหตุ ข้อกําหนดนี้มิได้มีไว้สําหรับองค์กรและกระบวนการผลิตซ่ึงไม่สามารถระบุสถานท่ีผลิตชัดเจนได้ 
เช่น ผู้รับจ้างทําป่าไม้ การขนส่งคมนาคม การค้าขายแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

5.3.3  การคํานวณอัตราร้อยละการรับรอง 

5.3.3.1  องค์กรต้องคํานวณอัตราร้อยละการรับรองสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่ึงๆ และสําหรับระยะเวลาของ
การอ้างสิทธ์ิหน่ึงๆ โดยต้องคํานวณแยกจากกันโดยใช้สูตรต่อไปน้ี:  

 Pc [%] = 100
 oVV

V
c

c  

Pc อัตราร้อยละการรับรอง (Certification percentage) 

Vc ปริมาณของวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง (Volume of certified material)  

Vo ปริมาณของวัตถุดิบอ่ืนๆ (Volume of other material)   

หมายเหตุ นอกเหนือจากวัตถุดิบท่ีได้รับการรับรองและวัตถุดิบอ่ืนๆ แล้ว เกณฑ์สําหรับการอ้างสิทธ์ิ ยัง
ครอบคลุมถึงวัตถุดิบท่ีเป็นกลางซ่ึงไม่ได้อยู่ในสูตรการคํานวณด้วย ดังนั้น ปริมาณท้ังหมดของ
วัตถุดิบท่ีใช้จะเท่ากับผลรวมของวัตถุดิบท่ีได้รับการรับรอง วัตถุดิบท่ีเป็นกลาง และวัตถุดิบอ่ืนๆ  
(Vt = Vc+Vn+Vo โดย Vt หมายถึง ปริมาณท้ังหมดของวัตถุดิบ และ Vn หมายถึง ปริมาณของวัตถุดิบ
ท่ีเป็นกลาง) 

5.3.3.2  องค์กรต้องคํานวณอัตราร้อยละการรับรองโดยใช้หน่วยวัดหน่วยเดียวสําหรับวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ใน
การคํานวณ ในกรณีที่มีการแปลงหน่วยวัดเพ่ือวัตถุประสงค์ของการคํานวณ องค์กรต้องใช้อัตราการ
แปลง (Conversion ratio) และวิธีในการแปลงอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเท่าน้ัน หากไม่มีอัตราการ
แปลงที่เหมาะสม องค์กรต้องอธิบายความหมายและใช้อัตราการแปลงที่มีความสมเหตุสมผลและ
เช่ือถือได้แทน 

5.3.3.3  หากผลิตภัณฑ์ที่จัดหาน้ันมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่ได้การรับรองเพียงบางส่วน ต้องใช้ปริมาณของ
วัตถุดิบเฉพาะที่ได้รับการรับรองซึ่งสอดคล้องกับอัตราร้อยละตามที่ระบุโดยผู้ส่งมอบในการคํานวณ
ตามสูตรเท่าน้ัน ส่วนวัตถุดิบที่เหลือจะนําไปคํานวณเป็นวัตถุดิบอ่ืนๆ 

5.3.3.4  องค์กรต้องคํานวณอัตราร้อยละการรับรองเป็น: 

(1)  อัตราร้อยละพ้ืนฐาน (Simple percentage) (ข้อ 5.3.3.5) หรือ 

(2)  อัตราร้อยละสะสม (Rolling percentage) (ข้อ 5.3.3.6)  

5.3.3.5  องค์กรที่ใช้การคํานวณแบบอัตราร้อยละพ้ืนฐานต้องคํานวณอัตราร้อยละการรับรองบนพ้ืนฐานทาง
กายภายของวัตถุดิบ ซึ่งรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับการคํานวณ 

5.3.3.6  องค์กรที่ใช้การคํานวณอัตราร้อยละสะสม ต้องคํานวณอัตราร้อยละการรับรองสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะ
และระยะเวลาของการอ้างสิทธ์ิโดยใช้วัตถุดิบที่มีการจัดหามาในช่วงระยะเวลาก่อนการอ้างสิทธ์ิ    
ในการคํานวณ ในกรณีที่ใช้การคํานวณอัตราร้อยละในรูปแบบน้ี ระยะเวลาของการอ้างสิทธ์ิจะไม่เกิน 
3 เดือน และวัตถุดิบที่นํามาใช้คํานวณต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 
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 ตัวอย่าง : องค์กรที่เลือกใช้ระยะเวลาของการอ้างสิทธ์ิแบบ 3 เดือน และระยะเวลาของวัตถุดิบแบบ 
12 เดือน จะคํานวณอัตราร้อยละแบบสะสมสําหรับช่วง 3 เดือนถัดไปจากจํานวนของวัตถุดิบที่มีการ
จัดหามาในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า 

5.3.4  การปันส่วนอัตราร้อยละที่คํานวณได้ไปสู่ผลผลิต 

5.3.4.1  วิธีอัตราร้อยละเฉลี่ย (Average percentage method)  

องค์กรที่ใช้วิธีอัตราร้อยละเฉลี่ยต้องใช้อัตราร้อยละการรับรองที่คํานวณได้สําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน 

หมายเหตุ ไม่มีการกําหนดข้ันตํ่าสําหรับอัตราร้อยละท่ีได้รับการรับรองเพื่อใช้สําหรับการคํานวณค่าเฉลี่ยอัตรา
ร้อยละ อย่างไรก็ตาม อัตราร้อยละท่ีได้รับการรับรองจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการอ้างสิทธ์ิท่ีมีการส่ง
ถึงลูกค้าเสมอ ท้ังนี้ แต่ละเจ้าของรูปแบบการรับรองหรือการติดฉลากอาจกําหนดอัตราข้ันตํ่า
สําหรับการใช้ฉลากเองก็ได้ 

ตัวอย่าง : หากอัตราร้อยละที่ได้รับการรับรองซึ่งคํานวณได้สําหรับระยะเวลาการอ้างสิทธ์ิ 3 เดือน
เท่ากับร้อยละ 54 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันจะสามารถนําไปจําหน่ายหรือ   
ปันส่วนไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองภายในช่วงระยะเวลาของการอ้างสิทธ์ิ โดยรวมถึงอัตราร้อยละ 
54 ของวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง ตัวอย่างเช่น “ได้รับการรับรองโดย ABC ร้อยละ 54” เป็นต้น 

5.3.4.2  วิธีเครดิตตามปริมาณ (Volume credit method)  

(1)  องค์กรต้องใช้วิธีเครดิตตามปริมาณสําหรับการอ้างสิทธ์ิแบบเดียวองค์กรที่ได้รับการจัดส่ง
วัตถุดิบในหน่ึงครั้งซึ่งมีการอ้างสิทธ์ิมากกว่าหน่ึงการอ้างสิทธ์ิที่เก่ียวข้องกับประเภทของวัตถุดิบ
ต้องใช้การอ้างสิทธ์ิรวมกันไม่สามารถแบ่งได้ หรือต้องใช้การอ้างสิทธ์ิเพียงแบบเดียวจากการอ้าง
สิทธิทั้งหมดที่ได้รับในการคํานวณเครดิตตามปริมาณ 

หมายเหตุ องค์กรท่ีได้รับการจัดส่งวัตถุดิบในหนึ่งคร้ังพร้อมด้วยการอ้างสิทธ์ิสองข้อซ่ึงว่าด้วยรูปแบบการ
รับรองสองรูปแบบจะเลือกท่ีจะเปิดบัญชีเครดิตไว้สําหรับการอ้างสิทธ์ิต่างๆ หรืออาจเลือกว่า
จะให้การอ้างสิทธ์ิใด เป็นการอ้างสิทธ์ิท่ีจะเข้าสู่บัญชีเครดิตปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับการ
จัดส่งในแต่ละคร้ัง 

(2)  องค์กรต้องคํานวณเครดิตตามปริมาณโดยใช้ 

(2.1)   อัตราร้อยละการรับรองและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้ (ข้อ 5.3.4.2(3)) หรือ 

(2.2)   วัตถุดิบที่ใช้ในการผลติและอัตราส่วนของวัตถุดิบต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้ (ข้อ 5.3.4.2(4)) 

(3)   องค์กรที่ใช้อัตราร้อยละการรับรองต้องคํานวณปริมาณเครดิตโดยคูณปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
ในช่วงระยะเวลาของการอ้างสิทธ์ิด้วยอัตราร้อยละของปริมาณที่ได้รับการรับรองสําหรับ
ระยะเวลาของการอ้างสิทธ์ิที่เก่ียวข้อง 

ตัวอย่าง : หากอัตราร้อยละที่ได้รับการรับรองเท่ากับ 54 สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ในช่วง
ระยะเวลาของการอ้างสิทธ์ิหน่ึงๆ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ซึ่งมีนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมองค์กรจะ
ได้เครดิตปริมาณเท่ากับ 54 กิโลกรัม (100×0.54) ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
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(4) องค์กรที่สามารถแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนระหว่างวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้โดย
สามารถทวนสอบได้ อาจคํานวณปริมาณเครดิตจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่ได้การรับรอง
โดยตรง โดยคูณปริมาณของวัตถุดิบที่ได้การรับรองด้วยอัตราส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ 

 ตัวอย่าง : ถ้ามีวัตถุดิบ 100 ลูกบาศก์เมตรพร้อมด้วยการอ้างสิทธ์ิ “ได้การรับรองโดย ABC ร้อยละ 
70” จะมีปริมาณของวัตถุดิบที่ได้การรับรองเท่ากับ 70 ลูกบาศก์เมตร และถ้าอัตราส่วนของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้เท่ากับ 0.60 (ตัวอย่างเช่น ไม้ท่อนกลม 1 ลูกบาศก์เมตร
สามารถนําไปทําเป็นไม้แปรรูปได้ 0.60 ลูกบาศก์เมตร) องค์กรจะได้เครดิตของปริมาณการผลิต
ไม้แปรรูปเป็น 42 ลูกบาศก์เมตร 

(5)   องค์กรต้องสร้างและจัดการบัญชีเครดิตในหน่วยวัดเพียงหน่วยเดียว และต้องนําเครดิตของ
ปริมาณที่ได้เข้าไปไว้ในบัญชีเครดิต บัญชีเครดิตน้ันต้องจัดทําไว้สําหรับแต่ละประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือ สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ันๆ ทั้งกลุ่มภายใต้หน่วยวัด
เดียวกันสําหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท 

(6)  ปริมาณเครดิตสะสมทั้งหมดในบัญชีเครดิตต้องไม่เกินผลรวมของเครดิตที่นําเข้าไปไว้ในบัญชี
เครดิตในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้สูงสุด 12 เดือนน้ันสามารถขยาย
ระยะเวลาได้ หากช่วงเวลาการผลิตผลิตภัณฑ์น้ันนานกว่าหรือมากกว่า 12 เดือน  

 ตัวอย่าง : หากระยะเวลาการผลิตไม้ทําเช้ือเพลิง (รวมถึงขั้นตอนที่ทําให้ไม้แห้ง) โดยเฉล่ีย
เท่ากับ 18 เดือน องค์กรสามารถขยายระยะเวลาสูงสุดซึ่งกําหนดไว้ 12 เดือน เป็น 18 เดือนใน
การสะสมเครดิต 

(7)   องค์กรต้องจัดสรรเครดิตจากบัญชีเครดิตสําหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้บัญชีเครดิตน้ัน โดยต้องมีการ
จัดสรรเครดิตไปสู่ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองน้ันได้รับการ
พิจารณาว่าประกอบด้วยวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองถึงร้อยละ 100 หรือประกอบด้วยวัตถุดิบที่
ได้รับการรับรองตํ่ากว่าร้อยละ 100 และเป็นไปตามค่าสูงสุดที่องค์กรกําหนด ทั้งน้ีผลลัพธ์ของ
จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองซึ่งคูณกับอัตราร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการ
รับรองในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองน้ัน จะมีค่าเท่ากับเครดิตที่ได้รับการจัดสรรซึ่งถอนออก
จากบัญชีเครดิต 

ตัวอย่าง : หากองค์กรตัดสินใจท่ีจะจัดสรรเครดิตจํานวน 54 กิโลกรัม ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ผลผลิต องค์กรสามารถเลือกที่จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์จํานวน 54 กิโลกรัม ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการรับรองซึ่งใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองร้อยละ 100 (ตัวอย่างเช่น 54 กิโลกรัม ที่ “ได้
การรับรองโดย ABC ร้อยละ 100”) หรือจํานวน M กิโลกรัมโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองซึ่งใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองร้อยละ N โดย M × N มีค่าเท่ากับปริมาณเครดิตที่ได้รับ
การจัดสรร (เช่น ผลิตภัณฑ์ 77  กิโลกรัม สามารถนําไปจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ “ได้รับการ
รับรองโดย ABC ร้อยละ 70” ซึ่ง 77 × 0.70 = 54 กิโลกรัม) 
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6. การจําหน่ายและการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ภายใต้การอ้างสิทธ์ิ 
6.1  เอกสารที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการขนย้าย 

6.1.1  ณ จุดจําหน่ายหรือขนย้ายผลิตภัณฑ์ที่มีการอ้างสิทธ์ิไปยังลูกค้าองค์กรต้องทําสําเนาใบรับรองห่วงโซ่การ
ควบคุมของผลิตภัณฑ์น้ันๆ หรือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสําเนาของเอกสารดังกล่าวได้ องค์กรต้องแจ้งให้
ลูกค้าทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับขอบข่ายของการรับรองห่วงโซ่การควบคุม และต้อง
ไม่นําการรับรองดังกล่าวไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีเป็นการรับรององค์กรหลายสาขา โดยแต่ละสาขาได้รับเอกสารการรับรองแยกกันเพ่ือยืนยันถึง
สถานะที่ได้รับการรับรอง (ซ่ึงอ้างอิงถึงใบรับรองหลักเดียวกัน) องค์กร (สาขา) ต้องทําสําเนาของเอกสาร
การรับรองข้างต้นพร้อมด้วยใบรับรองหลักให้แก่ลูกค้า 

6.1.2  องค์กรต้องระบุประเภทของเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดส่งสินค้าทั้งหมดที่ได้จําหน่ายหรือที่มีการขนย้าย 
เพ่ือเป็นการสื่อสารถึงการอ้างสิทธ์ิในห่วงโซ่การควบคุม ต้องมีการออกเอกสารข้างต้นรวมถึงการอ้างสิทธ์ิ
อย่างเป็นทางการแก่ลูกค้าทุกราย โดยองค์กรต้องเก็บสําเนาของเอกสารดังกล่าวไว้ และต้องดําเนินการ
เพ่ือให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารเหล่าน้ีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายหลังจากที่มีการจัดส่ง
ต้นฉบับแก่ลูกค้าแล้ว 

หมายเหตุ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดส่งแต่ละคร้ังครอบคลุมถึงสื่อและข้อมูล โดยรวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

6.1.3  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายใต้การอ้างสิทธ์ิทั้งหมดต้องมีรายละเอียดต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

(1)  ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้า 

(2)  ข้อมูลเก่ียวกับผู้ส่งมอบ 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

(4)  จํานวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์แต่ละรายการตามท่ีระบุในเอกสาร 

(5)  วันที่ส่งมอบ หรือช่วงเวลาในการส่งมอบ หรือรอบระยะเวลาบัญชี 

(6)  การอ้างสิทธ์ิอย่างเป็นทางการเก่ียวกับประเภทของวัตถุดิบ (รวมถึงอัตราร้อยละของวัตถุดิบที่ได้รับ
การรับรอง) โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีการอ้างสิทธ์ิซึ่งระบุไว้ในเอกสาร ตามท่ีมี
ข้อมูล 

(7)  ตัวช้ีบ่ง การรับรองห่วงโซ่การควบคุมของผู้ส่งมอบ หรือใบรับรองการจัดการป่าไม้ หรือเอกสารอื่นๆ 
ซึ่งยืนยันสถานะที่ได้รับการรับรองของผู้ส่งมอบ 

หมายเหตุ 1 การอ้างสิทธ์ิอย่างเป็นทางการ หมายถึง การอ้างสิทธ์ิซ่ึงมีการใช้ข้อความที่ถูกต้องและชัดเจน รวมท้ัง
เอกสารท่ียืนยันสถานะที่ได้รับการรับรอง ซ่ึงระบุไว้ในเอกสารของเจ้าของรูปแบบการรับรองที่เกี่ยวข้อง
หรือเจ้าของรูปแบบการติดฉลากท่ีกําหนด 

หมายเหตุ 2 ตัวชี้บ่งการรับรองอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเลข หรืออักษรและตัวเลข และมักจะเรียกว่า “หมายเลขการ
รับรอง” 
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6.2  การใช้ตราสัญลักษณ์และฉลาก 

6.2.1  องค์กรที่ติดตราสัญลักษณ์หรือฉลากที่เก่ียวข้องกับการรับรองห่วงโซ่การควบคุม ไม่ว่าจะบนผลิตภัณฑ์ 
หรือมิได้อยู่บนผลิตภัณฑ์ก็ตาม ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นตราสัญลักษณ์
หรือฉลาก หรือจากตัวแทนที่ได้รับมอบอํานาจ และการใช้ตราสัญลักษณ์หรือฉลากน้ันต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดและเง่ือนไขในการอนุญาต 

หมายเหตุ  เม่ือองค์กรตัดสินใจท่ีจะใช้ตราสัญลักษณ์หรือฉลากแล้ว กฏเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์หรือ
ฉลากซ่ึงกําหนดไว้โดยเจ้าของตราสัญลักษณ์หรือฉลากจะถือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในข้อกําหนดของ
ห่วงโซ่การควบคุม 

6.2.2  องค์กรต้องใช้ฉลากเฉพาะบนสินค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองซึ่งผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสําหรับการ
ติดฉลากผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุไว้โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นตราสัญลักษณ์หรือฉลาก 

6.2.3  องค์กรที่แสดงการอ้างสิทธ์ิบนผลิตภัณฑ์หรือบนหีบห่อบรรจุ (โดยไม่มีตราสัญลักษณ์หรือฉลาก) ซึ่ง
เก่ียวข้องกับการรับรองห่วงโซ่การควบคุมต้องใช้การอ้างสิทธ์ิอย่างเป็นทางการเสมอ โดยต้องมีช่ือองค์กร
น้ันๆ ปรากฏชัดเจน 

หมายเหตุ  การอ้างสิทธ์ิอย่างเป็นทางการ หมายถึง การอ้างสิทธ์ิซ่ึงมีการใช้ข้อความที่ถูกต้องและชัดเจน รวมท้ัง
เอกสารท่ียืนยันสถานะท่ีได้การรับรอง ซ่ึงระบุไว้ในเอกสารของเจ้าของรูปแบบการรับรองท่ีเกี่ยวข้องหรือ
เจ้าของรูปแบบการติดฉลากท่ีกําหนด 

7. ข้อกําหนดขั้นต่ําเก่ียวกับระบบการจัดการ 
7.1  ข้อกําหนดทั่วไป 

องค์กรต้องใช้ระบบการจัดการที่สอดคล้องกับข้อต่อไปน้ีในมาตรฐาน เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการนําระบบการจัดการ
ไปใช้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการคงไว้ซึ่งกระบวนการของห่วงโซ่การควบคุมอย่างเหมาะสม ระบบการจัดการ
ต้องเหมาะสมกับรูปแบบ ขอบข่าย และปริมาณของงานที่มีการดําเนินการ 

หมายเหตุ องค์กรสามารถใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดข้ันตํ่าเกี่ยวกับระบบการจัดการตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานนี้ได้ 

7.2  อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

7.2.1  หน้าที่รับผิดชอบโดยท่ัวไป 

7.2.1.1  ฝ่ายบริหารองค์กรต้องกําหนดความมุ่งมั่นในการดําเนินการและคงไว้ซึ่งการปฎิบัติตามข้อกําหนดของ
ห่วงโซ่การควบคุมที่สอดคล้องกับมาตรฐานน้ี และจัดทําไว้เป็นเอกสาร และสามารถเข้าถึงโดย
บุคลากร ผู้ส่งมอบลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

7.2.1.2  ฝ่ายบริหารองค์กรต้องมอบหมายสมาชิกหน่ึงคนของฝ่ายบริหารผู้ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบ
อ่ืนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบและอํานาจหน้าที่สําหรับห่วงโซ่การควบคุมขององค์กร 

7.2.1.3  ฝ่ายบริหารองค์กรต้องดําเนินการทบทวนห่วงโซ่การควบคุมขององค์กร และการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในมาตรฐานน้ีตามรอบระยะเวลาอย่างสมํ่าเสมอ 
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7.2.2  อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบสําหรับห่วงโซ่การควบคุม 

องค์กรต้องระบุบุคคลผู้มีหน้าที่ดําเนินกิจกรรมต่างๆ สําหรับการนําไปปฏิบัติและคงไว้ซึ่งห่วงโซ่การ
ควบคุมรวมทั้งต้องกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้อง ในประเด็นต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย: 

(1) การจัดซื้อวัตถุดิบและการระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบน้ัน 

(2) กระบวนการผลิตซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการคัดแยกทางกายภาพหรือการคํานวณอัตราร้อยละ และ
การปันส่วนไปสู่ผลิตภัณฑ์ 

(3) การจําหน่ายและติดฉลากผลิตภัณฑ์ 

(4) การเก็บรักษาบันทึก 

(5) การตรวจประเมินภายในและการควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 

(6) ระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง  

7.3  เอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน  

7.3.1  องค์กรต้องจัดทําเอกสารข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับห่วงโซ่การควบคุม โดยเอกสารดังกล่าวต้อง
ประกอบด้วยสิ่งต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

(1)  โครงสร้างองค์กร อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับห่วงโซ่การควบคุม 

(2)  คําอธิบายเก่ียวกับการไหลของวัตถุดิบภายในกระบวนการผลิตและการค้า ซึ่งรวมถึงคําอธิบาย
ความหมายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วย 

(3)  กระบวนการสําหรับห่วงโซ่การควบคุมซึ่งครอบคลุมข้อกําหนดทั้งหมดในมาตรฐานน้ี ซึ่งรวมถึง 

(3.1)   ข้อมูลเก่ียวกับประเภทของวัตถุดิบ 

(3.2)  การคัดแยกทางกายภาพของวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง (สําหรับองค์กรที่ใช้แนวทางการคัดแยก
ทางกายภาพ)  

(3.3) คําอธิบายความหมายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ การคํานวณอัตราร้อยละที่ได้รับการรับรอง การคํานวณ
เครดิตของปริมาณ การจัดการเก่ียวกับบัญชีเครดิต (สําหรับองค์กรที่ใช้วิธีแบบอัตราร้อยละ)  

(3.4)  การจําหน่ายหรือขนย้ายผลิตภัณฑ์ การอ้างสิทธ์ิบนผลิตภัณฑ์และการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ 

(4)  ขั้นตอนการดําเนินการระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง  

(5)  ขั้นตอนการดําเนินการการตรวจประเมินภายใน  

(6)  ขั้นตอนการดําเนินการการจัดการข้อร้องเรียน 

7.4  การเก็บรักษาบันทึก 

7.4.1 องค์กรต้องจัดทําและเก็บรักษาบันทึกข้อมูลเก่ียวกับห่วงโซ่การควบคุมเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดในมาตรฐานฉบับน้ี รวมทั้งแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้น องค์กรต้องเก็บ
บันทึกเก่ียวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ห่วงโซ่การควบคุม อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
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(1)  บันทึกของผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองทั้งหมด รวมถึงสําเนาใบรับรองการจัดการป่าไม้ของ   
ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ หรือใบรับรองห่วงโซ่การควบคุม หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่ยืนยันการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สําหรับผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง 

(2)  บันทึกเก่ียวกับวัตถุดิบ รวมถึงการอ้างสิทธ์ิตามประเภทของวัตถุดิบ และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ 
ส่งมอบวัตถุดิบที่นําเข้ามา 

(3)  บันทึกเก่ียวกับการคํานวณอัตราร้อยละที่ได้รับการรับรอง การถ่ายโอนอัตราร้อยละที่คํานวณการ 
ปันส่วนไปยังผลิตภัณฑ์ และการจัดการบัญชีเครดิต ตามท่ีมีข้อมูล เท่าที่เป็นไปได้ 

(4)  บันทึกเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้จําหน่ายหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการถ่ายโอน รวมถึงการอ้างสิทธ์ิตาม
ประเภทของวัตถุดิบและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 

(5)  บันทึกเก่ียวกับระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงและ
การจัดการการจัดหาที่มีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตามความเหมาะสม  

(6)  บันทึกเก่ียวกับระบบการตรวจประเมินภายใน การทบทวนเกี่ยวกับห่วงโซ่แห่งการควบคุมตามรอบ 

(7)  บันทึกเก่ียวกับข้อร้องเรียนและการแก้ปัญหา 

7.4.2  องค์กรต้องเก็บรักษาบันทึกข้างต้นไว้เป็นระยะเวลาอย่างตํ่า 5 ปี 

หมายเหตุ   บันทึกเหล่านี้ครอบคลุมถึงสื่อและข้อมูล โดยรวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

7.5  การจัดการทรัพยากร  

7.5.1  ทรัพยากรมนุษย์และบุคลากร 

องค์กรต้องดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจและแสดงให้เห็นว่า บุคลากรผู้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการนํา
ห่วงโซ่การควบคุมไปปฏิบัติใช้และการคงไว้ซึ่งห่วงโซ่การควบคุมดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม 

7.5.2  สิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคนิค 

องค์กรต้องระบุ จัดหา และคงไว้ซึ่งระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกทางเทคนิคที่จําเป็นต่อ
การดําเนินการตามห่วงโซ่การควบคุมขององค์กรและการคงไว้ซึ่งห่วงโซ่การควบคุมดังกล่าวตามที่ระบุไว้
ในข้อกําหนดในมาตรฐานน้ีอย่างมีประสิทธิผล 

7.6  การตรวจสอบและการควบคุม 

7.6.1  องค์กรต้องดําเนินการตรวจประเมินภายในอย่างน้อยปีละครั้ง โดยครอบคลุมข้อกําหนดทั้งหมดใน
มาตรฐานน้ี พร้อมทั้งกําหนดมาตรการแก้ไข และมาตรการป้องกันหากมีความจําเป็น 

7.6.2  องค์กรต้องทบทวนรายงานเก่ียวกับการตรวจประเมินภายในอย่างน้อยปีละคร้ัง 

หมายเหตุ  ดู ISO 19011 เป็นแนวทางสําหรับการตรวจประเมินภายใน 
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7.7  ข้อร้องเรียน 

7.7.1  องค์กรต้องกําหนดขั้นตอนการจัดการกับข้อร้องเรียนจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ลูกค้า และบุคคลอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้องกับห่วงโซ่การควบคุมขององค์กร 

7.7.2  เมื่อได้รับข้อร้องเรียน องค์กรต้อง 

(1)  รับทราบข้อร้องเรียนน้ันและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่าได้รับข้อร้องเรียน 

(2)  รวบรวมและทวนสอบข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดเพ่ือใช้ในการประเมินและตรวจสอบข้อร้องเรียน และ
ตัดสินเก่ียวกับข้อร้องเรียนน้ันๆ  

(3)  แจ้งข้อสรุปการตัดสินใจเก่ียวกับข้อร้องเรียน รวมถึงขั้นตอนในการจัดการกับข้อร้องเรียนต่อ             
ผู้ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ 

(4)  ทําให้มั่นใจว่ามีการดําเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เหมาะสม 

7.8  การจ้างช่วง (Subcontracting) 

7.8.1  ห่วงโซ่การควบคุมขององค์กรต้องครอบคลุมการดําเนินกิจกรรมของผู้รับจ้างช่วงที่เก่ียวกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ภายใต้กระบวนการของห่วงโซ่การควบคุมขององค์กร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกที่ต้ัง
ขององค์กร 

7.8.2  องค์กรอาจถือว่ากิจกรรมนั้นๆ เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจ้างช่วงได้ หากผู้รับจ้างช่วงได้รับวัตถุดิบ
จากองค์กร โดยวัตถุดิบน้ันถูกแยกทางกายภาพจากวัตถุดิบอ่ืนๆ และส่งวัตถุดิบกลับคืนแก่องค์กรภายหลังจาก
ที่เสร็จสิ้นการทํางานซึ่งเป็นการจ้างช่วงแล้ว หรือในกรณีที่องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในการจําหน่ายหรือ   
ขนย้ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 

หมายเหตุ 1 ตัวอย่างการจ้างช่วง เช่น การท่ีโรงพิมพ์ซ่ึงมีห่วงโซ่การควบคุม จัดจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือทําการตัดและ
เย็บกระดาษ โดยมีการส่งสิ่งตีพิมพ์ไปยังผู้ รับจ้างช่วงแล้วส่งคืนไปยังโรงพิมพ์ภายหลังจากท่ีการ
ดําเนินการตามสัญญาจ้างช่วงนั้นเสร็จสิ้น 

หมายเหตุ 2 บุคคล (entity) ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือวัตถุดิบหรือการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการตามห่วงโซ่การ
ควบคุมของตน คําว่า “รับวัตถุดิบจากองค์กร” และ “ส่งวัตถุดิบกลับคืนแก่องค์กร” ยังหมายรวมถึงการ
ท่ีผู้รับจ้างช่วงได้รับวัตถุดิบจากผู้ส่งมอบโดยตรงในนามขององค์กร หรือการท่ีผู้รับจ้างช่วงส่งวัตถุดิบให้แก่
ลูกค้าในนามขององค์กร ท้ังนี้ องค์กรยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในทุกส่วนของห่วงโซ่การควบคุม ซ่ึงรวมถึง
ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือวัตถุดิบ การจําหน่าย และการสื่อสารด้วย 

หมายเหตุ 3 การจ้างช่วงไม่ถือเป็นการขัดต่อข้อกําหนดในข้อ 5.3.2.3 ซ่ึงระบุไว้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์จะต้องผลิตโดย
องค์กร ณ สถานท่ีผลิตเพียงหนึ่งแห่ง 

7.8.3  องค์กรต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ต่อการดําเนินการใดๆ ก็ตามภายใต้การจ้างช่วงซึ่งเก่ียวข้องกับ 
ห่วงโซ่การควบคุม 

7.8.4  องค์กรต้องทําข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้รับจ้างช่วงทั้งหมดเพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้รับการคัดแยกทางกายภาพจากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  

7.8.5  แผนการตรวจประเมินภายในขององค์กรต้องครอบคลุมถึงการดําเนินการทั้งหมดของผู้รับจ้างช่วง 
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8. ข้อกําหนดด้านสังคม ด้านสขุภาพ และด้านความปลอดภัย ในห่วงโซ่การควบคุม 
8.1  ขอบข่าย 

รายละเอียดในข้อน้ีเก่ียวข้องกับข้อกําหนดด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านแรงงานซึ่งอ้างอิงจาก
ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการทํางาน 

8.2  ข้อกําหนด 

8.2.1  องค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดในด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านความ
ปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานน้ี 

8.2.2  องค์กรต้องแสดงให้เห็นว่า 

(1)  คนงานต้องไม่ถูกกีดกันจากการรวมกลุ่มกันโดยอิสระ สามารถเลือกผู้แทนของตน และเจรจาต่อรอง
กับผู้ว่าจ้างได้ 

(2)  ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ 

(3)  ไม่มีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี ตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือแรงงานซึ่งอยู่ในช่วง
อายุที่ต้องเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเลือกใช้เกณฑ์ที่มีอายุสูงกว่า 

(4)  คนงานต้องไม่ถูกปิดก้ันโอกาสในการทํางานและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน 

(5)  สภาพแวดล้อมในการทํางานต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง 
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ภาคผนวก ก การใช้มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมสําหรับองค์กรหลายสาขา 
(Multisite organization) 

ภาคผนวกน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับการนําข้อกําหนดห่วงโซ่การควบคุมไปใช้ในองค์กรหลายสาขา เพ่ือให้
แน่ใจว่าการรับรองห่วงโซ่การควบคุมน้ันสามารถนําไปใช้ได้จริงและมีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์และในแง่ของ
การนําไปปฏิบัติ และในขณะเดียวกัน เพ่ือให้แน่ใจว่าการประเมินที่เกิดขึ้นน้ันสามารถสร้างความเช่ือมั่นว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดห่วงโซ่การควบคุมอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี การรับรองขององค์กรหลายสาขายังนําไปสู่การดําเนินการ
ตามห่วงโซ่การควบคุมและการรับรองห่วงโซ่การควบคุมสําหรับกลุ่มบริษัทขนาดเล็กซึ่งเป็นอิสระจากกันอีกด้วย 

ภาคผนวกน้ีประกอบด้วยข้อกําหนดสําหรับการดําเนินการตามข้อกําหนดของห่วงโซ่การควบคุมสําหรับองค์กรหลาย
สาขาเท่าน้ัน 

ก.1 คําจํากัดความ 
ก.1.1 องค์กรหลายสาขา หมายถึง องค์กรที่มีศูนย์กลางการดําเนินการ (ซึ่งโดยปกติและต่อไปน้ีจะเรียกว่า 

“สํานักงานส่วนกลาง”) ที่ซึ่งมีการวางแผน ควบคุม และจัดการการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และมีเครือข่ายของที่
ทําการท้องถิ่นหรือสาขา (สถานที่ต้ัง) ซึ่งมีการดําเนินการกิจกรรมดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมด 

ก.1.2  องค์กรหลายสาขาไม่จําเป็นต้องเป็นนิติบุคคลเดียวกัน แต่สาขาทั้งหมดขององค์กรต้องมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์
กันทางกฎหมายหรือทางสัญญากับสํานักงานส่วนกลางและอยู่ภายใต้ห่วงโซ่การควบคุมเดียวกันโดยจะต้องมี
การควบคุมดูแลโดยสํานักงานส่วนกลางอย่างต่อเน่ือง ซึ่งหมายความว่าสํานักงานส่วนกลางมีสิทธิในการ
ดําเนินการแก้ไข ณ สาขาใดก็ตามในกรณีที่มีความจําเป็น ทั้งน้ี ควรมีการระบุถึงเง่ือนไขดังกล่าวในสัญญา
ระหว่างสํานักงานส่วนกลางและสาขาต่างๆ ในกรณีที่สามารถทําได้ 

ก.1.3  องค์กรหลายสาขาอาจหมายรวมถึง 

ก.1.3.1  องค์กรที่มีการดําเนินการธุรกิจแฟรนไชส์หรือบริษัทที่มีหลายสาขาซ่ึงเช่ือมโยงกันโดยการมีกรรมสิทธ์ิ
ร่วมกันหรือการจัดการร่วมกัน  

ก.1.3.2  กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นอิสระจากกันซึ่งมีการจัดต้ังขึ้นและดําเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรับรอง  
ห่วงโซ่การควบคุม (กลุ่มผู้ผลิต)  

หมายเหตุ กลุ่มสมาชิกในลักษณะสมาคม หรือมูลนิธิ หรือสหภาพ หรือสหกรณ์ มิได้อยู่ภายใต้ความหมายของคําว่า 
“การจัดการ หรือความเชื่อมโยงทางองค์กรเดียวกัน” 

ก.1.4  กลุ่มผู้ผลิต หมายถึง เครือข่ายผู้ประกอบการซึ่งอาจมีขนาดเล็กและเป็นอิสระจากกัน ซึ่งได้รวมตัวกันเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการได้รับการรับรองห่วงโซ่การควบคุมและคงไว้ซึ่งการรับรองดังกล่าว โดยสํานักงานส่วนกลาง
อาจอยู่ในรูปของสมาคมการค้า หรืออาจเป็นองค์กรตามกฎหมายซึ่งได้รับการแต่งต้ังเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว
โดยกลุ่มสมาชิก หรือนิติบุคคลท่ีให้การบริการกลุ่มภายใต้การจัดการเพ่ือวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานน้ี ทั้งน้ี สํานักงานส่วนกลางอาจอยู่ภายใต้การดําเนินงานโดยสมาชิกหน่ึงของกลุ่ม 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีเป็นกลุ่มผู้ผลิต อาจเรียกสํานักงานส่วนกลางว่า “คณะบุคคล (group entity)” และอาจเรียกสาขา
ว่า “กลุ่มสมาชิก”  
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ก.1.5  สาขา หมายถึง สถานที่ที่มีการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับห่วงโซ่การควบคุม 

ก.1.6  กลุ่มผู้ผลิตถูกจํากัดให้สามารถเข้าไปดําเนินการ ณ สาขาซึ่งต้องอยู่ในประเทศใดเพียงประเทศเดียวเท่าน้ันและ
ต้อง  

(1) มีพนักงานไม่เกิน 200 คน (เทียบเท่ากับพนักงานประจํา) และ 
(2) สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200,000,000 บาท 

ก.1.7  เกณฑ์เพ่ิมเติมสําหรับกลุ่มผู้ผลิตซึ่งกําหนดโดยหน่วยรับรองระบบงานที่เก่ียวข้องจะมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน 

ก.2 เกณฑ์คุณสมบัตสิําหรับองค์กรหลายสาขา 
ก.2.1  รายละเอียดทั่วไป 

ก.2.1.1  สํานักงานส่วนกลางทําหน้าที่บริหารจัดการ ทบทวนและตรวจสอบ ห่วงโซ่การควบคุมขององค์กร โดยต้อง
จัดทําแผนการตรวจประเมินภายในครอบคลุมสาขาทั้งหมดที่เก่ียวข้อง (รวมถึงสํานักงานส่วนกลาง) และ
ต้องดําเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กําหนดไว้ให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินของหน่วยรับรอง 

ก.2.1.2   องค์กรต้องแสดงให้เห็นว่าสํานักงานส่วนกลางได้จัดทําห่วงโซ่การควบคุมตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานน้ี และ
แสดงให้เห็นว่าองค์กรทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงสาขา) เป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานน้ี 

ก.2.1.3 องค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตนในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสาขาทั้งหมดซึ่ง
รวมถึงฝ่ายบริหารสํานักงานส่วนกลางด้วย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงใน  
ห่วงโซ่การควบคุมซึ่งดําเนินการอยู่ ณ สาขา ในกรณีที่มีความจําเป็น 

ก.2.2 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสํานักงานส่วนกลาง 

ก.2.2.1 สํานักงานส่วนกลางต้อง 

(1) เป็นตัวแทนของสาขาในกระบวนการรับรอง รวมถึงการสื่อสารและ ความเกี่ยวข้องกับหน่วยรับรอง 
(2) ย่ืนคําขอการรับรองพร้อมขอบข่าย ที่รวมถึงรายช่ือสาขาที่ขอการรับรองทั้งหมด 
(3) เป็นตัวแทนในการทําสัญญากับหน่วยรับรอง 
(4) ย่ืนคําขอขยายหรือลดขอบข่ายการรับรอง ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมหรือลดสาขา 
(5) ให้คํามั่นในนามขององค์กรในการจัดทําและคงไว้ซึ่งห่วงโซ่การควบคุมที่สอดคล้องกับข้อกําหนดใน

มาตรฐานนี้ 
(6) ให้ข้อมูลและคําแนะนําที่จําเป็นแก่สาขาทั้งหมด เพ่ือให้มีการนําห่วงโซ่การควบคุมไปปฏิบัติ และคงไว้ซึ่ง

ห่วงโซ่การควบคุมดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับข้อกําหนดในมาตรฐานน้ี สํานักงาน
ส่วนกลางต้องให้ข้อมูลต่อไปน้ีแก่สาขา หรือให้สาขาสามารถเข้าถึงข้อมูลต่อไปน้ีได้ 
(6.1) สําเนาของมาตรฐานนี้ และคําแนะนําใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดในมาตรฐานน้ี 
(6.2) กฏเกณฑ์เก่ียวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ของการรับรองและคําแนะนําใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์ของการรับรอง 
(6.3) ขั้นตอนการดําเนินงานของสํานักงานส่วนกลางสําหรับการจัดการองค์กรหลายสาขาเง่ือนไขใน

สัญญาซึ่งลงนามร่วมกับหน่วยรับรอง อันเก่ียวข้องกับสิทธิของหน่วยรับรองหรือหน่วยรับรอง
ระบบงานในการเข้าถึงระบบเอกสารต่างๆ และสถานที่ของสาขาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ประเมินผลและตรวจติดตามผล รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสาขาให้แก่บุคคลที่สาม 
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(6.4) คําอธิบายเก่ียวกับหลักการความรับผิดชอบร่วมกันของสาขาในการรับรองผลการตรวจประเมิน
ภายใน และผลการประเมินและการตรวจติดตามผลของหน่วยรับรอง รวมท้ังมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขของแต่ละสาขา 

(6.5) ใบรับรองขององค์กรซึ่งมีหลายสาขา และส่วนหน่ึงส่วนใดก็ตามของใบรับรองดังกล่าว ที่เก่ียวข้อง
กับขอบข่ายของการรับรองที่ครอบคลุมสาขา  

หมายเหตุ      คําว่า “ความรับผิดชอบร่วมกัน” หมายถึง ข้อบกพร่องท่ีพบในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือท่ีพบในสํานักงาน
ส่วนกลางอาจส่งผลให้ต้องปฏิบัติการแก้ไขในทุกสาขา และอาจต้องเพิ่มการตรวจประเมินภายในหรือ
อาจส่งผลต่อการเพิกถอนใบรับรอง 

(7) มีความเช่ือมโยงกับทุกสาขาทั้งในเชิงบริหารองค์กรหรือในทางสัญญากับทุกสาขา ซึ่งหมายรวมถึงการให้
คํามั่นของสาขาว่าจะดําเนินการและคงไว้ซึ่งการปฎิบัติตามข้อกําหนดของห่วงโซ่การควบคุมที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานน้ี นอกจากน้ี สํานักงานส่วนกลางต้องทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทําข้อตกลงเป็น 
ลายลักษณ์อักษรกับทุกสาขา โดยต้องครอบคลุมสิทธ์ิของสํานักงานส่วนกลางในการนํามาตรการแก้ไข
และป้องกันมาปฏิบัติและบังคับใช้ และสามารถตัดสาขาใดๆ ออกจากขอบข่ายของการรับรองในกรณีที่
ข้อบกพร่องตามมาตรฐานน้ี 

(8) จัดทําเอกสารข้ันตอนการดําเนินการสําหรับการจัดการองค์กรหลายสาขา 
(9) เก็บบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดในมาตรฐานน้ีของสํานักงานส่วนกลางและสาขา  
(10) ดําเนินการตรวจประเมินภายใน โดยโปรแกรมการตรวจประเมินภายในจะประกอบด้วย: 

(10.1) การตรวจประเมิน สถานประกอบของทุกสาขา (รวมถึงสํานักงานส่วนกลาง) ก่อนรับการตรวจ
ประเมินจากหน่วยรับรอง 

(10.2) การตรวจประเมินประจําปี ณ สถานประกอบการของทุกสาขาภายใต้ขอบข่ายการรับรอง 
(รวมถึงสํานักงานส่วนกลาง)  

(10.3) การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ ของสาขาใหม่ก่อนที่หน่วยรับรองจะเริ่มกระบวนการ
ขยายขอบข่ายการรับรอง 

(11) ดําเนินการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานส่วนกลางและสาขา รวมทั้งทบทวน
ผลการตรวจประเมินภายใน รวมท้ังการตรวจประเมินและตรวจติดตามผลของหน่วยงานรับรอง และต้อง
ดําเนินการมาตรการแก้ไขและป้องกันในกรณีที่มีความจําเป็น รวมทั้งประเมินประสิทธิผลของมาตรการ
แก้ไขที่ได้ดําเนินการไป 

ก.2.3 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสาขา 

สาขาซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นดังต่อไปน้ี: 

ก.2.3.1 ดําเนินการตามและคงไว้ซึ่งการปฎิบัติตามข้อกําหนดของห่วงโซ่การควบคุมที่สอดคล้องกับมาตรฐานน้ี 

ก.2.3.2 เข้าเป็นส่วนหน่ึงในสัญญาร่วมกับสํานักงานส่วนกลาง รวมทั้งให้คํามั่นว่าจะดําเนินการตามข้อกําหนดของ
ห่วงโซ่การควบคุมและข้อกําหนดในการรับรองที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  

ก.2.3.3 ดําเนินการเพ่ือตอบสนองต่อคําร้องขอข้อมูลที่เก่ียวข้อง เอกสาร หรือข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งอาจเก่ียวข้องกับการ
ตรวจประเมินอย่างเป็นทางการ การพิจารณาทบทวน ฯลฯ จากสํานักงานส่วนกลางหรือหน่วยงานรับรอง 

ก.2.3.4 ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพ่ือให้การตรวจประเมินภายในโดยสํานักงานส่วนกลางและการ
ตรวจประเมินโดยหน่วยรับรอง รวมทั้งการเข้าถึงสาขาที่เก่ียวข้องน้ันเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ 
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ก.2.3.5 ดําเนินการแก้ไขและป้องกันที่เก่ียวข้องกําหนดโดยสํานักงานส่วนกลาง 

 

ก.3 ขอบเขตความรบัผิดชอบขององค์กรสําหรับการนําข้อกําหนดในมาตรฐานฉบบันีไ้ปปฏิบตัิใน
องค์กรท่ีมีหลายสาขา 

ข้อกําหนดมาตรฐาน สํานักงานส่วนกลาง สาขา 
5.2 วิธีการคัดแยกทางกายภาพ  ใช่ 
5.3 วิธีแบบอัตราร้อยละ  ใช่ 

7.ข้อกําหนดขั้นตํ่าเก่ียวกับระบบการจัดการ   

7.2 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ใช่ ใช่ 

  7.2.1 หน้าที่รับผิดชอบโดยท่ัวไป ใช่ ใช่ 

7.2.2 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบสําหรับ
ห่วงโซ่การควบคุม 

ใช่ (สําหรับข้อ (4) และ (5)) ใช่ 

7.3 เอกสารขัน้ตอนการดําเนินงาน 
ใช่ (สําหรับข้อ (1) (5) และ 

(6) 
ใช่ 

7.4 การเก็บรกัษาบันทึก ใช่ (สําหรับข้อ (6) และ (7)) ใช่ 

7.5 การจัดการทรัพยากร 
ใช่ (สําหรับกิจกรรมที่กําหนด

เท่าน้ัน) 
ใช่ 

  7.5.1 ทรัพยากรมนุษย์และบุคลากร 
ใช่ (สําหรับกิจกรรมที่กําหนด

เท่าน้ัน) 
ใช่ 

  7.5.2 สิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคนิค 
ใช่ (สําหรับกิจกรรมที่กําหนด

เท่าน้ัน) 
ใช่ 

7.6 การตรวจสอบและการควบคุม ใช่ ใช่ 

7.7 ข้อร้องเรียน ใช่ ใช่ 

 


