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For the attention of interested party   
Subject: Stakeholders consultation - FOREST INDUSTRY ORGANIZATION (SOUTH REGION) 
หวัขอ้: กระบวนการมสีว่นรว่มและการปรกึษากบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ส าหรบัส านกัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต้  
 
 Thailand, June 2, 2022 
 ประเทศไทย, 2 มถุินายน  2565 

Dear Sir, Madam, 

 เรยีน ทุกท่านทีเ่กีย่วขอ้ง 

Bureau Veritas Certification, an independent certification body accredited by ASI to deliver Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) 
certification, has been contracted by FOREST INDUSTRY ORGANIZATION (SOUTH REGION) to perform an FSC forest 
management certification audit for the FOREST INDUSTRY ORGANIZATION (SOUTH REGION) Forest (area of 14,096.04 ha), 
it manages in Chumpon, Prachuap Khiri Khan, Surat Thani, Krabi, Trang, Nakhon Si Thammarat, Ranong and Songkla provinces, 
Southern of Thailand. The audit will take place begin on 21-22 and 26-27 July 2022 to evaluate conformity with the BV locally 
adapted Forest Stewardship Council’s Standard.  

ในนามบรษิทับโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ จ ากดั เป็นหน่วยรบัรองอสิระทีไ่ดร้บัรองจาก Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) มกีารท า
สญัญากบัส านกัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต้ เพื่อด าเนินการตรวจประเมนิการจดัการป่าไมต้ามมาตรฐานของ FSC ส าหรบัส านกั
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต ้ (จ านวนพืน้ที ่ 88,100.25 ไร่),  ในจงัหวดัชุมพร ประจวบครีขีนัธ ์ สรุาษฎรธ์านี ตรงั นครศรธีรรมราช 
ระนอง และสงขลา ทางภาคใตข้องประเทศไทย การตรวจประเมนิจะด าเนินการเริม่วนัที ่  21-22 และ 26-27 กรกฏาคม 2565, ว่าดว้ย
มาตราฐานของ FSC 

The FSC standard that Bureau Veritas Certification that audit team will use for this evaluation can be found on-line at: 
https://ic.fsc.org/en/document-center or https://certification.bureauveritas.com/wood-scheme-certification-documents-and-
standards. 

มาตรฐาน FSC ทีท่มีตรวจสอบของ บรษิทับโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ จ ากดั จะใชใ้นการตรวจประเมนิครัง้นี้สามารถดไูดเ้วบ็ไซต:์ 
https://ic.fsc.org/en/document-center หรอื https://certification.bureauveritas.com/wood-scheme-certification-documents-and-
standards 

The FSC certification audit will cover all the social, economic and environmental aspects of forest management in conformity 
with the FSC certification requirements, and Bureau Veritas Certification’ evaluation process will follow all the FSC requirements.  

การตรวจประเมนิ FSC จะครอบคลุมถงึดา้นสงัคม, เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในดา้นการจดัการป่าไมต้ามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน FSC 
และกระบวนการประเมนิผลการตรวจของบรษิทับโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ จ ากดั จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน FSC เช่นกนั  

You have been identified as an important stakeholder in this Forest Stewardship Council certification process. We would welcome 
any comments and/or remarks you may have regarding the performance and forest management practices of FOREST 
INDUSTRY ORGANIZATION (SOUTH REGION) Forest.  

 
Bureau Veritas 

Certification 

 
 
 
 

Bureau Veritas 

Certificaiton 

Wood and forestry 

department 
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คุณไดร้บัการระบุว่าเป็นผูท้ีอ่าจจะเกีย่วขอ้งในการใหข้อ้มลูส าหรบักระบวนการตรวจประเมนิการจดัการป่าไมน้ี้ เรามคีวามยนิดเีป็นอย่าง
ยิง่ทีจ่ะรบัฟังความคดิเหน็หรอืขอ้สงัเกตจากคุณ เพื่อน าประเดน็ดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการตรวจอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของส านกัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต ้

We would very much appreciate any comment you may have on the following: 

เรามคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ถา้หากคุณมคีวามคดิเหน็หรอืขอ้สงัเกตใดๆ ทีท่่านอาจมใีห ้ตามรายละเอยีดดา้นล่าง : 

• The performance of our client in FOREST INDUSTRY ORGANIZATION (SOUTH REGION) and any important aspects you 
may be aware of. We would be very grateful if you could provide us specific and factual information on forest manager 
performance so that the situation can be scrutinized during the audit and evaluated against FSC certification requirements. 

ประสทิธภิาพในการจดัการป่าไมข้องส านกัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต ้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหาต่างๆ ทีค่ณุอาจจะ
ตระหนกัถงึจะไดร้บัการพจิารณาใรการตรวจประเมนิของเราครัง้นี้ดว้ย เราจะขอบคุณเป็นอยา่งสงู หากคุณสามารถใหข้อ้มลูเฉพาะ
เกีย่วกบัปัญหาและขอ้เทจ็จรงิถงึประสทิธภาพของผูจ้ดัการป่าไม ้ เพื่อใหเ้ราสามารถประเมนิสถานการณ์ระหว่างการตรวจสอบและ
ประเมนิผลตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน FSC ได ้

• Any activity undertaken by the company in forests or forest areas that are not covered by the scope of this Bureau Veritas 
Certification’ audit but you may consider to be not fully in line with the FSC certification requirements. 

กจิกรรมต่างๆทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการดา้นป่าไมแ้ลว้ไม่ไดค้รอบคลุมตามขอบเขตการตรวจสอบของบรษิทับโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ 
จ ากดั ในตรัง้นี้ แต่ในความคดิเหน็ของคุณคดิวา่เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถยอมรบัไดต้ามขอ้ก าหนดของ FSC 

 

We would also be happy to meet with you and any other interested stakeholder to discuss FSC certification requirements, 
Bureau Veritas Certification processes and/or the performance of FOREST INDUSTRY ORGANIZATION (SOUTH REGION). 
Please do not hesitate to contact us if you think that such public meeting would be important. Our audit team would be happy 
to discussing particular issues and answering any questions you may have during such meeting. 

เรามคีวามยนิดทีีจ่ะพบปะกบัท่านเพื่อหารอืเกีย่วกบัความเหน็ต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน FSC ในช่วงของการตรวจประเมนิของ
บรษิทั บโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ จ ากดั กบั ส านกัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต้ โปรดอย่าลงัเลทีจ่ะตดิต่อเราหากคุณคดิวา่การพบใน
ทีส่าธารณะเป็นสิง่ส าคญั ทางทมีผูต้รวจของเรายนิดทีีจ่ะหารอืถงึปัญหาเฉพาะและตอบค าถามต่างๆในระหว่างการตรวจได ้

 

The stakeholder consultation process is open until July 27, 2022. Bureau Veritas Certification will take into account all comments 
received during this period, and also any comment received during the audit. Comments received after the audit may also be 
considered and addressed in the certification report, whenever relevant and possible.  

กระบวนการปรกึษาหารอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเปิดใหด้ าเนินการจนถงึวนัที ่27 กรกฏาคม 2565 หลงัจากนัน้ บรษิทั บโูร เวอรทิสั เซอทิ
ฟิเคชัน่ จ ากดั จะท าการรวบรวมขอ้คดิเหน็ต่างๆทีไ่ดร้บัในช่วงเวลาดงักล่าว รวมถงึขอ้คดิเหน็ต่างๆทีไ่ดร้บัในระหว่างการตรวจประเมนิ 
ขอ้คดิเหน็ทีไ่ดร้บัหลงัจากการตรวจประเมนิจะไดร้บัการพจิารณาและระบุลงในรายงาน หรอืเมื่อใดกต็ามทีเ่ป็นไปได ้

 All information provided to Bureau Veritas Certification will be held strictly confidential. 

ขอ้มลูทัง้หมดทีท่่านไดใ้หก้บั บรษิทั บโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ จ ากดั  จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบัอย่างเคร่งครดั 

Please note that Bureau Veritas Certification has developed a formal procedure for the resolution of any complaint or dispute 
that may be raised by interested parties. This procedure can be found on-line at: https://certification.bureauveritas.com/get-
certified/our-customer-experience-program/your-feedback   

https://certification.bureauveritas.com/get-certified/our-customer-experience-program/your-feedback
https://certification.bureauveritas.com/get-certified/our-customer-experience-program/your-feedback
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โปรดทราบว่า บรษิทั บโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ จ ากดั  ไดพ้ฒันากระบวนการรบัปัญหาการรอ้งเรยีนหรอืขอ้พพิาททีอ่าจเกดิขึน้จากผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีอย่างเป็นทางการ ซึง่ข ัน้ตอนน้ีสามารถพบไดจ้ากช่องทางออนไลน์บนเวบ็ไซตข์องบโูร เวอรทิสั 

https://certification.bureauveritas.com/get-certified/our-customer-experience-program/your-feedback   

Please do not hesitate to forward this stakeholder consultation letter to anybody who hasn't receive it and might be interested 
in this certification process, and we thank you in advance for any comment or observation you may have, and your co-operation 
in this certification process. 

โปรดอย่าลงัเลทีจ่ะสง่ต่อขอ้มลูการเปิดรบัความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีนี้ ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจไม่ไดร้บัค าเชญิและอาจจะสนใจใน
กระบวนการรบัรองทีจ่ะเกดิขึน้น้ี 

The team of BV auditors will make arrangements to allow stakeholders to meet with them during the audit. 

ทมีผูต้รวจของ BV จะจดัเตรยีมการเพื่อใหผู้ท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้าพบกบัพวกเขา ในระหว่างการตรวจประเมนิ 

Yours faithfully 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
Contact details for providing comments: 

ผูข้อ้มลูตดิต่อหากท่านตอ้งการแสดงความคดิเหน็ : 

Prawaltong Tongyai Na Ayudhaya คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา 

Certification Manager ผูจ้ดัการฝ่ายใหก้ารรบัรอง 

บรษิทั บโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ (ประเทศไทย)  

อาคารกรุงเทพทาวเวอร ์ชัน้ที ่16 เลขที ่2170  

ถนนเพชรบุรตีดัใหม่  แขวง บางกะปิ  เขต หว้ยขวาง  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10310 

Phone: +66 2 6704800 ext. 870  

E-mail: prawaltong.tongyai@bureauveritas.com  

You will find attached: 

คุณจะพบสิง่ทีแ่นบมาดว้ยดงันี้ : 

1. The forest management standard that will be used for the FSC certification audit of FOREST INDUSTRY 
ORGANIZATION (SOUTH REGION)    
มาตรฐานการจดัการป่าไมท้ีจ่ะใชส้ าหรบัตรวจรบัรองตามระบบมาตรฐาน FSC ของ ส านกัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต้  

2. Feedback form, which can help you to express your views 
แบบฟอรม์ขอ้เสนอแนะ, คุณสามารถแสดงความคดิเหน็ของคุณลงในนัน้ได ้

FSC License code: (FSC® A000504) 

https://certification.bureauveritas.com/get-certified/our-customer-experience-program/your-feedback
mailto:prawaltong.tongyai@bureauveritas.com


 

FSC® FOREST MANAGEMENT CERTIFICATION 

Stakeholders Feedback 

การตอบกลบัจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

YOU MAY RETURN THIS FORM TO: 

คุณสามารถสง่แบบฟอรม์นี กลบัมาไดท้ี" : 

Bureau Veritas Contact Person: Prawaltong Tongyai Na Ayudhaya  

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา 

Email: prawaltong.tongyai@bureauveritas.com 

Fax: 02- 718 - 1940-1 

Postal Address: บรษิทั บโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชั "น (ประเทศไทย)  

อาคารกรุงเทพทาวเวอร ์ชั  นที" 16 เลขที" 2170  

ถนนเพชรบุรตีดัใหม่  แขวง บางกะปิ  เขต หว้ยขวาง  จงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

PLEASE PROVIDE US WITH THE FOLLOWING DETAILS: 

โปรดใหร้ายละเอยีดดงัต่อไปนี กบัเรา : 

Forest Name / Location 

ชื"อป่า / สถานที" 
 

Name of Organisation / 

Forest Manager / Forest 

Owner 

ชื"อหน่วยงาน / ผูจ้ดัการป่าไม ้/ 
เจา้ของสวนป่า 

 

 

Your Name (Optional) 

ชื"อของคุณ 
 



 

 

(กรอกหรอืไม่กรอกกไ็ด)้ 

Your Position (Optional) 

ตําแหน่งของคุณ 

(กรอกหรอืไม่กรอกกไ็ด)้ 

 

Your Signature (Optional) 

ลายเซน็ 

(กรอกหรอืไม่กรอกกไ็ด)้ 

 
Date: 

วนัที" 
 

Below we have listed the main aspects covered by the Forest Stewardship Council® Principles and Criteria.  Do you 
think that there are any significant issues associated with any of them, relating to this evaluation?  The table below 
provides a guide for your comments, but your are by no means restricted to this and may use any other form or 
template to comment and/or provide information. 

เราไดร้ะบุประเดน็สาํคญัที"เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละที"ครอบคลุมของมาตรฐาน FSC คุณคกิว่ามปีระเดน็สาํคญัที"เกี"ยวขอ้งกบั
การตรวจประเมนิครั  งนี หรอืไม่? ขอ้มลูในตารางดา้นล่างจะช่วยแนะนําในการใหค้วามคดิเหน็ของคุณ แต่คุณสามารถใชร้ปูแบบ
อื"นๆในการใหข้อ้มลูหรอืความคดิเหน็ได ้

 Please insert any information or comments below: 

กรุณากรอกขอ้มลูหรอืความคดิเหน็ของคุณลงในตารางดา้นล่าง  

Technical ดา้นเทคนิค 

Planning แผน  

Operations (harvesting, planting, silviculture, 
etc.) การจดัการ (การตดัไม ้, การปลกู, วนวฒัน
วทิยา . เป็นตน้) 

 

Road building and maintenance การสรา้งถนน
และการบาํรุงรกัษา 

 

Protection of special sites เขตพื นที"อนุรกัษ์  

Waste management การจดัการดา้นของเสยี  

Use of chemicals การใชส้ารเคม ี  

Transportation การขนสง่  

Other aspects ดา้นอื"นๆ  

Environmental ดา้นสิ"งแวดลอ้ม 

Environmental impact evaluation   



 

 

 Please insert any information or comments below: 

กรุณากรอกขอ้มลูหรอืความคดิเหน็ของคุณลงในตารางดา้นล่าง  

การประเมนิผลกระทบต่อสิ"งแวดลอ้ม 

Protection of rare and endangered species  

การคุม้ครองสตัวห์ายากและสตัวใ์กลส้ญูพนัธุ ์

 

Protection of water (streams, rivers, lakes etc.) 
การป้องกนัแหล่งตน้นํ า ( ลาํธาร, แม่นํ า, ทะเลสาบ 
เป็นตน้) 

 

Protection of soil and prevention of soil erosion 
การดแูลดนิและการป้องกนัการพงัทลายของดนิ 

 

Preservation of biodiversity การอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

 

Landscape planning การวางแผนทางภูมทิศัน์  

Protection of representative areas of each forest 
type การดแูลพื นที"ของป่าแต่ละประเภท 

 

Other aspects ดา้นอื"นๆ  

Social / Economic ดา้นสงัคม 

Health and safety of employees สขุภาพและความ
ปลอดภยัของพนกังาน 

 

Employment of local people การจา้งงานในทอ้งถิ"น  

Relationship with the local community 
ความสมัพนัธก์บัชุมชนทอ้งถิ"น 

 

Relationship with indigenous communities 
ความสมัพนัธก์บัชุมชนพื นเมอืง 

 

Contribution to local development การมสีว่นร่วม
ในการพฒันาทอ้งถิ"น 

 

Investment in local infrastructure การลงทุน
โครงสรา้งพื นฐานของทอ้งถิ"น 

 

Other aspects ดา้นอื"นๆ  

FSC License code: (FSC® A000504) 

 


