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NOTES:  หมายเห�
�าง 1 ของมาตรฐาน RSPO ISH 2023 ��อ:
1) �ไ��ห�บแสดงความ�ดเ�นสาธารณะและไ�ใ��ห�บการตรวจสอบการป���ตาม�อ�หนด
2) แนวทางแบบ�นตอน�ห�บการ�บรอง ISH ไ�ไ��ไ��ห�บการแสดงความ�ดเ�น
3) ป�บป�งห�กการ เกณ� �ว��ด และระบบการควบ�มภายในของมาตรฐาน ISH และเ�ด�บ�งความ�ดเ�นสาธารณะ
4) ��พ��แ�ไขจะ�กเ�น�วย�แดง
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1 ใคร�าง�สามารถใ�มาตรฐาน RSPO �ห�บเกษตรกรราย�อย�สระ

2 มาตรฐาน RSPO �ห�บเกษตรกรราย�อย�สระเ�ยว�อง�บอะไร

มาตรฐาน RSPO ISH �ใ�ได�บเกษตรกรราย�อย��ค� สม�ตเิ�นเกษตรกรราย�อย�สระ และมาตรฐาน��งสามารถ�าไปใ��บการผล��้า�นปาล� อ�าง�ง�น�วโลก
โดยเกษตรกรราย�อยจะเ�นชายห�อห�ง�ไ�เกษตรกรราย�อยจะผา่ นการ�บรองตามมาตรฐาน RSPO �าห�บเกษตรกรราย�อย�สระ �า :
• ไ�เ�นเกษตรราย�อย�เ�า�วมโครงการ (Scheme Smallholder) (ด� ้า�า�ดความภาคผนวก 1)
• �ขนาด�น�ปล� ปาล� �้า�น�งหมด:
- �อยก�าห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�(ha) ห�อ 312.5 ไ� หากไ��การ�าหนดเกณฑใ์นการ
ต�วามระด� ประเทศ ห�อ
- �อยก�าห�อเ�า�บขนาดส�ส� ��าหนดไ�ในการต�วามระด� ประเทศ (เ�น �าห�บประเทศ
�นโด�เ�ย หมาย�งเ�า�บ 25 เฮกตา�ห�อ�าก�า และ�าห�บประเทศเอกวาดอ�เ�า�บ 75 เฮกตา�ห�อ�าก�า)
• ��านาจการต�ส�ใจในการ�ดการ�ด�และแนวทางการผล�ปาล� �้า�น
• ��สระในการเล�ก��การใ�ประโยช��ด� ประเภท�ชผล และ��การ�ดการ�ชผล (���ดการ ��ในการบ�หาร และลง�นใน�ด�)
• �ค� สม�ต�รงตามเกณฑ��มเต�ใด ๆ �เ�ยว�อง�บการ�งค�ใ�มาตรฐาน�ตาม��าหนดไ�ในการต�วามแ�งชาต�องประเทศ
ของตน

มาตรฐาน RSPO ISH �าไปใ�เ�อ�น�ปล� ปาล� �้า�นรวม�งหมดของเกษตรกรราย�อยอ�ภายใต��อนไข�แต� ะรายจะต�ง�ไ�เ�นขนาด�น���าหนด (50 เฮกแต�ห�อ
312.5 ไ� ห�อตาม��าหนดไ�ในการต�วามระด� ประเทศ)

มาตรฐาน RSPO �าห�บเกษตรกรราย�อย�สระ สามารถ�าไปไ�ได�บ :
• แปลง��การปล� ปาล� �้า�นอ�แล�ใน�จ��น และ/ห�อ
• แปลง��าล�จะ�การปล� ทดแทนห�อขยาย�น�ปล� ให�และ/ห�อ
• แปลง��าล��าเ�นการห�อ�แนวโ�ม�จะใ�ปล� ปาล� �้า�นให�

���การ�าหนด�น�รวมในการผล�ปาล� �้า�นอ�างไรอ�างไร ?
i) �น�ผล�ปาล� �้า�นรวมจะ�ก�าหนดโดย การผนวกรวม�น�แปลง�งหมด �เกษตรกรราย�อยเ�นเ�าของโดยไ��า�ง�งสถาน��ง
ii) �งรวม�งแปลงปล� ปาล� �้า�นเด� และ�น��าห�บปล� ทดแทนห�อ�น���ดสรรใ��บการปล� ปาล� �้า�นให��เกษตรกรราย�อยเ�นเ�าของ�ง�อ�ภายในห�อ
ภายนอก�น�การ�บรอง
(เ�น ก�ม�เกษตรกรราย�อยเ�นสมา�กอ�)
iii) �นหมายความ�า หากเกษตรกรราย�อยเ�นเ�าของและ�การ�าเ�นงานในแปลงปาล� �้า�นนอกก�ม (การ�บรอง) �ง�าล�อ�ระห�างการ�บรอง แปลงเหลา่ �นจะ�ก
�บรวมด�ย �งแ��าจะอ�ในห��าน�นห�อ��ภาค�น ๆ �ตาม
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ห�กการ� 1: เ�มประ�ท�ภาพการผ�ต �ประ�ท�ผล ส�างผลกระทบเ�งบวกและ����ม�น
�ว��ด

เกณ��หนด เกณ��น�น (E) ห�กเกณ� A (MS A) ห�กเกณ� B (MS B)
1.1 เกษตรกรราย�อย�ด�ง

ก�ม���คคล�ก�อง
ตามกฎหมายและเ�น
�สระจากโรงงานส�ด
��นปา�ม 

1.1E �การจดทะเ�ยนก�มเ�น���คคล��ก�อง
ตามกฎหมาย โดย�ห�กฐานทางเอกสาร
�ง�
1. การ�ด�ง�ก�องตามกฎหมาย (ภายใ�
ระเ�ยบกฎหมายของประเทศ)
2. �การ�ด�นใจ���ธรรมและโป�งใส
และ�ธรรมา�บาล
3.  เอกสาร�างๆ�เ�ยว�องตาม�อ�หนด
�ห�บการ�ด�งและการบ�หารก�ม
4.  การเ�น��อห�อประ�บลาย�ว�อ
ในป�ญญาเกษตรกรราย�อยจากสมา�ก
ราย�อย�งหมด (�าง�งในภาคผนวก 2)

1.1 MS A ��ดการก�มและสมา�กในก�ม�ระบบการ
ควบ�มภายใน (ICS) ตาม�อ�หนด�งหมด
ในเกณ��น�น และห�กเกณ� A (�ว�อ 3.2
�าน�าง) และ�านการ�กอบรม�านกลไก
การ�หนดราคาปา�ม��น การ�ดการ
ทางการเ�นและแนวป�������ด�ห�บ
ก�มเกษตรกรราย�อย

1.1 MS B ก�มเกษตรกรราย�อย�เ�นงานตาม
แนวทางการบ�หาร����ด �งรวม�ง:
• การ�ด�นใจ���ธรรม โป�งใส และ�ธร
รมา�บาล
• การบ�หาร�ดการ�านการเ�น

1.2 เกษตรกรราย�อย�
ความสามารถในการ
�ดการสวนปา�มของ
ตนอ�าง�ประ�ท�ภาพ

1.2 E 1.2 MS A 1.2 MS B เกษตรกรราย�อย�ดการสวนของตนอ�าง�
ประ�ท�ภาพและเ�บ�กษา�น�กการผ�ต
และ�อ�ลการขาย
�งหมด

1.3 1.3 E เกษตรกรราย�อย�ง�น�จะ�เ�นการตาม
แนวป����านการ�ดการ����ดในสวน
ของตน (�าง�งจากป�ญญาเกษตรกรราย
�อย, 1.1 E, ภาคผนวก 2)

1.3 MS A 1.3 MS B เกษตรกรราย�อยไ�� BMP มาใ�ในสวน
ของตนและ�การ�ดตามผลผ�ต ตลอดจน
�อ�ล�น ๆ ไ�เฉพาะแ�การ�น�กการขาย
ผลผ�ต  (FFB)

และก�มจะ
�ความสามารถของ
อง�กร�จะป���ตาม
มาตรฐาน RSPO ISH

ก�มเกษตรกรราย�อย�แผนการ�กอบรม
และ�การ�อสารใ�สมา�กทราบ

เกษตรกรราย�อยไ��บการ�กอบรมเ�ยว
�บการ�เ�น�ร�จปา�ม��น การ�ดตาม
ตรวจสอบ และการวางแผนครบตาม
ห�ก�ตร โดยการ�กอบรมประกอบ�วย
การส�าง�ดความสามารถ การเ�บ�น�ก
�อ�ล�ห�บการผ�ต รวม�ง�จ�ยการผ�ต
ผลผ�ต การใ�แรงงาน และ�รกรรมการ
�เ�นการในสวนปา�ม

ทะลายปา�มสด (FFB)

เกษตรกรราย�อย
�เ�นการตามแนว
ป����านการ�ดการ�
���ด (BMP) ในสวน
ของตนตาม�ว�อ�
แนะ��น�โดย RSPO

เกษตรกรราย�อยไ��บการ�กอบรมเ�ยว
�บ BMP �งรวม�งแนวป���ทางการ
เกษตร�� (GAP)

ทะลายปา�มสด
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ห�กการ� 2:ความ�ก�องตามกฎหมาย การเคารพ�ท�ใน��น และความเ�นอ���ของ�มชน
�ว��ด

เกณ��หนด (ตามมาตรฐาน ISH 2019) เกณ��น�น (E) ห�กเกณ� A (MS A) ห�กเกณ� B (MS B)
2.1 เกษตรกรราย�อย��ท�ตามกฎหมาย ห�อ

ตามจา�ตประเพ�ในการใ���นตาม
กฎหมายของประเทศและ�อง�น ห�อตาม
แนวป���ตามจา�ตประเพ�

2.1 E 2.1 MS A 1.1 MS B ��น�งหมดของเกษตรกรราย�อย�การ
�ด�แนวเขตและมองเ�นไ�อ�าง�ดเจน
และ�อง�เ�นการภายในขอบเขต��น
ของตนเองเ�า�น

2.2 เกษตรกรราย�อย�องไ�มา�ง��นโดย�
ไ�ไ�เอา��นมาจากชน�นเ�อง �มชน
�อง�น ห�อ�ใ�ประโยช�ใน��นราย�น
โดยปราศจากความ�นยอม�ไ��บการ
แ�ง�วงห�าและเ�น�สระ (FPIC) ตาม
แนวทางโดย�อของ FPIC

2.2 E �ห�บแปลง��การป�กปา�มอ�เ�ม
เกษตรกรราย�อย�องแสดงใ�เ�น�าพวก
เขาไ�ไ��บ��นโดยปราศจากการ�นยอม
(FPIC) ของชน�นเ�อง �มชน�อง�น ห�อ�
ใ�ประโยช�ใน��น�น ๆ (�าง�งจาก�ว�
�ด 1.1 E ภาคผนวก 2)

2.2 MS A เห�อนเกณ��น�น 2.2 MS B เห�อนเกณ��น�น

2.3 �ท�ในการใ�ประโยช���น�องไ��
ประเ�นโ�แ�ง�บชน�นเ�อง �มชน�อง
�น ห�อ�ใ�ประโยช�ราย�น

2.3 E 2.3 MS A �องไ���อ�พาท�บชน�นเ�อง �มชน
�อง�น ห�อ�ใ�ประโยช��น ๆ �
เ�ยว�อง�บ��น การใ�ท�พยากร และ
�ท�การเ�า�ง ห�อกร����อ�พาทใ��
กระบวนการแ�ไข�อ�พาทและไ��บการ
ยอม�บจาก�ก�าย�เ�ยว�อง

2.3 MS B เห�อน�บห�กเกณ� A

2.4 2.4 E ��นของเกษตรกรราย�อยอ�นอก�น��
เ�น�ทยานแ�งชา�ห�อ�น��มครองตาม
�กฎหมาย�หนด �งในระ�บประเทศ
ระ�บ��ภาค ห�อระ�บ�อง�น ห�อตาม�
ระ�ไ�ในการ�ความระ�บประเทศ (�าง�ง
1.1 E ภาคผนวก 2)

2.4 MS A เห�อนเกณ��น�น 2.4 MS B เห�อนเกณ��น�น

2.5 เกษตรกรราย�อยในก�ม�แผน�จะ
ป�กปา�ม��นให�ห�อไ� �าไ��
ใ��ามไป

�ห�บการป�กให� เกษตรกรราย�อยจะ
ไ�แ�วถางห�อ�อ��นใด ๆ โดยไ�ไ��บ
FPIC จากชน�นเ�อง และ/ห�อ�มชน�อง
�น และ/ห�อ�ใ�ประโยช�ราย�น �ง�ใ�
อา�ยแนวทางโดย�อของ FPIC

2.5 E 2.5 MS A เกษตรกรราย�อยในก�ม�แผน�จะ
ป�กปา�ม��นให�ห�อไ� �าไ��
ใ��ามไป

เกษตรกรราย�อย�านการ�กอบรมเ�ยว
�บแนวทางโดย�อของ FPIC

2.5 MS B เกษตรกรราย�อยในก�ม�แผน�จะ
ป�กปา�ม��นให�ห�อไ� �าไ��
ใ��ามไป

ตามแนวทางโดย�อของ FPIC เกษตรกร
ราย�อย�อง��อตกลง�วม�นเ�ยว�บ
แผนการป�กให��วม�บชน�นเ�อง และ/
ห�อ�มชน�อง�นและ/ห�อ ��อ�ทธใ�
ประโยช��น ๆ �ไ��บผลกระทบ รวม�ง
ก�ม���วนเ�ยว�องในการไ��บผลกระ
ทบจากการขยาย�น�ป�กให��เ�ดจาก
การเป�ยนแปลงการใ���น

เกษตรกรราย�อย�ดเต�ยม�อ�ลเ�ยว�บ
��ดห�อแผน�ของแปลง และห�กฐานการ
เ�นเ�าของห�อ�ท�ในการใ���น ห�อ
สามารถแสดงใ�เ�น�าอ�ระห�างการ
�เ�นการทางกฎหมายเ�อใ�ไ�มา�ง
�ท�ใน��น�น ๆ (�ว��ด
��าง�ง 1.1 E, ภาคผนวก 2)

เกษตรกรราย�อยสามารถแสดงใ�เ�น�ง
ความเ�นเ�าของตามกฎหมายห�อ�ท�
ของเ�าของและ/ห�อตามธรรมเ�ยมใน
การใ���น ห�อสามารถแสดงใ�เ�น�า
อ�
ระห�างการ�เ�นการทางกฎหมายเ�อ
ใ�ไ�มา�ง�ท�ใน��น�น ๆ

เกษตรกรราย�อยแสดงใ�เ�น�า�ความ
�ง�นในการ�เ�นและ�ฒนาแผนเ�อ
การแ�ไข�ญหา�อ�พาทใด ๆ �เ�ยว�บ
��น โดยแสดงห�กฐาน�อ�ลสถานะ
�จ��นเ�ยว�บการ�เ�นการแ�ไข�อ
�พาทเห�า�น (�า�) (�าง�งตาม�ว��ด
1.1 E, ภาคผนวก 2)

��นของเกษตรกรราย�อยอ�นอก�น��
เ�น�ทยานแ�งชา�ห�อ�น��มครองตาม
�กฎหมาย�หนด �งในระ�บประเทศ
ระ�บ��ภาค ห�อระ�บ�อง�น ห�อตาม�
ระ�ไ�ในการ�ความระ�บประเทศ ห�อ
ตามแผนการ�ดการ�น��มครอง
ธรรมชา��ไ��บอ�ญาตและเผยแพ�โดย
กฎหมายระ�บประเทศ

�ห�บการป�กให� เกษตรกรราย�อย
�อง
ใ���น�าจะไ�แ�วถางห�อ�อ��นใด ๆ
จากชน�นเ�อง �มชน�อง�น ห�อ�ใ��น
ๆ โดยไ�ไ��บ FPIC จากก�ม�น ๆ �ง�ใ�
อา�ยแนวทางโดย�อของ FPIC (�าง�ง 1.1
E, ภาคผนวก 2)
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ห�กการ� 3: เคารพ�ท�ม�ษยชน รวม�ง�ท�และเ�อนไขสภาพแวด�อม�ห�บคนงาน/�ก�าง
�ว��ด

เกณ��หนด (ตามมาตรฐาน ISH 2019) เกณ��น�น (E) ห�กเกณ� A (MS A) ห�กเกณ� B (MS B)
3.1 ไ��การใ�แรงงาน�ง�บ 3.1 E 3.1 MS A เกษตรกรราย�อย�านการ�กอบรมเ�ยว

�บความเ�นธรรมในการ�างงาน และ�
การ�เ�นการตามมาตรการเ�อใ�แ�ใจ
�าการ�งาน�งหมดเ�นไปโดยส�ครใจ
และ�ามป��� �ง�อไป�:
• เ�บ�ดเอกสารแสดง�วตนไ� �งไ���ด
เ�ยงแ�ห�ง�อเ�นทาง
• ใ�คนงาน�ายเ�น�าธรรมเ�ยมการ�บ
เ�า�งาน
• การส�บ�บเป�ยน�ญญา
• การ�งาน�วงเวลาโดยไ�ส�ครใจ
• ขาด�สระในการลาออก
• �ด�าป�บในการยกเ�ก�ญญาการ�าง
• �แรงงาน�ดห�
• ระ�บการ�าย�า�าง

3.1 MS B

3.2 ไ��การใ�แรงงานห�อเอา�ดเอาเป�ยบ
เ�ก�ง� เ�กสามารถ�งานในสวนของ
ครอบค�วไ� โดยใ�อ�ภายใ�การ�แล
ของ�ให� และ�องไ�กระทบ�บการ�กษา
นอกจาก�เ�ก�องไ��งานในสภาพ
แวด�อม�เ�น�นตราย�ง��หนดไ�ใน

3.2 E 3.2 MS A ��ดการก�มและเกษตรกรราย�อยป���
ตามมาตรการเ�อปก�องเ�ก�ง�อไป�
1. ไ��คนงานในสวน�อา��ก�า
15 �ห�อ�ก�าอา��น���หนดโดย
กฎหมายของ�ฐห�อ ระ�บประเทศห�อใน
ระ�บ��มาตรฐาน��งก�า
2. เ�ก ๆ ไ��บอ�ญาตใ��วยเห�อในสวน
ของครอบค�วเ�า�น และไ�อ�ญาตใ�
�งาน�เ�น�นตราย เ�ยง�นตราย ห�อ
�งานห�ก
3. หาก�การ�างงานเยาวชน งาน�น�อง
ไ�เ�น�นตราย�อ�างกายห�อ�ตใจ และ
หาก
�งอ�ใน�ยเ�ยน การ�งานจะ�องไ��ง
ผลกระทบ�อการเ�ยน

3.2 MS B

เกษตรกรราย�อยใ���ง�นในการไ�ใ�
แรงงาน�ง�บและ�อง�บรอง�าจะ��การ
ใ�แรงงาน�ง�บในสวนในระยะเกณ��น
�น โดยการ��อตกลงการ�งานแบบ
�าย (เ�น ทะเ�ยนงาน) การ�หนดเ�อนไข
การ�างงาน�น�นฐาน เกษตรกรราย�อย�
การใ��อ�ลเ�ยว�บแห�ง�มาของ
แรงงาน��งานใน�น�ป�ก และ
ครอบค�ว รวม�งการ�างแรงงาน และ��บ
�าง�าง ๆ (�าง�ง 1.1 E, ภาคผนวก 2)

ไ��ห�กฐานการใ�แรงงาน�ง�บ โดย
เกษตรกรราย�อย�เ�นมาตรการ��ใ�
แ�ใจ�างาน�งหมดเ�นไปโดยส�ครใจ
และ�ามป��� �ง�อไป�:
• เ�บ�ดเอกสารแสดง�วตนไ� �งไ���ด
เ�ยงแ�ห�ง�อเ�นทาง
• ใ�คนงาน�ายเ�น�าธรรมเ�ยมการ�บ
เ�า�งาน
• การส�บ�บเป�ยน�ญญา
• การ�งาน�วงเวลาโดยไ�ส�ครใจ
• ขาด�สระในการลาออก
• �ด�าป�บในการยกเ�ก�ญญาการ�าง
• �แรงงาน�ดห�
• ระ�บการ�าย�า�าง

หมายเห�ทาง�นตอน
RSPO จะ�ฒนาแนวทาง�ห�บ GM

อง�กรแรงงานระห�างประเทศ (ILO)

เกษตรกรราย�อยตระห�กใน���ด
ความของการใ�แรงงานเ�ก และ�อง
�บรอง�า ไ��การใ�แรงงานเ�กในสวน
ตามในระยะเกณ��น�น โดยการตระห�ก
�งการใ�แรงงานเ�ก และความ�ง�น�จะ
ไ�ใ�แรงงานเ�ก� รวม�ง:

1. การป���ตาม�อ�หนดเ�องอา�
�น�ของคนงาน/�ก�างตาม�หนด
กฎหมาย�อง�น กฎหมายระ�บประเทศ
ห�อกฎหมายระห�างประเทศในกร��ไ��
กฎหมาย�อง�น �ฐ ห�อประเทศรอง�บ
2. ไ�ใ�เ�ก�งาน�เ�น�นตราย
3. ใ���ให�คอย��บ�แลเ�ก และ/ห�อ
เยาวชน��งานในสวน
4. �อง�บรอง�าห�กป���เ�ยว�บ�ท�
การ�กษาของเ�กเ�นไปอ�างไ���อ
��ด และไ��บการเคารพ (�าง�ง 1.1 E,
ภาคผนวก 2)

เห�อน�บห�กเกณ� MS A



ระยะเวลาแสดงความ�ดเ�นสาธารณะ: 1 พ.ย. �ง 31 ธ.ค. 2565

�าง 1 มาตรฐาน RSPO เกษตรกรราย�อย�สระ (ISH) � 2566 6

ห�กการ� 3: เคารพ�ท�ม�ษยชน รวม�ง�ท�และเ�อนไขสภาพแวด�อม�ห�บคนงาน/�ก�าง
�ว��ด

เกณ��หนด (ตามมาตรฐาน ISH 2019) เกณ��น�น (E) ห�กเกณ� A (MS A) ห�กเกณ� B (MS B)
3.3 �คนงาน/�ก�างในสวนห�อไ� หากไ��

ใ��ามไป

การ�าย�าแรงของคนงาน/�ก�าง�นเ�น
ไปตาม�อ�หนด�าแรง�น�ตาม
กฎหมายมาตรฐาน�ตสาหกรรม��ง�บใ�
โดยกฎหมายแ�งชา� ห�อจากการเจรจา
�อรอง�วม�นอ�างใดอ�างห�งตาม
��บความ��ญในกฎระเ�ยบ�อง�น
โดย��า �ก�าง/คนงาน�นรวม�งคนงาน
/�ก�างแบบประ�และ�ไ�ประ�

3.3 E เกษตรกรราย�อยใ���นในการ�าย
�าแรง�น�ตาม�อ�หนดทางกฎหมาย
ห�อมาตรฐาน�ตสาหกรรม�ง�บ (�าง�ง
1.1 E,ภาคผนวก 2)

3.3 MS A คนงาน/�ก�างไ��บเ�นตาม�คาดห�ง
และตกลง�นไ�อ�าง�อย�องเ�า�บ�ตรา
�าแรง�น�ตามกฎหมาย�หนด (ไ�รวม
�า�วงเวลา)และไ��การเ�อกป����อ
ก�ม�เปราะบาง�งรวม�ง �ห�ง

3.3 MS B คนงาน/�ก�างไ��บเ�นตาม�คาดห�ง
และตกลง�นไ�อ�าง�อย�องเ�า�บ�ตรา
�าแรง�น�ตามกฎหมาย�หนด (ไ�รวม
�า�วงเวลา)และไ��การเ�อกป����อ
ก�ม�เปราะบาง�งรวม�ง �ห�ง

3.4 �คนงาน/�ก�างในสวนห�อไ� หากไ��
ใ��ามไป

คนงาน/�ก�างเ�าใจ�ง�ท�และเส�ภาพ
ในการ�นเ�อง�องเ�ยน/�อง�ก��อ�
�ดการก�ม ห�อ�คคลภายนอก�เ�ยว�อง
รวม�งทาง RSPO

3.4 E เกษตรกรราย�อยใ���น�าจะเคารพ
�ท�ของคนงานในการ�นเ�อง�องเ�ยน/
�อง�ก�  (�าง�ง 1.1 E, ภาคผนวก 2)

3.4 MS A เกษตรกรราย�อย�านการ�กอบรมเ�ยว
�บ�ท�ของคนงานในการ�นเ�อง�องเ�ยน
/ �อง�ก� และแ�ง��การ�นเ�อง�องเ�ยน
/�อง�ก�แ�คนงาน/�ก�าง

3.4 MS B คนงาน/�ก�างตระห�ก และ��ท�เ�า�ง
�องทางการ�นเ�อง�องเ�ยน/�อง�ก�ไ�
อ�าง�ประ�ท�ภาพ

3.5 สภาพแวด�อมในการ�งานและ�ง
�นวยความสะดวก�ความปลอด�ยและ
เ�นไปตาม�อ�หนดทางกฎหมาย�น�

3.5 E เกษตรกรราย�อย�ง�น�จะ�ดสภาพการ
�งาน�ปลอด�ยและ�ง�นวยความ
สะดวกรวม�ง

 (PPE) �เหมาะสม (
�าง�ง 1.1 E, ภาคผนวก 2)

3.5 MS A เกษตรกรราย�อย คนงาน/�ก�าง และ
สมา�กครอบค�ว�านการ�กอบรมและ
ตระห�ก�งความเ�ยง�าน�ขภาพและ
ความปลอด�ยจากการ�งานในสวน (
รวม�งการใ�สาร��ด�ต��ช) และ��
บรรเทาผลกระทบ�งก�าว

3.5 MS B คนงาน/�ก�าง รวม�งสมา�กใน
ครอบค�วของเกษตรกรราย�อยสามารถ
เ�า�งสภาพการ�งาน�ปลอด�ยและ�ง
�นวยความสะดวก�งรวม�ง:
• �อ�อา�ย�ปลอด�ยและเ�ยงพอ ตาม
ความเหมาะสม;
• สามารถเ�า�ง�ปกร�ปฐมพยาบาล
เ�อง�นไ�;
• �ปกร��าน�ขภาพและความปลอด�ย
รวม�ง�ปกร�ความปลอด�ย�น�นฐาน
�วน�คคล (PPE) ตามความเหมาะสม�บ
ประเภทของงาน
• ��ม�เ�ยงพอ;
• เ�า�ง�อง�ขาไ�

3.6 ��ก�างในสวนห�อไ� หากไ�� ใ��ามไป

ไ��การเ�อกป��� การ�กคามทางเพศ
ห�อการใ��นาจโดย�ชอบในสวน

3.6 E เกษตรกรราย�อย�ง�น�จะไ�เ�อกป���
�กคามทางเพศ ห�อใ��นาจโดย�ชอบ
ในสวน (�าง�ง 1.1 E ภาคผนวก 2)

3.6 MS A เกษตรกรราย�อย�านการ�กอบรมเ�ยว
�บการเ�อกป��� การ�กคามทางเพศ
และการใ��นาจโดย�ชอบใน��งาน
และตระห�ก�งความ�เ�นในการส�าง
�น��งาน�ปลอด�ย

3.6 MS B

�

��ปกร�ความปลอด�ย�น
�นฐาน�วน�คคล

�

ไ�พบห�กฐานการเ�อกป��� การ
�กคามทางเพศ และการใ��นาจโดย�
ชอบ
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ห�กการ� 4: ปก�อง อ��ก� และเส�มส�างความ�ดมสม�ร�ของระบบ�เวศและ�งแวด�อม
�ว��ด

เกณ��หนด (ตามมาตรฐาน ISH 2019) เกณ��น�น (E) ห�กเกณ� A (MS A) ห�กเกณ� B (MS B)
4.1 �น����ณ�า�ง�อการอ��ก� (HCV) และ

�น��า��การเ�บ�กคา�บอน�ง (HCS)ใน
แปลงของเกษตรกรราย�อย ห�อใน�น�
�ดการก�ม�เ�าห�งจากเ�อนพฤศ�กายน
2562 �งระ��านแนวทางการประเ�นรวม
HCV-HCS อ�าง�าย�น �องไ��บการ�ดการ
เ�อใ�แ�ใจ�า�น�เห�า�นไ��บการ
ทะ���ง และ/ห�อเส�มส�างความ�ดม
สม�ร�

4.1 E 4.1 MS A 4.1 MS B เกษตรกรราย�อยป���ตามแนวทาง
�อง�น�วงห�า รวม�งการ�ดการและ
ทะ���งช�ด�น� RTE �น� HCVs และ�า
HCSตามความเหมาะสม

4.2 ในกร� �น�ป�กปา�มของเกษตรกรราย
�อย�การป�กและแ�วถาง�น�ห�งเ�อน
พฤศ�กายน 2548 ห�ออ�ใน�น��ระ��า
เ�น�า HCS ห�งจากเ�อนพฤศ�กายน 2019
จน�งระยะเวลา���ท� ใ��กระบวนการ
แ�ไข
และชดเชย (RaCP) �เหมาะสม�ห�บ
เกษตรกรราย�อย ตามการ�เคราะ�การ
เป�ยนแปลงการใ���น (LUCA) มา�ง�บใ�
(�าง�ง��เ�อง�น)

4.2 E 4.2 MS A สมา�กในก�ม�ฒนาแผนเ�อระ��น�
การ�น�มาก�ดใน�น�ของ HCVs �
�ญหาย�งแ�� 2548 และ�า HCS �
�ญหาย�งแ�เ�อนพฤศ�กายน 2562 �าน
กระบวนการ��วน�วม และ�งแผนไป�ง
RSPO

4.2 MS B �การ�เ�นตามแผนงาน�ไ��บการ
อ���จาก RSPO เ�อ�น� HCV ��ญหาย
�งแ�� 2548 และ�า HCS ��ญหาย�ง
เ�อนพฤศ�กายน 2562

4.3 เกษตรกรราย�อยในก�ม�แผนจะป�กปา�ม
��นให�ห�อไ�? หากไ��ใ��ามไป

การป�กปา�ม��นใน�น�ให�ของ
เกษตรกรราย�อย�สระ �งแ�เ�อน
พฤศ�กายน 2562:
• ไ�ป�ก�บ�น� HCVs
• ไ�ป�ก�บ�น��า HCS ใดๆ ตาม��หนด
ในแนวทางการประเ�นรวม HCV-HCS อ�าง
�าย
• ไ�อ�บนทางลาด�น (มากก�า 25 องศา
ห�อตามการ�ความระ�บประเทศ)
• ไ�อ�บน�น��าพ��ระ�บความ�กใด ๆ
• ไ�ไ��งอ�ใน�น�หวง�ามห�อไ��บการ
�มครองตามกฎหมายของประเทศ
• ไ�อ�ใน�น��นชนชาย�ง

4.3 E 4.3 MS A เกษตรกรราย�อยในก�ม�แผนจะป�ก
ปา�ม��นให�ห�อไ�?

�อนเ�มการเต�ยม��นใดๆ สมา�กก�ม
จะ�อง�ฒนาแผนการ�ดการแบบ�รณา
การ�านกระบวนการ��วน�วมเ�อ�กษา
ห�อเส�มส�างความ�ดมสม�ร�ใน�น�
HCV รวม�ง�า HCS �ระ�ห�งเ�อน
พฤศ�กายน พ.ศ. 2562 �านแนวทางการ
ประเ�นรวม HCV-HCS อ�าง�าย

4.3 MS B เกษตรกรราย�อยในก�ม�แผนจะป�ก
ปา�ม��นให�ห�อไ�?

เกษตรกรราย�อย�แผนการ�ดการแบบ
�รณาการ�ไ��บอ���จาก RSPO �ห�บ
การป�กปา�ม��นให�ตาม�วางไ� และ
จะแ�งใ�����วน�วมในการ�แผน
ทราบ �อน�จะ�การเต�ยม��นใดๆ

เกษตรกรราย�อย�ง�น�จะปก�อง�น�
HCV และ�า HCS โดย�แนวทาง�อง�น
�วงห�า (�าง�ง 1.1 E, ภาคผนวก 2)

เกษตรกรราย�อยและคนงาน/�ก�าง (�า
�) �านการ�กอบรมและตระห�ก�ง:
• ความ��ญของการ�กษาและอ��ก�
�น� HCV และ�า HCS
• ความ�ดแ�งระห�างม�ษ��บ�ต��า
และความพยายามในการบรรเทาความ
�ดแ�ง
• ช�ด�น�หายาก �ก�กคาม และใก��ญ
�น� (RTE) และระบบ�เวศ���ญ

เกษตรกรราย�อยและ��ดการก�มแ�ง
�อ�ลเ�ยว�บแปลงของเกษตรกรราย
�อย�งหมด��กป�บเป�ยนและป�ก
ปา�ม��นห�ง�พ.ศ. 2548 �านทาง
รายงานผลการ�เคราะ�การเป�ยนแปลง
การใ���น (LUCA) ห�อเค�อง�อ�นๆ �
ไ��บอ���จาก RSPO (�าง�ง 1.1 E ภาค
ผนวก 2)

แ�

เกษตรกรราย�อยใ��อ�ลเ�ยว�บ
แผนการป�กปา�ม��นให��งหมด และ
ใ���น�าจะไ��การป�กให�ใน�า
HCV ห�อ HCS บนเ�นเขา�ง�น (มากก�า
25 องศาห�อตามการ�ความระ�บประเทศ
) ห�อบน�น��าพ�จนก�า�นตอน
HCV-HCS จะเส�จ�น (�าง�ง 1.1 E, ภาค
ผนวก 2)
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ห�กการ� 4: ปก�อง อ��ก� และเส�มส�างความ�ดมสม�ร�ของระบบ�เวศและ�งแวด�อม
�ว��ด

เกณ��หนด (ตามมาตรฐาน ISH 2019) เกณ��น�น (E) ห�กเกณ� A (MS A) ห�กเกณ� B (MS B)
4.4 เกษตรกรราย�อยในก�ม� ป�กปา�ม

��น ห�อไ�? หาก
ไ��ใ��ามไป

ในกร��เกษตรกรราย�อย�แปลงป�กอ�
ใน�น��าพ� จะ�องใ�แนวทางการ�ดการ�
���ดในการลด�ญหาการท�ด�วและการ
เ�อมสภาพของ�น

4.4 E ��ดการก�ม�น�น�นวนของแปลงป�ก
�อ�ใน�น��าพ�ของสมา�กในก�ม และ
เกษตรกร�ความ�ง�น�จะใ�แนวทาง
�ดการ����ด (BMPs) และลดการท�ด�ว
และการ�อยสลายของ�น (�าง�ง 1.1 E
ภาคผนวก 2)

4.4 MS A 4.4 MS B เกษตรกรราย�อย�เ�นแผนงานของก�ม
ตามแนวทางการ�ดการ����ด �งรวม�ง
การ�ดการการเ�ดไฟไห�และระบบ�
รวม�งการ�ดตาม�ตราการท�ด�วของ
แปลงป�ก��บน�น��าพ�

4.5 4.5 E เกษตรกรราย�อย�ห�า�ใ��อ�ลเ�ยว
�บแผน�ห�บการป�กทดแทน�งหมด
และ�นยอม�าการป�กทดแทนจะอ�ใน
�น���ความเ�ยง�ในการเ�ด��วม
ห�อการ�ก�ของ�เ�ม�า�น (�าง�ง
1.1 E, ภาคผนวก 2)

4.5 MS A เกษตรกรราย�อย�กราย���น�ป�กอ�
บน�น��าพ�จะ�องไ��บการ�กอบรม
อ�างครบห�ก�ตรเ�ยว�บการระ�ความ
เ�ยงของการเ�ด��วมห�อการ�ก�
ของ�เ�มในอนาคต และกล�ท�การ
�ฒนา��นทางเ�อก

4.5 MS B เกษตรกรราย�อย�การประเ�นความ
เ�ยง�เ�ยว�อง�บการเ�ด��วมห�อ
การ�ก�ของ�เ�ม �อน�จะ�การป�ก
ทดแทนใน�น��าพ� และในกร���
ความเ�ยง�ง ใ��ด�แผนกล�ท�ในการ
�ฒนา��นทางเ�อก โดยเ�นไป�การ
วางแผนการประกอบอา�พทางเ�อก

4.6 ไ�ใ�ไฟเผาในการเต�ยม�นเ�อการป�ก
ปา�ม��น ห�อเ�อการควบ�ม�ต��ช และ
ไ�ใ�ไฟเผาใน�น�เ�ดเ�อ�ดการขยะใน
สวน

4.6 E เกษตรกรราย�อยตกลง�จะไ�ใ�ไฟเผา
เต�ยม�นเ�อการเพาะป�กห�อเ�อการ
ควบ�ม�ต��ช ห�อไ�ใ�ไฟเผาใน�น�
เ�ดเ�อการ�ดการขยะ ��ดการก�ม
�น�กห�กฐานการใ�ไฟเผาของสมา�ก�
เ�า�วมก�ม (�าง�ง 1.1 E,ภาคผนวก 2)

4.6 MS A �องไ��ห�กฐานทางกายภาพ�แสดง�ง
การใ�ไฟเผาค�งให�ในการเต�ยม�น�
เพาะป�กปา�ม (ภายห�งระยะของเกณ�
�น�น) โดยเกษตรกรราย�อย�องไ��บ
การ�กอบรมและตระห�ก�ง:
• ทางเ�อก�นๆ �ห�บเต�ยม�นเ�อการ
เพาะป�ก และการ�ดการขยะในสวน (
ตามความเหมาะสมและเ�นไปไ�)
• ทางเ�อก�น ๆ ในการใ�ไฟ��ด�ต�
�ช
• การ�อง�นไฟไห�และ��การ�บ�อและ
�ดการไฟให�ใน�มชนและห��าน

4.6 MS B เกษตรกรราย�อยไ�ใ�ไฟเผาห�อลองเผา
เ�อการเต�ยม�นเ�อการเพาะป�ก
�ดการขยะ ห�อการควบ�ม�ต��ชใน
สวน �ห�บการ��ด�ต��ช�น อาจใ�
ไฟเผาไ�เ�นกร��เศษ เ�น ไ��
มาตรการ�น ๆ ��ประ�ท�ภาพเ�ยงพอ
�ง� จะ�องไ��บการอ���จากห�วยงาน
�เ�ยว�อง

แปลง
อ�บน�น��เ�น�าพ�

เกษตรกรราย�อย�านการ�กอบรมเ�ยว
�บแนวทางการ�ดการ�น��าพ�����ด
(BMP) ��ดการก�มและเกษตรกรราย�อย
ไ��ด�แผนป���การเ�อลดความเ�ยง
ของการเ�ดไฟไห� โดยใ� BMP �ห�บ
แปลงการป�กบน�าพ�และแนวทาง
�ดการระบบ��ห�บ�น��ไ��บการ
�บรองตามมาตรฐาน RSPO

เกษตรกรราย�อยในก�ม�แผนจะป�กปา�ม
��นบน�น��เ�น�าพ�ห�อไ�? หากไ��
ใ��ามไป

การป�กแปลงทดแทนบน�น��าพ�สามารถ
�ไ�เฉพาะใน�น���ความเ�ยง�ในการ
เ�ด��วมห�อการ�ก�ของ�เ�ม �งแสดง
จากผลการประเ�นความเ�ยง��วมตาม�
RSPO อ��� �งสอดค�อง�บแ�แบบ
(Template) การประเ�นความเ�ยงการเ�ด�
�วมในมาตรฐาน RSPO ฉ�บเกษตรกรราย
�อย (ISH)
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ห�กการ� 4: ปก�อง อ��ก� และเส�มส�างความ�ดมสม�ร�ของระบบ�เวศและ�งแวด�อม
�ว��ด

เกณ��หนด (ตามมาตรฐาน ISH 2019) เกณ��น�น (E) ห�กเกณ� A (MS A) ห�กเกณ� B (MS B)
4.7 4.7 E 4.7 MS A เกษตรกรราย�อย�านการ�กอบรมและ

ตระห�ก�งการ�ดการเขต�น��นชน
ชาย�ง และก�ม�แผนป���การเ�อ
ทะ���งและ/ห�อป�บป�งเขต�นชน
ชาย�ง

4.7 MS B

4.8 �การใ�สาร��ด�ต��ชมาใ�ใน�ปแบบ�
ไ�เ�น�นตราย�อ�ขภาพของคนงานในสวน
ครอบค�ว�มชน ห�อ�งแวด�อม

4.8 E 4.8 MS A เกษตรกรราย�อยไ��บการ�กอบรมเ�ยว
�บแนวทางป�������ด(BMP) �าห�บ
การใ�สาร��ด�ต��ช รวมไป�ง
ตระห�ก�งความเ�ยงในการใ�สาร��ด
�ต��ช���อสต��ครร�และห�ง�อ�
ระห�างใ�นม�ตร และแรงงาน�ยห�ม
สาว การ�ดเ�บและการ��ด; พาราควอต
และยา�าแมลง�ระ�ใน หมวดห�ของ
อง�การอนา�ยโลกประเภท 1A ห�อ 1B,
อ��ญญาสตอกโฮ�มห�ออ��ญญารอต
เตอ��ม (และเ�นไปตาม�อ 3.5)

4.8 MS B เกษตรกรราย�อยไ��บการ�กอบรมเ�ยว
�บแนวทางป�������ด(BMP) �าห�บ
การใ�สาร��ด�ต��ช�งหมด รวม�ง
การ�ามใ�สาร��ด�ต��ชโดยสต��
ครร� และห�ง�อ�ระห�างใ�นม�ตร
และแรงงาน�ยห�มสาว และการยกเ�นยา
พาราควอตและสาร��ด�ต��ช�ระ�ใน
หมวดห�ขององ�การอนา�ยโลกประเภท
1A ห�อ 1B ห�อและรายการ�น ๆ ��ก�น
ทะเ�ยนในอ��ญญาสตอกโฮ�มห�ออ�
�ญญารอตเตอ��ม เ�นแ�เ�อไ��บ
อ�ญาตจากห�วยงาน�เ�ยว�องเ�อ�
การระบาดของ�ต��ช

4.9 ก�มและเกษตรกรราย�อย�ดการ�ต��ช
โรค �ช�ช และะ�ช�น���กรานโดยใ�
เทค�ค�เหมาะสมโดยไ���ดเ�ยงเทค�ค
การ�ดการ�ต��ชแบบ�รณการ (IPM)

4.9 E ไ�อ�ในเกณ� 4.9 MS A เกษตรกรราย�อยไ��บการ�กอบรมและ
ตระห�ก�งแนวทางป�������ด โดยไ�
��ดเ�ยงการใ�สารเค�อ�างปลอด�ย
การ�ดการ�ต��ชแบบ�รณาการ และการ
�ดการ�ช�ชและ�ช�น���กราน

4.9 MS B ก�มและเกษตรกรราย�อยใ�ประโยช�
จาก��การ�ดการ�ต��ชแบบ�รณาการ
ใ�มาก��ดเ�อลดการใ�ยา��ด�ต��ช
และสาร��ด�ช�ชในแปลงป�กของตน

�การ�หนด�น��นชนชาย�ง และ�ดการ
เ�อใ�แ�ใจ�า�การทะ���งและ/ห�อการ
ป�บป�ง ตามกฎหมายของประเทศ และ��ง
�ง��อการ�ดการและการ�น��น�สงวน
�นชนชาย�ง ตามมาตรฐาน RSPO ฉ�บ
�า�ด - ��อฉ�บ�อ

��ดการก�มระ�เขต�น��นชนชาย�ง
ภายในก�มและเกษตรกรราย�อย�ดการ
แปลงป�กของตนและตกลง�จะไ��การ
เพาะป�กให�ในเขต�น�สงวน�นชน
ชาย�ง ตาม��อการ�ดการและการ�น�
�น�สงวน�นชนชาย�ง ตามมาตรฐาน
RSPO ฉ�บ�า�ด - ��อฉ�บ�อ (�าง�ง
1.1 E ภาคผนวก 2)

เกษตรกรราย�อยทะ���ง และ/ห�อ
ป�บป�ง�น�เขต�นชนชาย�ง ตาม
กฎหมายของประเทศ และ��ง�ง��อ
การ�ดการและการ�น��น�สงวน�นชน
ชาย�ง ตามมาตรฐาน RSPO ฉ�บ�า�ด -
��อฉ�บ�อ

เกษตรกรราย�อย�ง�น�จะ��การใ�พา
ราควอตและสาร��ด�ต��ช�ระ�ใน
หมวดห�ขององ�การอนา�ยโลกประเภท
1A ห�อ 1B และรายการ
�น ๆ ��ก�นทะเ�ยนในอ��ญญา
สตอกโฮ�มห�ออ��ญญารอตเตอ��ม
โดย:
• ห�ด�อสาร��ด�ต��ชเห�า��น�
• ��การใ�สาร��ด�ต��ช�เ�บไ�ใ�
ตามห�กเกณ� MS B
• แ�ง�อ�ล�บ��ดการก�มเ�อเ�บ�น�ก
การ�อและการใ�สาร��ด�ต��ช (
�าง�ง 1.1 E, ภาคผนวก 2)
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A - ICS: �อ�หนดเ�ยว�บสถานะของก�มและการ�ดการก�ม

B - ICS: นโยบายและการ�ดการ

�ว��ด

�ว��ด

เกณ��หนด (ตามมาตรฐาน ISH 2019) เกณ��น�น (E) ห�กเกณ� A (MS A) ห�กเกณ� B (MS B)
A1 ก�มแสดงใ�เ�น�งการ�ด�งก�ม

อ�าง�กกฎหมาย
A1.1 E ก�มไ�แ�ง�ง��ดการก�ม A1.1 MS A เห�อนเกณ��น�น A1.1 MS B เห�อนเกณ��น�น
A1.2 E A1.2 MS A เห�อนเกณ��น�น A1.2 MS B เห�อนเกณ��น�น

A1.3 E ก�ม��อ�หนดการเ�นสมา�ก A1.3 MS A เห�อนเกณ��น�น A1.3 MS B เห�อนเกณ��น�น
A1.4 E สมา�ก�กคนไ�ลงนามและยอม�บ�อ

�หนดการเ�นสมา�ก
A1.4 MS A สมา�ก�กคนสามารถแสดงใ�เ�น�ง

ความเ�าใจใน�อ�หนดการเ�น
สมา�ก

A1.4 MS B

A2 ��ดการก�ม�บ�ดชอบการ�ดการ
ก�มในการขอ�บการ�บรอง
มาตรฐาน

A2.1 E A2.1 MS A A2.1 MS B

A2.2 E ��ดการก�มแสดงใ�เ�น�งความ
เ�าใจในมาตรฐาน RSPO �ห�บ
เกษตรกรราย�อย มาตรฐานการ
�บรองก�มและ�ว�อ�เ�ยว�อง�น ๆ
รวม�ง�ท�พยากรเ�ยงพอในการ
บ�หาร�ดการก�ม

A2.2 MS A ��ดการก�มสามารถแสดงความ
สามารถในการบ�หาร�ดการและ
�เ�นการตามมาตรฐานและ�อ
�หนดในการ�บรองก�ม

A2.2 MS B

A2.3 E แผนการ�กอบรมประ��ของก�ม
ครอบค�มมาตรฐาน RSPO �ห�บ
เกษตรกรราย�อย ใน�ว�อการ�ดการ
ก�ม (�งรวม�ง�ต�ประสง�ของก�ม
โครงส�าง �นตอน�เ�ยว�อง และ
กระบวนการ�บรอง)และ�ว�อ�น ๆ
ตาม�ระ�ไ�ในมาตรฐาน RSPO
�ห�บเกษตรกรราย�อย

A2.3 MS A ��ดการก�มใ���การแ�ง�วงระยะ
เวลาเ�อใ�แ�ใจ�าสมา�กไ�เ�า�วม
การ�กอบรมเ�ยว�บมาตรฐาน RSPO
�ห�บเกษตรกรราย�อยใน�ว�อการ
�ดการก�มและ�ว�อ�น ๆ ตาม�ระ�
ไ�ในมาตรฐาน �ห�บเกษตรกรราย
�อยตามแผนการ�กอบรมประ��ของ
ก�มอ�าง�อเ�อง

A2.3 MS B สมา�ก�กคนเ�า�วมการ�กอบรมและ
สามารถแสดงใ�เ�น�งความเ�าใจใน
มาตรฐาน RSPO �ห�บเกษตรกรราย
�อย ใน�ว�อการ�ดการก�มและ �อ
�หนดการ�บรองรวม�งความ
ตระห�กในแนวทางป�������ด
การ�ดการ�น� HCV, การปก�อง�ง
แวด�อม ส�ส�การทาง�งคมของคน
งานในสวน และการ�เ�น�ร�จ

เกณ��หนด (ตามมาตรฐาน ISH 2019) เกณ��น�น (E) ห�กเกณ� A (MS A) ห�กเกณ� B (MS B)

��ดการก�ม�ห�กฐาน การแสดง�ว
ตนทางกฎหมาย

เห�อนห�กเกณ� MS A

��ดการก�มเ�ดใ�สมา�ก��วน�วม
และ/ห�อการป�กษาหา�อในการ
วางแผน�ห�บการ�เ�นการตาม
ระบบควบ�มภายในก�ม (ICS)

��ดการก�มวางแผน�ห�บการ
�เ�นการตามระบบ ICS �งรวม�งการ
��วน�วมของสมา�ก

��ดการก�มสามารถแสดงใ�เ�น�ง
การป���ตามระบบ ICS �านการ
�เ�นการของสมา�กแ�ละคน

เห�อนห�กเกณ� MS A

เห�อนห�กเกณ� MS A
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B1 B1.1 E ระบบควบ�มภายในของก�ม�ไ�
�ห�บการบ�หารป���งานรวม�ง�น
ตอนการใ�ออกจากก�มและการ
ลงโทษ�ห�บสมา�ก�ไ�ป���ตาม
รวม�ง�นตอนในการ�เ�นการตรวจ
ประเ�นภายใน

B1.1 MS A �การ�ระบบควบ�มภายในมาใ�
และ�การตรวจประเ�นภายใน�นวน
ไ��อยก�าค�งห�งของสมา�กในก�ม
และ�ง�ตรวจพบ�งหมด�องไ��บการ
แ�ไข

B1.1 MS B

B1.2 E ��ดการก�ม��อ�ล�นฐาน �อ�ลสวน
ปา�ม �อ�ลการผ�ต เอกสารทาง
กฎหมายของสมา�กก�มและป�ญญา
เกษตรกรราย�อย�ลงนาม

B1.2 MS A เห�อนเกณ��น�น B1.2 MS B เห�อนเกณ��น�น

เกณ��หนด (ตามมาตรฐาน ISH 2019) เกณ��น�น (E) ห�กเกณ� A (MS A) ห�กเกณ� B (MS B)

C1 ก�ม�แผน�ร�จ��ด��นโดย
กระบวนการ��วน�วม รวม�งการ
ส�บส�นของสมา�ก�กคนในก�ม

C1.1 E �แผน�ร�จประ���ห�บก�ม�ง
ประกอบ�วย:
• การคาดการ�การผ�ตรายไ� �าง�ง
จาก�น�กใน��อน ๆ
• แผนการขยาย�ร�จ

C1.1 MS A แผน�ร�จของก�ม�ก�ไปใ�และ�
การทบทวนแผน�ก ๆ �

C1.1 MS B

ระบบควบ�มภายในของก�ม
ประกอบ�วยเอกสารเ�ยว�บ
นโยบาย �นตอนป���และ�อ�ล
อง�กร�ห�บการบ�หารป���
งาน

�การ�ระบบควบ�มภายในมาใ�
และ�การตรวจประเ�นภายในก�ม
ประ���นวนไ��อยก�าค�งห�ง
ของสมา�กในก�ม (�ห�บการตรวจ
สอบค�งแรก - IC) ตาม�วยยอดคง
เห�อค�งห�งใน��ดไป (การตรวจ
�ดตามค�ง� 1 - ASA1) และ�เ�น�อ
ใน��ดไปจนก�าจะ�การ�บรองให�
ขนาดการ�ม�วอ�าง�ห�บการตรวจ
ประเ�นภายในประ��ของก�มจะ�น
อ��บการประเ�นความเ�ยงของ
สมา�ก��อ��งหมด �งรวม�งสมา�ก
��ความเ�ยงปานกลางและ�ง และ
สมา�กให� (�า�) ขนาดก�ม�วอ�าง
รวม�ห�บการตรวจประเ�นภายใน
ประ���องไ��อยก�า 33% ของ
ขนาดก�ม

ก�มแสดงความสามารถสามารถ
�เ�นงาน�วยงบประมาณของตนเอง
ตามผล�เ�นงานตามแผน�ร�จ

C - ICS: การวางแผน�ร�จของก�ม
�ว��ด
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C2 ระบบควบ�มภายในของก�ม�ก
รวมเ�า�บแผนการบ�หาร�ดการ
ของก�ม

C2.1 E C2.1 MS A �เ�นงานตามแผนบ�หาร�ดการก�ม
และ�การทบทวนอ�าง�อย�ก ๆ �

C2.1 MS B

เกณ��หนด (ตามมาตรฐาน ISH 2019) เกณ��น�น (E) ห�กเกณ� A (MS A) ห�กเกณ� B (MS B)

D1 ก�ม��นตอนและระบบในการ
�ดตามผลผ�ตปา�มทะลายสด
(FFB)

D1.1 E D1.1 MS A ��ดการก�มเ�บ�กษา�น�กของการ
ผ�ตประ��และยอดขายของผลผ�ต
�ไ��บการ�บรอง

D1.1 MS B ��ดการก�มเ�บ�กษา�น�กการผ�ต
ประ��และยอดขายของผลผ�ต�ไ�
�บการ�บรอง โดยรวมแห�ง�มาของ
ผลผ�ต FFB �งหมด

D2 ก�ม�การ�น�กและใ�ระบบ
�ห�บ�ดตามผลผ�ต FFB

D2.1 E ไ�อ�ในเกณ� D2.1 MS A ��ดการก�มเ�บ�กษา�อ�ลการผ�ต
และยอดขายประ��ของผลผ�ต�ไ�
�บการ�บรอง �านระบบ�ญ�และการ
�าง�ท� โดย�จากใบเส�จ�บเ�น�ว
จ�งและยอดขายของสมา�ก�กคน

D2.1 MS B ��ดการก�มเ�บ�กษา�อ�ลการผ�ต
ประ��และยอดขายผลผ�ต�ไ��บ
การ�บรอง�านการขายผลผ�ตใ�แ�
โรงงานส�ด��นปา�มห�อทางระบบ
�ญ�และการ�าง�ท� โดย�จากใบ
เส�จ�วจ�ง เ�นยอดขายจ�งจาก
สมา�ก�งหมดและเ�นผลผ�ต�ไ��บ
การ�บรอง 100%

D3 ก�ม��นตอนและระบบ�ห�บการ
�ายเ�นตอบแทน�เศษ

D3.1 E ��ดการก�มและก�มเ�น�อง�นเ�ยว
�บ��การใ�เ�นตอบแทน�เศษ �อ
ตกลง�งก�าวจะ�ก�น�กและ�อสาร
�บสมา�กในก�ม โดย� ราคา�อขาย
เ�นตอบแทน�เศษ และ�วงเวลาใน
การ�ายเ�น�นจะ�อง�ก�อสารอ�าง
�ดเจนและโป�งใส�บสมา�ก�กคนใน
ก�ม และ�การ�น�กการ�ายเ�น
ตอบแทน�เศษใ�แ�สมา�กใน�ก�น
ตอน โดยการ�ายเ�น�จะ�ในเวลา�
สะดวกและเหมาะสม

D3.1 MS A �การ�น�กการเ�ก�ายเ�นตอบแทน
�เศษ รวม�ง�นวนเ�นและ�วงเวลา�
�ายเ�นใ��บสมา�กก�มอ�าง�ดเจน

D3.1 MS B

�แผนบ�หาร�ดการก�ม �งครอบค�ม
:
• แผนการ�กอบรม / การเส�มส�าง�ด
ความสามารถ เ�อป�บป�ง
ประ�ท�ภาพการ�งานของสมา�ก
ก�ม
• แนวทางในการเส�มส�างความเ�อม
โยงภายใน�วงโ��ปทาน
• วางแผนโครงการเ�อการ�ฒนา
อ�าง�อเ�อง (เ�น เ�ยว�บการ�ดการ
ขยะ �น ฯลฯ ) หาก�

ก�มแสดงใ�เ�น�าสมา�กไ�ป���
ตามแผนบ�หาร�ดการก�ม

��นตอนและ�น�กเ�อ�ดตามการ
ผ�ตและการขายประ��ของผลผ�ต�
�านการ�บรอง �งสามารถตรวจสอบ
�อนก�บ�บ�ผ�ตและ/ห�อ��าขาย
ไ�

เห�อนห�กเกณ� MS A

D - ICS: ICS: ระบบการ�อขายแบบก�ม�ห�บผลผ�ต��านการ�บรอง
�ว��ด


