
 

FSC® FOREST MANAGEMENT CERTIFICATION 

Stakeholders Feedback 
การตอบกลบัจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

YOU MAY RETURN THIS FORM TO: 

คุณสามารถสง่แบบฟอรม์นี้กลบัมาไดท้ี ่: 

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 เซอทฟิิเคชัน่ (ประเทศไทย)  

อาคารกรุงเทพทาวเวอร ์ชัน้ที ่16 เลขที ่2170  

ถนนเพชรบุรตีดัใหม่  แขวง บางกะปิ  เขต หว้ยขวาง  จงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

PLEASE PROVIDE US WITH THE FOLLOWING DETAILS: 

โปรดใหร้ายละเอยีดดงัต่อไปนี้กบัเรา : 

Forest Name / Location 

ชื่อปา่ / สถานที ่
 

Name of Organisation / 
Forest Manager / Forest 
Owner 

ชื่อหน่วยงาน / ผูจ้ดัการปา่ไม ้/ 
เจา้ของสวนปา่ 

 

 

Your Name (Optional) 

ชื่อของคุณ 
 



 

 

(กรอกหรอืไม่กรอกกไ็ด)้ 

Your Position (Optional) 

ต าแหน่งของคุณ 

(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. 

เราไดร้ะบุประเดน็ส าคญัทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละทีค่รอบคลุมของมาตรฐาน FSC คุณคกิว่ามปีระเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การตรวจประเมนิครัง้นี้หรอืไม่? ขอ้มลูในตารางดา้นล่างจะช่วยแนะน าในการใหค้วามคดิเหน็ของคุณ แต่คุณสามารถใชร้ปูแบบ
อื่นๆในการใหข้อ้มลูหรอืความคดิเหน็ได ้

 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
และการบ ารุงรกัษา 

 

Protection of special sites เขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์  

Waste management การจดัการดา้นของเสยี  

Use of chemicals การใชส้ารเคม ี  

Transportation การขนสง่  

Other aspects ดา้นอื่นๆ  

Environmental ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

Environmental impact evaluation   



 

 

 Please insert any information or comments below: 

กรุณากรอกขอ้มลูหรอืความคดิเหน็ของคุณลงในตารางดา้นล่าง  

การประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

Protection of rare and endangered species  

การคุม้ครองสตัวห์ายากและสตัวใ์กลส้ญูพนัธุ ์

 

Protection of water (streams, rivers, lakes etc.) 
การป้องกนัแหล่งตน้น ้า ( ล าธาร, แม่น ้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 การดแูลพืน้ทีข่องปา่แต่ละประเภท 

 

Other aspects ดา้นอื่นๆ  

Social / Economic ดา้นสงัคม 

Health and safety of employees สขุภาพและความ
ปลอดภยัของพนกังาน 

 

Employment of local people การจา้งงานในทอ้งถิน่  

Relationship with the local community 
ความสมัพนัธก์บัชุมชนทอ้งถิน่ 

 

Relationship with indigenous communities 
ความสมัพนัธก์บัชุมชนพืน้เมอืง 

 

Contribution to local development การมสีว่นร่วม
ในการพฒันาทอ้งถิน่ 

 

Investment in local infrastructure การลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานของทอ้งถิน่ 

 

Other aspects ดา้นอื่นๆ  

FSC License code: (FSC® A000504) 

 


