คำขอรับกำรรับรอง มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรป่ ำไม้และห่วงโซ่กำรควบคุม
The certification application form for Forest Management and Chain of Custody
รหัสคำขอ

-

-

มำตรฐำนทีข่ อกำรรับรองระบบ
1.  มอก.14061 โดยมีรูปแบบกำรรับรอง 1.1  แบบเดี่ยว (กำรรับรองเจ้ำของส่วนป่ ำรำยบุคคลที่อยู่ภำยใต้หนึ่งใบรับรองป่ ำไม้)
1.2  แบบกลุ่ม (กำรรับรององค์กรกลุ่มที่อยู่ภำยใต้หนึ่งใบรับรองป่ ำไม้)
2.  มอก.2861 โดยมีรูปแบบกำรรับรอง 2.1  แบบเดี่ยว (มีสถำนที่ตั้งแห่งเดียว)
2.2  แบบมีสำขำ (มีเครือข่ำยสถำนที่ตั้งหลำยสำขำ)
วันที่ยนื่ คำขอกำรรับรอง/วันทีข่ อรับกำรตรวจ.........................................................................
 ยืน่ คำขอใหม่ (Initial Assessment)  ต่ออำยุใบรับรอง (Reassessment)  ขยำยขอบข่ำย (Extend scope)
1. ชือ่ ผู้ยืน่ คำขอ: Name of the applicant
2. ชื่อสถำนประกอบกำร: Name of the organization
3. ตัง้ อยู่เลขที:่ Address of plantation /organization
ซอย: Soi
ถนน: Street
หมูท่ ี่: Moo
ตำบล/แขวง: Sub-district
อำเภอ/เขต: District
จังหวัด: Province
รหัสไปรษณีย:์ Postal code
โทรศัพท์: Tel
อี-เมล์: e-mail
โทรสำร: Fax
หมำยเหตุ ถ้ำมีสถำนที่ผลิต มำกกว่ำ 1 แห่ง กรุณำแนบรำยละเอียดสถำนทีต่ งั้ เพิ่มเติม
Remark If there are more than one premise, please attach the detail of the others
4. จำนวนสำขำทีข่ อกำรรับรอง: Site(s) of certification
5. ขอบข่ำยทีข่ อรับกำรรับรอง : Scope (s) of certification
1) กรณีขอรับกำรรับรอง มอก.14061 เล่ม 1-2559:
ขนำดพืน้ ที่สวนป่ ำทีข่ อกำรรับรอง: Area of plantation
ชนิดและพันธุไ์ ม้ที่ขอรับกำรรับรองทัง้ หมด : All of Type/species
(ระบุชนิดพันธุไ์ ม้ : Type/species)

2) กรณีขอรับกำรรับรอง มอก. 2861 เล่ม 1-2560:
พืน้ ที่สถำนประกอบกำรทัง้ หมด: Area of organization
จำนวนพนักงำน...................................................คน
ผลิตภัณฑ์ป่ำไม้ที่ขอรับกำรรับรองทัง้ หมด: All of forest based products
(ระบุชนิดผลิตภัณฑ์ป่ำไม้: Type of forest based products)
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ประเภท

6. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอใช้เครื่องหมำยรับรองผลิตภัณฑ์: Request for using products mark under
 ขอใช้ : Request
 ไม่ขอใช้ : None
7. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอให้กำรตรวจประเมิน เป็ นภำษำ: We would like to have the audit performed in
 ไทย : Thai
 อังกฤษ : English
8. พร้อมคำขอนีไ้ ด้แนบหลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี:้
Together with this application, we attach the following documents for consideration :
 สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูย้ ื่นคำขอหรือผูม้ ีอำนำจลงนำม: A copy of identity card and census registration
 สำเนำใบอนุญำตเป็ นผูป้ ระกอบกำร/เอกสำรสิทธิ์/ใบอนุญำตกำรใช้ที่ดิน: A copy of ……………
 หนังสือจดทะเบียนนิติบคุ คล/หนังสือจดทะเบียนกำรค้ำที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบคุ คล) : A copy of affidavit of partnership and company
registry office not exceeding 6 months
 หนังสือมอบอำนำจ พร้อมทัง้ สำเนำบัตรประชำชนของผูร้ บั มอบอำนำจ (กรณีมีกำรมอบอำนำจแทน): A letter of power attorney
 แผนที่ตงั้ สถำนที่ผลิต/สถำนประกอบกำร: Location of plantation /organization
 แผนผังสถำนประกอบกำรผลิตภัณฑ์ไม้: Layout of forest based products
 ผังกระบวนกำรจัดกำรสวนป่ ำ (สำหรับ มอก.14061 เล่ม 1-2559): Processing Flow Chart for sustainable forest plantation management
 ผังกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ป่ำไม้ (สำหรับ มอก. 2861 เล่ม 1-2560): Processing Flow Chart for Chain of custody of forest based products
 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อกาหนด มอก. 2861 (วิธกี ารของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า, การคานวนร้อยละ, การถ่ายโอน, แหล่งที่มา, การใช้เครื่องหมาย)
 เอกสารระเบียบปฏิบัติงานของการจัดการสวนป่า มอก. 14061
 สำเนำใบรับรองเดิม (กรณีขอต่ออำยุ)
9. กำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกและหน่วยงำน
9.1 มีกำรจ้ำงเหมำหน่วยงำนอื่น (Outsourced) ทำหน้ำทีใ่ นกำรผลิตผลิตภัณฑ์ หรือไม่
 มี : Yes ระบุรำยละเอียดขัน้ ตอนของกำรจ้ำงเหมำ..........................................................................................................................................
 ไม่มี : No
9.2 มีกำรจ้ำงทีป่ รึกษำทีเ่ กี่ยวข้องในระบบกำรจัดกำรทีข่ อกำรรับรองหรือไม่
 มี : Yes ระบุรำยละเอียดที่ปรึกษำ...............................................................................................................................................................
 ไม่มี : No
10. สำหรับ ขอกำรรับรองแบบกลุ่ม (เฉพำะ มอก.14061 เล่ม 1-2559): Group certification (TIS 14061 only)
10.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่ม/องค์กรทีข่ อรับกำรรับรอง: General information of the group /organization of applicant
ชื่อกลุม่ /องค์กร ที่ยื่นคำขอ: Name of the group /organization of applicant
มีสำนักงำนใหญ่ /สำนักงำน ตัง้ อยูเ่ ลขที่ : Address of the head office/office
ถนน: Street
หมูท่ ี่: Moo
ตำบล: Tambol
อำเภอ/เขต: District
จังหวัด: Province
โทรศัพท์: Tel
อี-เมล์: e-mail

ซอย: Soi
รหัสไปรษณีย:์ Postal code
โทรสำร: Fax

10.2 ขอบข่ำยทีข่ อรับกำรรับรอง: Scope (s) of certification
ชนิดและพันธุไ์ ม้ที่ขอรับกำรรับรองทัง้ หมด: All of Type/species
(ระบุชนิดพันธุไ์ ม้ : Type/species)
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10.3 รำยละเอียดกำรผลิตของสมำชิกในกลุ่ม: Details of member in the Group
จำนวนสมำชิกในกลุม่ : No. of members in the Group
ขนำดพืน้ ทีส่ วนป่ ำที่ขอกำรรับรองทัง้ หมด: Total area of plantation to be certified

รำย : Persons
ไร่ : Rai

10.4 ระบบกำรควบคุมภำยใน (ถ้ำมี)
ในกรณีที่กลุม่ มีระบบกำรควบคุมภำยใน โปรดระบุระบบกำรควบคุมที่ใช้: In case of the Group have internal control system ,please specify
the internal control system used in this project

กำรอบรมแก่สมำชิก: Training for member(s)
 มี : Have
 ไม่มี : Do not have
ถ้ำมี กรุณำระบุเนือ้ หำกำรอบรม : If any , please specify the elements of training courses

กำรตรวจเยี่ยมพืน้ ที่กลุม่ : Site visit /audit
 มี : Have
 ไม่มี : Do not have
ควำมถี่และช่วงเวลำในกำรตรวจเยี่ยมแต่ละพืน้ ที่: Interval of site visit /audit
ระบบเอกสำรสำหรับกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน เช่น สัญญำ คูม่ ือขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน แบบรำยกำรตรวจ รำยงำนกำรตรวจ โปรดระบุ :
Please specify the document system for internal audit and control such as contract(s), procedure(s), audit check list, audit report(s).

กำรดำเนินกำรกรณีพบกำรปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับมำตรฐำน มอก.14061 เล่ม 1-2559 : The action taken in case of violation for TIS 14061

10.5 พร้อมคำขอนีไ้ ด้แนบหลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี:้
Together with this application, we attach the following documents for consideration:
 ผังโครงสร้ำงของกลุม่ : Group structure chart
 ทะเบียนรำยชื่อสมำชิกในกลุม่ : List of member in Group
 บันทึกกำรผลิตและแผนกำรผลิต: Production record and plan
 สำเนำบัตรประชำชนของสมำชิก: A copy of identity card of member
 คูม่ ือระบบควบคุมภำยในของกลุม่ : Internal Control System Manual of Group
 แผนที่ตงั้ สำนักงำน และสถำนที่ผลิต: Head office and plantation location maps
 หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล/หนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ/หนังสือรับรองกำรจัดตัง้ กลุม่ เกษตรกร/ชมรม จำกหน่วยงำนของรัฐ ที่มี
อำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน (ถ้ำมี): A copy of affidavit of partnership and company registry office not exceeding 6 months

FM-QP-CB-57-01 R1 (02/02/65) P 3/5

11. บุคคลทีส่ ำมำรถติดต่อได้สะดวก (ควรเป็ นตัวแทนฝ่ ำยบริหำรหรือบุคคลทีเ่ ข้ำใจระบบองค์กร):
Contact persons (management representative or those with knowledge in the subject of system is preferable)
ชื่อ: Name
ตำแหน่ง: Position
โทรศัพท์: Tel
โทรสำร: Fax
โทรศัพท์มือถือ: Mobile phone
อีเมล์: E-mail
ชื่อ: Name
ตำแหน่ง: Position
โทรศัพท์: Tel
โทรสำร: Fax
โทรศัพท์มือถือ: Mobile phone
อีเมล์: E-mail
12. ข้ำพเจ้ำขอให้สัญญำว่ำ: we hereby agree to
1) จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่หน่วยรับรอง บริษัท ห้องปฏิบตั กิ ำรกลำง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด และที่จะมีกำรกำหนดและ/
หรือแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหน้ำ: Conform to the rules and regulations established and /or altered in future by CB
2) ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงำนหรือหน่วยรับรองระบบงำนสำกลที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองดำเนินกำรสังเกตกำรณ์กำรตรวจประเมิน
ของกลุม่ ผูต้ รวจประเมินของบริษัทฯ ณ แหล่งผลิต /ประกอบกำรของข้ำพเจ้ำได้ตลอดเวลำ : We accept the accreditation body or
international accreditation body to conduct witness activity of CB auditing at our premises at all time
3) ข้ำพเจ้ำยินดีให้หน่วยรับรองฯ ทำกำรเผยแพร่รำยชื่อผูไ้ ด้รบั กำรรับรอง ให้แก่สำธำรณะชนทรำบ: We accept CB public certificated name
4) ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำ ข้ำพเจ้ำมีสิทธิในกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินที่ขอรับกำรรับรองอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย: I reassure that I have the legal
authority in landuse area
5) ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ ที่จดั ส่งให้หน่อยรับรองฯ เป็ นควำมจริงและเป็ นปั จจุบนั : We endorse that evidences and
document submitted to CB are true and up-to-date
6) ข้ำพเจ้ำได้รบั หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับกำรรับรอง และกำรตรวจประเมิน เรียบร้อย: We have received the certification/document
and auditing document already
7) ข้ำพเจ้ำยินดีให้หน่วยรับรองฯ ทำกำรแจ้งข้อมูลของผูไ้ ด้รบั กำรรับรอง ไปยัง TFCC : We accept CB for notifying the TFCC

ลงชื่อ

ผูม้ ีอำนำจลงนำม : Authorized signature

(

)
/

/

หมำยเหตุ : กรณีลงนำมโดยผูร้ บั มอบอำนำจ กรุณำแนบหนังสือมอบอำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์
Remark : If signed by authorized representative, please attach letter of Power of Attorney with revenue stamp
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สำหรับเจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำร /เจ้ำหน้ำที่ทไ่ี ด้รับมอบหมำย: For administrator/ administrator affiliated with CB/IB
1. เอกสำรประกอบคำขอ: Documents required for application
 ครบถ้วน: Complete
 ต้องกำรเอกสำรเพิ่มเติม: Require additional documents
หมำยเหตุ ได้แจ้งให้ผยู้ ื่นคำขอหรือผูแ้ ทนรับทรำบแล้ว ซึง่ ผูย้ ื่นคำขอจะจัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมให้หน่วยรับรองภำยในวันที่
Remark: The applicant has been informed and will submit the additional documents by
ลงชื่อ

ผูต้ รวจสอบคำขอ
Application receiver

(

)
/

/

2. กำรทบทวนคุณสมบัติของผู้ยืนคำขอและควำมสำมำรถของหน่วยรับรอง: Application review
รำยละเอียดกำรทบทวน
2.1 เอกสำรข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำร/กระบวนกำรผลิต ของผู้
ขอรับกำรรับรอง มีควำมถูกต้องครบถ้วน
2.2 ผูย้ ื่นคำขอมีคณ
ุ สมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
2.3 อยูใ่ นขอบข่ำยที่ให้กำรรับรอง
2.4 ผูต้ รวจประเมินมีคณ
ุ สมบัติตรงตำมขอบข่ำยที่ขอรับกำรรับรอง
2.5 หน่วยรับรองมีขนั้ ตอนและวิธีกำรตรวจตำมมำตรฐำนที่ขอกำรรับรอง
 รับคำขอ

 ไม่สำมำรถรับคำขอ เนื่องจำก

ลงชื่อ

ผูท้ บทวนคำขอ
Application reviewer
)

(
/
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/

ใช่

ไม่ใช่

