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NOTES:  หมายเห�
�าง 1 ของ RSPO P&C 2023 �อ:
1) �ไ��ห�บแสดงความ�ดเ�นสาธารณะและไ�ใ��ห�บการตรวจสอบการป���ตาม�อ�หนด
2) บท�และบท��ไ�เ�อเ�น�อ�ลไ�ใ�เ�อแสดงความ�ดเ�น
3) ��ว�ง�พ�อม�วเ�อก�ห�บความ�ดเ�น��เห�ผลเฉพาะเ�ยว�บ�วเ�อก�แ�ไขตาม�ต�ประสง�มาก��ด�ง�งมอบผล�พ���งใจไ�



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

�าง 1 ห�กการและห�กเกณ�ของ RSPO (P&C) พ.ศ. 2566 2

บท�

�น��ผล�ง�บใ�

เอกสารฉ�บ��อเ�นเอกสารห�กในระบบการ�บรองมาตรฐาน RSPO ประกอบ�วยห�กการและเกณ��หนด�ห�บการผ�ต��นปา�มอ�าง�ง�น ห�กการและเกณ�
�หนด�ประกอบ�วย ��เ�อง�น ห�กการ 7 �อ และเกณ��หนด รวม�ง�ว��ด�เ�ยว�อง และ���ดความของ��พ�เฉพาะ

��เ�อง�นประกอบ�วย�อ�ล��ญ�เ�ยว�บการ�บรองมาตรฐาน RSPO �งแ�งตาม�ว�อ�อไป�:
1. อง�การเจรจาระห�างประเทศ�า�วยปา�ม��น�ง�น (RSPO)
2. ห�กการและเกณ��หนด (P&C)
3. ขอบเขต
4. การ�ความระ�บประเทศ (NI)
5. การ�ความและกร��พาท
6. ความ�บ�ดชอบในการป���ตาม�อ�หนด
7. การป���ตามการ�บรองมาตรฐาน
8. เอกสาร�เ�ยว�องและ�อ�ล�าง�ง

�พ�เฉพาะทาง�อ�ใน��ยามของ��พ�เฉพาะจะ�เ�นเ�น�วเ�ยง

ห�กการและเกณ��หนดตามมาตรฐาน RSPO �พ.ศ 2566 (RSPO P&C 2023) ไ��บการ�บรองโดยสมา�ก RSPO ในการประ�มส�ชชาให�ค�ง� th ณ  เ�อ�น�
 โดย�ผล�น� RSPO P&C 2023 จะ�ไปใ�ในการ�บรองมาตรฐานให��งหมดห�งจาก 

ก�ม��านการ�บรองแ�ว�นสามารถ�ง�กษาสถานะการ�บรอง�อไปห�งจาก [�น�อ���] และ�อน�จะเส�จ�นการ�ความแ�งประเทศ(NI) �เ�ยว�อง�บ P&C 2023
อ�างไร�ตาม การ�เ�นการตรวจประเ�นประ�� (ASA)โดยใ�มาตรฐานฉ�บ P&C 2018 (ห�อ NI �เ�ยว�อง ของ P&C 2018)�จะเ�ด�น�ไ�มาก��ดห�งค�ง โดยการ
ตรวจประเ�นค�ง�อไป�องเ�นไปตามมาตรฐาน RSPO P&C 2023

การทบทวนและการแ�ไข RSPO P&C �ตามมาจะ��น�กค�งภายในรอบ�า�ตาม�นตอนการป���งาน (SOP) ��หนดโดยมาตรฐาน RSPO
กระบวนการทบทวนค�ง�อไปของมาตรฐาน RSPO P&C จะเ�ด�นใน� 2569 (ระยะ�จารณายอม�บห�กการและเกณ��หนด�ใ�เวลาสาม�) โดย�เ�าหมายเ�อใ�
กระบวนการแ�ไข��เ�นใ�เส�จ�นภายในระยะเวลาสอง�

x [สถาน�]
[�น�] [�น�อ���]



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

�าง 1 ห�กการและห�กเกณ�ของ RSPO (P&C) พ.ศ. 2566 3

��เ�อง�น (PREAMBLE)

1 อง�การเจรจาระห�างประเทศ�า�วยปา�ม��น�ง�น (RSPO)

2 ห�กการและเกณ��หนดมาตรฐาน RSPO

RSPO เ�นอง�กรระห�างประเทศ�ไ�แสวงหา�ไร �อ�ง�นใน�พ.ศ. 2547 �งไ�รวม���วนเ�ยว�องจากเ�ดภาค�วน�ตสาหกรรม��นปา�ม �นไ�แ� �ผ�ตปา�ม��น โรงแปร�ปปา�ม
��นและ��า��นปา�ม �ผ�ต�น�า�ปโภคบ�โภค ��าป�ก ธนาคาร และ�กลง�น อง�กร�ฒนา�านการอ��ก�ธรรมชา� ห�อ�งแวด�อม (NGOs) และอง�กร�ฒนา�าน�งคมห�อ
อง�กร�านการ�ฒนา เ�อ�ฒนาและ�เ�นการตามมาตรฐานสากลในการผ�ตปา�ม��นอ�าง�ง�น

การผ�ตปา�ม��น��ง�นประกอบ�วยการ�ดการและ�เ�นงานตามกฎหมาย �ฒนา�กยภาพทางเศรษฐ�จ เ�น�ตร�บ�งแวด�อม และเ�นประโยช��อ�งคม �ง� เ�อใ��นใจในความ
�าเ�อ�อจากการเ�ยก�องใ��ความ�ง�นในการผ�ต��นปา�ม�น สมา�ก RSPO �เ�น���คคลและผ�ตห�อ�ดการผ�ต�ณ�ปา�ม��นอ�าง�ง�นจะ�องเ�า�บการ�บรองตาม
มาตรฐาน RSPO การ�บรองระบบมาตรฐาน RSPO �วยใ��นใจไ��า�ใ�และ�บ�โภค�กคน��วน�วมในการผ�ตปา�ม��นอ�าง�ง�นโดย�านการ�บรอง (Certified Sustainable Palm Oil -
CSPO) และ�ง�วยลดผลกระทบ�าน�งคมและ�งแวด�อมจากการเพาะป�กปา�ม��นแบบ�งเ�ม โดย�วใจ��ญของกระบวนการ� ��อ ห�กการและเกณ��หนดมาตรฐาน RSPO (P&C)
�งเ�น�ดของมาตรฐาน�เ�มงวด�ห�บการผ�ตปา�ม��นอ�าง�ง�น�สมา�ก RSPO �องป���ตาม

RSPO �งคง�ด�นในความโป�งใสและความ�บ�ดชอบในการ�เ�น�ร�จ RSPO �ง�ฒนาระบบ�นเ�อใ�แ�ใจ�าสมา�ก��านการ�บรอง RSPO ไ�ป���ตามมาตรฐาน �งรวม�งการ
�บรองจากห�วย�บรองภายนอก โดย�ห�วย�บรองระบบงาน (accreditation) �ห�บ�บรองห�วยออกใบ�บรอง (certification bodies) �ง�ง�กลไกการ�อง�ก��โป�งใสและเ�ดเผย การ
�บรองมาตรฐาน�วงโ��ปทานแ��ใ�ปลายทาง และความสามารถในการตรวจสอบ�อนก�บ�ใ�บ�การ�านระบบ PalmTrace นอกจาก� มาตรฐาน RSPO �งพยายาม�ฒนาป�บป�งระบบอ�
เสมอ �งระบบ�จะ�วยใ�สมา�กสามารถ�การตลาด�านการ�ดการ�งแวด�อม �ประโยช��อ�งคม รวม�ง�ฒนา�กยภาพทางเศรษฐ�จโดย�านการ�บรองมาตฐาน RSPO ในผ�ต�ณ�
ของตน

ห�กการและเกณ��หนดมาตรฐาน RSPO ฉ�บแรก�ก�มาใ�เ�นฉ�บ��องในเ�อนพฤศ�กายน พ.ศ. 2548 และ�ผล�ง�บใ�อ�างสม�ร�ในฐานะมาตรฐานในเ�อนพฤศ�กายน พ.ศ.
2550 จาก�นห�กการและเกณ��หนดมาตรฐาน RSPO พ.ศ.2550 �งไ��บการป�บป�งใน�พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2561 ตาม��บ

ห�กการและเกณ��หนดมาตรฐาน RSPO (P&C) �พ.ศ. 2566 มาจากการทบทวนและตรวจทาน มาตรฐาน P&C ฉ�บ�พ.ศ. 2556 อ�างครอบค�มโดยเ�มในเ�อนมกราคม พ.ศ. 2565 และแ�ว
เส�จในเ�อน�ลาคม พ.ศ. 2566  มาตรฐาน P&C ฉ�บ�พ.ศ. 2566 ไ��บการเ�นชอบจากสมา�ก RSPO ในการประ�มส�ชชาให� เ�อ�น� [�น�] �ง� การตรวจทานมาตรฐาน P&C ฉ�บ�พ.ศ.
2566 ไ��เ�นการตาม�นตอนการป���งาน (SOP)มาตรฐาน RSPO �ห�บการ�หนดและการทบทวนแ�ไขมาตรฐาน ฉ�บ�พ.ศ. 2563 ในทางก�บ�น�นตอน SOP ไ��บการ�ฒนาตาม
ห�กป�����ของ ISEAL ในการ�หนดมาตรฐานทาง�งคมและ�งแวด�อม ฉ�บ�น� 6 �นวาคม พ.ศ. 2557 .

ห�กการ RSPO เ�นกฎเกณ�ห�ออง�ประกอบห�ก��ญของการ�ดการและการ�เ�นงาน�ใ�ความ��ญทางกฎหมาย เศรษฐ�จ ความหมาะสม�อ�งแวด�อม และเ�นประโยช��อ�งคม
โดย�ว��ดแสดง�ง��การ�ด�น�าเกณ��หนดไ��ไป�การป���ตามห�กการห�อไ� �งเห�า�เ�นรากฐานของแผนการ�บรองระบบมาตรฐาน RSPO �วม�บ ��เ�อง�น และ���ด
ความของ��พ�เฉพาะ�งเ�นแกนห�กครอบค�ม�ง�ดมาตรฐาน

ใ��อห�กการ เกณ��หนด และ�ว��ดเ�นบรร�ดฐาน ในขณะ�แนวป���และหมายเห�ทาง�นตอนใ��อเ�นเ�งการใ��อ�ล โดย�ว��ด���ญจะ�กระ�และ�เ�นเค�องหมาย 'C' �ด
จากเลข�ว�อ numberinf ของ�ว��ด�เ�ยว�อง
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แนวป����ห�า�ใ��อ�ลเ�มเ�มเ�อ�วยใ�เ�ดความเ�าใจ การ�ไปป��� และการตรวจประเ�น ขณะ�แนวป���เฉพาะ�ไ��ห�บอ�บาย�ว��ดบางอ�างเ�อความ�ดเจน เ�นเ�ยว
�บประเ�นเฉพาะ�ไ�ก�าวไ�ในการ�ความระ�บประเทศ หมายเห�ทาง�นตอน (Procedural Note) �ไ�เ�อระ��าเ�อใดและ�ใด����การห�ออง�ประกอบของมาตรฐาน�น�งอ�ใน
ระห�างการ�ฒนา �ง�เ�อ�แจง�พ�เฉพาะ เ�อนไข และ�นตอน�อน�จะ�การส�ป��การห�ออง�ประกอบ�งก�าว

มาตรฐาน P&C ฉ�บ�พ.ศ. 2566 �น�เ�น�อง�มาใ��วม�บเอกสาร�เ�ยว�อง�นๆ �งเ�นเอกสาร  เ   และ �เ�ยว�อง�นระ�ไ�ใน�ว��ด�
เ�ยว�องโดย�เ�น�วหนาและ�ดเ�นใ�ไ�

ห�กการและเกณ��หนดมาตรฐาน RSPO (RSPO P&C) �มาใ�เ�อการผ�ต��นปา�มอ�างความ�ง�นในระ�บโลก โดย�มาตรฐาน RSPO P&C ครอบค�มผลกระทบ�าน�งแวด�อมและ
�งคม���ญจากการผ�ต��นปา�ม และ�จ�ยการผ�ต เ�น เม�ด�น� สารเค�และ� รวม�งผลกระทบทาง�งคม�เ�ยว�อง�บแรงงานในสวนปา�มและความ�ม�น�ใน�มชน

มาตรฐาน RSPO P&C �มาป�บใ�ไ��บ�กระ�บของบ��ทการผ�ต�งหมด ก�าว�อ สามารถใ��บโรงส�ด��นปา�ม�งหมด�ไ�อ�ภายใ����ดความของโรงส�ด��นปา�ม�สระ
ตาม�ระ�ไ�ในมาตรฐาน RSPO ฉ�บ�วงโ��ปทาน (SCC) รวม�ง�ห�บเกษตรกร�งหมด�ไ�ตรงตาม���ดความของเกษตรกรราย�อย�สระห�อ�อ�หนดการ�ง�บใ�ตาม�ระ�ไ�ใน
มาตรฐาน RSPO �ห�บเกษตรกรราย�อย�สระ  (ISH) �งไ�สามารถใ�มาตรฐาน RSPO ISH ไ� �ง�น ��าง�งในเอกสาร�จะหมาย�งก�ม�ง�ก�าว
มา

มาตรฐาน RSPO P&C ใ��บ�น�ป�กปา�ม�จ��น ตลอดจนการวางแผน การ�ดวาง
การ�ฒนา การขยาย�น� และการป�กปา�มใน�น�ป�กให�

ห�กการและเกณ��หนด��ผล�ง�บใ��บ�ผ�ต��นปา�ม�างๆ และ�ป�กปา�ม�กระ�บ โดย��ว��ดเฉพาะ��ฒนา�นเ�อสามารถ�ไปใ��บโรงส�ดฯ���น�เพาะป�กเองโดย
เฉพาะ รวม�ง�ป�กปา�ม�ไ��โรงส�ดฯหากแ����นมากก�า 500 เฮกแต� (ห�อ 3,125 ไ�) �ก�ง�ป�กขนาดกลาง�ไ��โรงส�ดฯ����นระห�าง 50.1 เฮกแต��ง 500 เฮกแต� (ห�อ
313,12 ไ� �ง 3,125 ไ�) ; และเกษตรกรราย�อย�อ�ใ�แผนงานของ�ผ�ตปา�ม (scheme smallholders) ����น�ก�า 50.1 เฮกแต� (ห�อ 313,12 ไ�)

ห�กการและเกณ��หนด�น�อเ�นเอกสารห�ก�วไป โดย�การ�ด��ว��ดและแนวทางป���มาประกอบในเอกสารห�กของห�กการและเกณ��หนด�วไป� �งสามารถ�ไปป�บใ�ใน
กระบวนการ�จารณาการ�ความระ�บประเทศในแ�ละประเทศเ�อส�บส�นการ�ไปป�บใ�ในแ�ละ�น�  �ง� ในเ�อง�น RSPO พยายามส�บส�นใ��กประเทศ�ผ�ต��นปา�มป���
ตาม P&C ห�ก�วไป อ�างไร�ตาม หากสมา�กของประเทศใดประเทศห�งเ�นความ�เ�นในการ�ด� NI �อาจเ�มกระบวนการไ� โดยหากกระบวน NI �งอ�ในระห�างการ�ฒนาและรอ�บ
การอ���อ�างเ�นทางการโดยคณะกรรมการบ�หาร RSPO (BoG) ประเทศ�น��องป���ตามมาตรฐาน RSPO ฉ�บ P&C ห�ก�วไป�อนจนก�าจะไ��บการอ����บรอง

กระบวนการ�ความระ�บประเทศ (NI) จะเ�ม�นไ��อเ�อไ��บการอ���เ�นลาย�กษ��กษรจาก�า�กเลขา�การ RSPO �าน  เ�า�น ใน�มมองความเ�ม
ของกระบวนการ NI ��กจะ�นเวลานานก�า 12 เ�อน และในการ�จารณารอบการทบทวน 5 �ของมาตรฐานห�ก P&C กระบวนการ�จารณาห�อแ�ไขใน NI �งหมด�งแ�เ�มจะ�องส�ปไ�ไ�
เ�น 36 เ�อน�บจาก�การ�ง�บใ�มาตรฐานห�ก P&C
�ง� จะไ��กระบวนการ NI เ�ด�นห�งจาก 24 เ�อน�บจาก�การ�ง�บใ�มาตรฐานห�ก P&C �น

�นตอน ค�อง�อการใ�งาน แนวป��� ��อ

3 ขอบเขต

4 การ�ความระ�บประเทศ (NI)

ก�มในการ�บรอง (Unit of Certification) 

standard.development@rspo.org
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หาก P&C �วไป�การป�บป�งใ��นส�ย (�บรองโดย RSPO Board of Governors (BoG)) การป�บป�ง�อ�ล�เ�ยว�อง�บ NI �ไ��บการ�บรองจะ�อง�เ�นการภายใน�บสอง (12) เ�อน�บ
จาก�น�อ����บรอง P&C �วไป�ไ��บการป�บป�ง�น การป�บป�งห�อแ�ไขใด ๆ �เ�น�อง�บรอง NI (เ�น เ�องจากการเป�ยนแปลง���ญในบ�บททางกฎหมายของประเทศ) ภายใน
รอบระยะเวลาเ�ยว�นของ P&C ��อ� กระบวนการป�บป�ง/แ�ไข�งก�าวจะ�องเ�ม�นโดยคณะ�งาน NI ของประเทศ โดย�องไ��บการอ���เ�นลาย�กษ��กษร�าน��กเลขา�การ
RSPO

กระบวนการ NI จะ�องเ�นไปตาม

เอกสารห�ก RSPO P&C ฉ�บภาษา�งกฤษจะ�ผลเห�อก�าเสมอในกร���ความแตก�างห�อความไ�สอดค�อง�นระห�างฉ�บภาษา�งกฤษและฉ�บแปล�น ๆ
ในกร��มาตรฐาน RSPO แตก�างจากกฎหมาย�อง�น มาตรฐาน��งก�า/เ�มงวดก�า�ผลเห�อก�าเสมอ และ กระบวนการ NI จะ�องป�บป�งรายการทางกฎหมาย��ง�บใ�ในประเทศ
�นๆ

การป���ตามมาตรฐาน RSPO P&C และ�อ�หนด�งหมดตาม�ระ�ไ�ในเอกสาร�เ�ยว�องเ�น�ง�เ�นเ�อใ�ไ��บการ�บรอง ความ�บ�ดชอบในการป���ตามห�กการ เกณ��หนด
และ�ว��ด�น�นอ��บ�คคลห�อก�ม/ห�วยงาน (entities) �เ�น��อใบ�บรอง โดย�อไป�จะเ�ยก�า 'สมา�ก RSPO' สมา�ก RSPO �ห�า�ใน�จกรรมการ�ด�นใจ นโยบาย และการ�ดการ
�เ�ยว�อง�บก�มในการ�บรอง (UoC) �ง�น UoC จะ�อง�การแ�ไขหาก�กร�ใดๆ�ไ�สอดค�อง�บห�กการ เกณ��หนด และ/ห�อ�ว��ด

การป���ตาม�อ�หนดจะ�องเ�นไปตามบรร�ดฐานของมาตรฐาน P&C �นไ�แ� ห�กการ เกณ��หนด และ�ว��ด การไ�สอดค�อง/ไ�เ�นไปตาม�อ�หนด (NCs)� �ตรวจประเ�น (
auditors)จะเ�น��ด�นในระ�บ�ว��ด�นๆ ใน�วน�เ�นเ�ง�อ�ล�ไ�เ�อ�วยในการ�เ�นการตาม�ว��ด แ�ไ�ใ�เ�งบรร�ดฐาน และไ�สามารถยกความไ�สอดค�อง�บ�วน�ไ�

NCs แ�งออกเ�นสองประเภท NC �อยและ NC ห�ก NC ใด ๆ �ยก�นเ�ยบ�บ�ว��ด���ญ (Critical (C) จะ�ก�ด��บเ�น NC ห�ก �งผลในการ�องขอใ��เ�นการแ�ไขห�ก (CARs)

การไ�สอดค�องตาม�อ�หนดตาม�ว��ด�ไ��เค�องหมาย (C) จะ�ก�ดระ�บเ�น NC �อย �งผลในการ�องขอใ��เ�นการแ�ไขเ�ก�อย (CARs)

ใ��ด�อเอกสาร�เ�ยว�อง�ง�อไป�ในการป�บใ��วม�บเอกสารห�กฉ�บ� โดยใ��อเอกสารฉ�บ�า�ดเ�นห�กในการ�จารณา�งหมด
- ระเ�ยบ��การป�กปา�ม��นใน�น�ให� (NPP)
- �อ�หนดระบบการ�ดการและแนวป����ห�บการ�บรองก�มในการผ�ต FFB
- กฎเกณ�การ�อสารทางการตลาดและการ�าง�ท�
- ระบบการ�บรองมาตรฐานห�ก P&C และ มาตรฐาน�ห�บเกษตรกรราย�อย (ISH)

�นตอนการป���งานมาตรฐาน RSPO �เ�ยว�อง�ห�บการ�หนดและการทบทวนแ�ไขมาตรฐาน

5 การ�ความ�วไป

6 การป���ตามมาตรฐานการ�บรอง

7 �าง�ง
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
การใ��นาจโดย�
ชอบ�อ�เปราะบาง -
Abuse of
vulnerability

การเอา�ดเอาเป�ยบคนงาน/�ก�าง�มาจากก�มทางศาสนาห�อก�มชา��น��เ�นคนก�ม�อย �ความ�พพลภาพห�อ�อ��ด�นๆ ��ใ�คน
งาน/�ก�าง�ก�จารณา�าเปราะบาง เ�องจาก�คคลเห�า�อาจขาดความ�เ�ยว�บกฎหมาย�อง�น/กฎหมายระ�บประเทศ �ญหา�านภาษา
โอกาสในการ�รง��ต���ด

ป�บมาจาก�ว��ด ILO 11 �านแรงงาน
�ง�บ

�อตกลง -
Agreement

�อตกลง (�ง�กจะไ�เ�นทางการ) ระห�างสอง�าย�นไป�งกฎหมายไ�สามารถ�ง�บใ�ไ� มาตรฐาน RSPO P&C 2023

�วกระ�การ
ควบ�มทาง�ว��  -
Biological control
agent

หมาย�ง การใ��ง���ตตามธรรมชา�ห�อ�ดแปลง ผ�ต�ณ�ทาง�น�กรรม (gene)  เ�อลดผลกระทบของ�ง���ต�ไ��องการและเ�อเ�อ
�นวย�อ�ง���ต��งประสง� เ�น �ชผล แมลง�เ�นประโยช� และ��นท��

Singh, S., Kumar, V., Dhanjal, D.S.,
Singh, J. (2020). Biological Control
Agents: Diversity, Ecological
Significances, and Biotechnological
Applications. In: Singh, J., Yadav, A.
(eds) Natural Bioactive Products in
Sustainable Agriculture. Springer,
Singapore.

�นบน - Bribe �นบน �อ ของ��ล��ดกฎหมายห�อ�ดจรรยาบรรณ ห�อการพยายาม�งเ�น (lobbying) เ�อโ�ม�าวพฤ�กรรมของ��บ �งอาจเ�นเ�น �น�า
ใ��ท�ในการ�เ�นการ �นท�พ� �ท��เศษ �าตอบแทน �ต����ล�า ความไ�เป�ยบ ห�อเ�ยง��ญญาในการ�ก�งห�อโ�ม�าวการก
ระ� การลงคะแนนเ�ยง ห�อการใ��ท�พลของ�คคลในฐานะเ�าพ�กงานห�อ�คคลสาธารณะ

https://en.wikipedia.org/wiki/Bribery

เ�ก - Child ��าเ�กใ��บ�คคล��อา��ก�า 18 � อ��ญญา�า�วยอา��น�ของ
อง�การแรงงานระห�างประเทศ (ILO )
ค.ศ. 1973 (ฉ�บ� 138) อ��ญญา�า
�วยการใ�แรงงานเ�ก�ปแบบ�เลว�าย
��ด ค.ศ. 1999 (ฉ�บ� 182)

การใ�แรงงานเ�ก  -
Child labour

การใ�แรงงานเ�กเ�น�ษณะงาน��ด�นการเ�บโตตาม�ย �กยภาพและ�ก�ศ�ของเ�ก �งเ�น�นตราย�อการ�ฒนาทาง�างกายและ�ตใจ �
�ใ��บ:

• เ�ก�กคน�อา��ก�า 18 ����วนเ�ยว�องอ�ใน “�ปแบบ�เลว�าย��ดของการใ�แรงงานเ�ก”(ตามอ��ญญาอง�การแรงงานระห�าง
ประเทศฉ�บ� 182)
• เ�ก�กคน�อา��ก�า 12 ����วนเ�ยว�องอ�ใน�จกรรมทางเศรษฐ�จ และ
• เ�กอา� 12 �ง 14 ��งหมด���วนเ�ยว�องอ�ในการใ�แรงงาน�มากก�างานเบา

อง�การแรงงานระห�างประเทศ (ILO) ใ����ดความ งานเบา�าเ�นงาน�ไ�เ�น�นตราย�อ�ขภาพห�อ�ฒนาการของเ�ก และไ��าจะเ�น
�นตราย�อการเ�าโรงเ�ยนห�อการ�กอา�พ

���อา��ก�า 18 �ไ�ควร�งาน�เ�น�นตรายย�งอาจกระทบ�อความเ�นอ�ทาง�างกาย �ตใจห�อ�ลธรรม ไ��าจะ�วย�กษณะทาง
ธรรมชา�ห�อสภาพการ�งาน�ตาม �ห�บแรงงาน�อา��อย��อา�เ�นก�าเกณ��น�ตามกฎหมายแ�อา��ก�า 18 � ควร��อ��ดใน
�วโมง�งานและการ�งาน�วงเวลา การ�งานเ�ยง�นตราย�ง การ�งาน�บค�อง�กร �ปกร� และเค�อง�อ�เ�น�นตราย การขน�งของ
ห�ก การ�ม�ส�บสารห�อกระบวนการ�เ�น�นตราย และสภาวะงาน�ยาก�บากเ�นการ�งานกลาง�น

อ��ญญา�า�วยอา��น�ของ ILO ค.ศ
. 1973 (ฉ�บ� 138)

�มชน -
Communities

หมาย�ง ชน�นเ�อง ชนเ�า �มชน�อง�น (รวม�ง�ห�ง เ�ก และคน�การ) �พ�ด�น �อพยพ และ�ใ���นราย�นๆ มาตรฐาน RSPO P&C 2023

https://doi.org/10.1007/978-981-15-3
024-1_3
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
การ��ญญา  -
Contract

ตามเ�อนไขและอง�ประกอบ�นฐาน �อ�าเ�น�อตกลงเฉพาะประเภท��ผล�ก�นทางกฎหมายและ�ง�บใ�ในศาล มาตรฐาน RSPO P&C 2023

การทดแทน�ญญา -
Contract
substitution

การป���ในการแทน�ห�อเป�ยนแปลงเ�อนไขการ�างงาน�คนงาน/�ก�างตกลง�นในตอนแรก�ง�กษณะเ�นลาย�กษ��กษรห�อ�วยวาจา
�ง�งผลใ�สภาพการงานแ�ลงห�อไ��บผลประโยช��อยลง �ง� �ามเป�ยนแปลง�อตกลงห�อ�ญญาการ�างงาน เ�นแ�การเป�ยนแปลง
เห�า�จะเ�นไปตามกฎหมาย�อง�นและใ�เ�อนไข�เ�าเ�ยม�นห�อ�ก�า

ILO Report to the Committee
examining alleged noncompliance by
Qatar of Forced Labour

คนงานแบบ�ญญา
�าง - Contract
worker

คนงานแบบ�ญญา�าง หมาย�ง�คคล��งาน�วคราวห�อ�งานใน�วงเวลา��หนด นอกจาก��งหมาย�งคนงาน/�ก�าง�ไ�ไ��า�าง
โดยตรงจากบ��ท แ��างโดย��บเหมางานห�อ�ป�กษา�บ��ท��ญญาโดยตรง

ILO �ปแบบการ�างงานนอกมาตรฐาน

��บเหมางาน -
Contractors

�คคล �าง�น�วน อง�กรห�อบ��ท���ญญา�ดหา�ส�ห�อแรงงานเ�อใ�บ�การห�อการ�งาน มาตรฐาน RSPO P&C 2023

งานห�ก - Core
work

�กษณะงานห�อ�จกรรมห�ก�บ��ท�อ�ง�นเ�อ�ห�อ�งเ�นในการ�เ�น�ร�จ งานห�กหมาย�งงาน��เ�นและ�งประสง��อการเ�บโต
ขององ�กร

�ก�จกรรมทางการเกษตรและโรงส�ดฯ�อเ�นงานห�ก เ�น การเพาะป�ก การเ�บเ�ยว การใ��ย การ��ง�กษา การ�ดและ�ดเกรด FFB; การ
��ง�กษาทางเทค�คและการ�งานของเค�อง�กร

มาตรฐาน RSPO P&C 2018

แรงงาน�ดห� - Debt
bondage

แรงงาน�ดห� เ�ด�นเ�อ�คคล�ก�ง�บใ��งานเ�อ�ระห�และไ�สามารถลา�กห�อ�ก�ง�บใ��งานและไ�สามารถออกจากงานไ�เพราะ
ห� ห�สามารถเ�ด�นไ�ในระห�างกระบวนการ�ดหาและการ�างงาน ห�อในขณะ�อ�ในการ�งานเ�อเ�นการ�ระ�นเ�น�ห�อเ�น�วงห�า

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

�า�างครอง�พ�
เหมาะสม - Decent
living wage

�าตอบแทน��ก�างไ��บ�ห�บการ�งานในเวลา�การปก� ในระ�บ�เ�ยงพอ�อมาตรฐานการครอง�พ�น�งามของคนงาน/�ก�างและ
ครอบค�ว

ป�บมาจาก GLWC

การหลอกลวง -
Deception

การหลอกลวง�เ�ยว�อง�บความ�มเหลวในการ�งมอบ�ง��ญญาไ��บคนงาน/�ก�าง ไ��าจะ�วยวาจาห�อเ�นลาย�กษ��กษร การ�ดหา
งาน�หลอกลวงอาจรวม�งการใ���น�ญญา�เ�นเ�จเ�ยว�บสภาพการ�งานและ�า�าง รวม�งประเภทของงาน สภาพ�อ�อา�ยและความ
เ�นอ� การไ�มา�งสถานะการ�าย�นมาเ�นพลเ�องประ� สถาน��งาน ห�อ�วตนของนาย�าง

ป�บมาจาก�ว��ด ILO 11ในแรงงาน
�ง�บ

การเ�อกป��� -
Discrimination

การเ�อกป��� การ�ด�นห�อแ�งพรรคแ�งพวกใดๆ ��ผลทางลบห�อ�ใ�ความเ�าเ�ยมห�อการ�กษาโอกาสลดลง �งรวม�งการมอบ
หมายงาน�ไ�เ�าเ�ยม�นห�อการป�เสธการใ�ผลประโยช�แทน�จะป����อ�คคลแ�ละคนอ�างเ�นธรรมบน�นฐานของ�ณธรรม�วน
�คคล

ป�บมาจาก Bonsucro 5.1 2022, GRI
406: Non-Discrimination 2016

การตรวจสอบ
�เคราะ�สถานะ -
Due diligence

กระบวนการ�ดการความเ�ยง��เ�นการโดยบ��ทเ�อระ� �อง�น บรรเทา และอ�บาย��การ�ดการ�บความเ�ยงและผลกระทบ�าน�ง
แวด�อมและ�งคมในการ�เ�นงาน �วงโ��ปทาน และการลง�น

ฉ�บ�างของ AFI (July 2018).

�าง�ง���ดความ AFI �า�ดเสมอ
�นาจเวน�นและ
การ�ดท�พ� -
Eminent domain
and expropriation

�นาจเวน�นเ�น�นาจตามกฎหมายของ�ฐในการเวน�น�นท�พ�เอกชนเ�อ�ไปใ�สาธารณะประโย�ห�อเ�อประโยช�ของชา� โดยปก�จะ
�การ�ายเ�นชดเชยตาม�ตรา�กฎหมาย�หนด การเวน�นหมาย�ง�คคล�ขายท�พ��นของตนโดยไ��อง��อตกลงห�อความ�นยอม

มาตรฐาน RSPO P&C 2018
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
การขยาย�น�ป�ก
ทดแทนบน�น�ลาด
�น - Extensive
replanting on steep
terrain

แ�ละ�น�ป�ก�อเ�องใดๆบน�น�ลาด�น (>25 องศา) มากก�า 25 เฮกแต��อ�ภายใน�น�ป�กทดแทน มาตรฐาน RSPO P&C 2018

�า�นวยความ
สะดวก - Facilitation
payment

�นบน��ายเ�อ�นวยความสะดวกในการ�เ�นการตามกระบวนการของ�ฐ[1]
�วอ�าง�วไป�อการ�เ�าห�า�ของ�ฐไ��บเ�นห�อ�น�าเ�อ�เ�นการในห�า���อ� (ห�อเ�นการกระ�นใ��เ�นการรวดเ�ว�น) [2]

[1] UK Bribery Act 2010 Guidance
[2] UK Serious Fraud Office Bribery Act
Guidance

สวนปา�มแบบค�ว
เ�อน - Family farm

�ห�บการป�กปา�ม��น�น หมาย�งสวนปา�ม��เ�นโดย�จการ�วนให�เ�นของครอบค�ว บางค�งอาจ�การป�ก�ชผล�นๆเ�อการ
�ง�พ โดย�สมา�กในครอบค�วเ�นแรงงานห�กในการ�สวน �งสวนปา�ม�งก�าว�งคงเ�นแห�งรายไ�ห�ก และ�น�ป�กปา�ม��น�
ขนาด�อยก�า 50 เฮกแต� (ห�อ 312.5 ไ�) การ�งานของเ�กเ�น�ยอม�บในสวนปา�มแบบค�วเ�อนภายใ�การ�แลของ�ให� โดย��องไ�
รบกวนการ�กษา โดย�เ�กเ�น�วนห�งของครอบค�วและโดย�เ�กไ�ไ��งาน��สภาพการ�งาน�เ�ยง�นตราย

มาตรฐาน RSPO P&C 2013

ความ�นคงทาง
อาหาร - Food
security

ความ�นคงทางอาหารจะเ�ด�นไ�เ�อ�กคนสามารถเ�า�งอาหารตลอดเวลาอ�างเ�ยงพอ ปลอด�ย และ��ณ�าทางโภชนาการ�งทาง
กายภาพ �งคม และเศรษฐ�จ และเ�นไปเ�อตอบสนองความ�องการอาหารและความชอบ�านอาหารเ�อการ���ต�กระ�บกระเฉงและ�ขภาพ
� โดย�ก�อง�ประกอบ��านของความ�นคง�านอาหาร�ง� การ�อาหารเ�ยงพอ (Food Availability)  การเ�า�งอาหาร (Food Access) การใ�
ประโยช�จากอาหาร (Utilization) และการ�เส�ยรภาพ�านอาหาร (Stability)

FAO World Food Summit, 1996.

�รายละเ�ยดเ�มเ�มไ�จาก FAO Policy
Brief Issue 2, June 2006

แรงงาน�ง�บ -
Forced labour

งานห�อบ�การ�งหมด�เ�ยก�องใ��คคลใดกระ�ภายใ�การ�กคาม การลงโทษ �เ�ญโดย��คคล�งก�าวกระ�โดย�ไ�ส�ครใจ ���ด
ความ�
ประกอบ�วยสามอง�ประกอบ:
1. งานห�อบ�การ หมาย�ง งาน�กประเภท�เ�ด�นใน�จกรรม�ตสาหกรรมห�อภาค�วนใด ๆ รวม�งระบบเศรษฐ�จนอกระบบ
2. การ�ม��า�วยการลงโทษใด ๆ หมาย�งบทลงโทษ�หลากหลาย�ใ��ง�บใ�บางคน�งาน
3. การไ�ส�ครใจ: ��า "เสนอ�วยความส�ครใจ" หมาย�งความ�นยอมโดย�สระและไ��บการบอกก�าวของคนงาน/�ก�างในการ�บงาน
และเส�ภาพในการออกจากงานเ�อใด�ไ�
ในการ� รวม�งเ�อนาย�างห�อนายห�าใ��ญญาเ�จเ�อ�คนงาน/�ก�างจะ�บงาน�เขาห�อเธอไ�อาจยอม�บ

ป�บมาจาก ILO, RSPO P&C 2023

�น��ความ
เปราะบาง - Fragile
soil

�น��ความเปราะบาง�อการเ�อมสภาพ�นเ�อ�กการรบกวน (การลดลงของความ�ดมสม�ร�) �นจะ�ความเปราะบางเ�น�เศษหากการเ�อม
สภาพเ�นไปอ�างรวดเ�ว�น�ไป�ภาวะความ�ดมสม�ร��ลดลงอ�างไ�อาจยอม�บไ� ห�อหาก�นไ�สามารถก�บ�นสภาพเ�มไ�แ�ใ�
�จ�ยการผ�ต��ความเ�นไปไ�ทางเศรษฐ�จ (����ดความของ '�น�อย�ณภาพ' ประกอบ)

มาตรฐาน RSPO P&C �พ.ศ. 2561

ความเ�าเ�ยมทาง
เพศ- Gender Equal

หมาย�ง �ท� ความ�บ�ดชอบ และโอกาส�เ�าเ�ยม�นของ�ห�งและ�ชาย และเ�กห�งและเ�กชาย UN Women, OSAGI Gender
Mainstreaming - Concepts and
definitions

ความละเ�ยด�อน
ทางเพศภาวะ -
Gender Sensitive

นโยบายและโครงการ���ง�ง�กษณะเฉพาะ�เ�ยว�อง�บ��ตของ�ง�ห�งและ�ชาย โดย�เ�าหมายเ�อข�ดความไ�เ�าเ�ยม�นและ�ง
เส�มความเ�าเ�ยมทางเพศ รวม�งการกระจายท�พยากรอ�างเ�าเ�ยม�น โดยบรร�ดฐานทางเพศ บทบาท และความ�ม�น��น�จารณา และ
�เ�นการบน�นฐานของความเ�าใจ (เ�น สาย�วนเ�อสต�โดยเฉพาะเ�อรายงานกร�การ�วงละเ�ดทางเพศและ/ห�อความ�นแรงตามเพศ)

ป�บมาจาก Rainforest Alliance:
Guidance F - Gender Equality Guide
(https://www.rainforest-alliance.org/w
p-content/uploads/2020/12/guidance-
f-gender-equality.pdf)
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
ความ�นแรงบนฐาน
ของเพศสภาพ -
Gender-based
violence (GBV)

การกระ��เ�น�ย�อ�คคลห�อก�ม�คคลตามเพศ �ง�รากฐานมาจากความไ�เ�าเ�ยม�นทางเพศ การใ��นาจในทาง��ด และบรร�ดฐาน
�เ�น�นตราย ��ใ�เ�นห�กเ�อเ�น��งความจ�ง��าความแตก�างของ�นาจตามเพศสภาพและความแตก�างเ�งโครงส�าง�ใ��ห�ง
และเ�ก�ห�ง�ความเ�ยง�อความ�นแรงหลาย�ปแบบ ในขณะ��ห�งและเ�ก�ห�ง�องทน�ก�ทรมานจาก GBV อ�างไ�เ�น�ด�วน �ชาย
และเ�ก�ชาย�สามารถตกเ�นเ�าหมายไ�เ�น�น

UN Women -
https://www.unwomen.org/en/what-
we-do/ending-violence-against-wome
n/faqs/types-of-violence#:~:text=Viole
nce%20against%20women%20and%20
girls%20is%20defined%20as%20any%
20act,public%20or%20in%20private%
20life

�าซเ�อนกระจก -
Greenhouse gas

�าซเ�อนกระจก (GHGs) เ�นก�ม�าซใน�นบรรยากาศ�งจากธรรมชา�และมา�ษย�ทยา �ง�ด�บและป�อยค�น�ง��ความยาวค�นเฉพาะ
ภายในสเปกต�มของ�ง�ความ�อน�นฟราเรด�ป�อยออกมาจาก�น�วโลก �นบรรยากาศ และโดยก�มเมฆ

GHGs �ก�ดในแ�ของ�กยภาพในการ�ใ�โลก�อน – ผลกระทบ� GHG ��อ�นบรรยากาศ�งแสดงออกในป�มาณ�เ�ยบเ�า�บ
คา�บอนไดออกไซ� CO2 (CO2e) ตาม�ญ����สารเ�ยวโต�น �าซเ�อนกระจก ไ�แ� คา�บอนไดออกไซ� (CO2) �เทน (CH4) ไนต�สออกไซ�
(N2O) ไฮโดรฟ�ออโรคา�บอน (HFCs) เปอ�ฟ�ออโรคา�บอน (PFC) และ�ลเฟอ�เฮกซาฟ�ออไร� (SF3)

�น�กระจาย�อ�ลระห�าง�ฐบาล�า
�วยการเป�ยนแปลงสภาพ��อากาศ
(IPCC)

�ป�กปา�ม -
Growers

�ป�กปา�ม �อ เ�าของผลประโยช� เ�าของ��น ห�อ�ร�จ�เพาะป�กและเ�บเ�ยวปา�ม��นใน�น��มากก�า 500 เฮคแต� (ยอดสะสม) มาตรฐาน RSPO P&C 2023

คณะกรรมการ�าน
�ขภาพและความ
ปลอด�ย - H&S
Committee

ก�ม�ประกอบ�วยนาย�างและ�ก�าง��แลการ�ฒนากฎระเ�ยบความปลอด�ยและ�ขภาพ และระบบความปลอด�ยในการ�งาน การตรวจ
ทานประ�ท�ภาพของแผนงานความปลอด�ยและ�ขภาพ การ�เ�นการตรวจสอบแนวโ�มของ���เห��เ�ด�นในสถาน��งาน การตรวจ
ทานนโยบาย�าน�ขภาพและความปลอด�ยและ�ด��แนะ�

ป�บมาจาก Occupational Safety and
Health Act (OSHA) 1994 (Act 514)

งาน�นตราย -
Hazardous work

งาน�เ�น�นตราย เ�นงาน��ในสภาวะ�เ�น�นตราย ห�อ “อ�ในภาค�วนและอา�พ��นตราย��ด เ�น ภาคเกษตรกรรม งาน�อส�าง การ�ด
เห�องแ� ห�อแยก�น�วนเ�อ ห�อ�ความ�ม�น�ห�อสภาพการ�งาน�ใ�เ�ดความเ�ยงโดยเฉพาะ เ�น การ�ม�ส�บสาร�นตราย เ�น สาร
เค�ห�อ�ง� ห�ออ�ในเศรษฐ�จนอกระบบ” (https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardouswork/lang--en/index.htm)

งาน�นตราย�งไ��บการ�ยาม�าเ�น “งานใด ๆ �อาจ�งผลเ�ย�อ�ขภาพ�างกาย �ตใจห�อ�ขภาพใจ ความปลอด�ยห�อ�ลธรรม ของเ�กๆ”
และ “ไ�ควร�โดย�คคล��อา��ก�า 18 �” (https://www.ilo.org/ipec/facts/ ILOconventionsonchildlabour/lang --en/index.htm)

มาตรา 3 (d) ของอ��ญญา ILO �า�วย
�อ�ามและการ�เ�นการใน�น�เ�อ
ข�ด�ปแบบ�เลว�าย��ดของการใ�
แรงงานเ�ก พ.ศ. 2542 (ฉ�บ� 182)

�าไ��ไ��บการระ�โดยการใ��ดเค�อง�อ High Carbon Stock Approach (HCSA) เ�บไซ� HCSA
www.highcarbonstock.org

�า��การ�ก
เ�บคา�บอน�ง -
High Carbon Stock



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

�าง 1 ห�กการและห�กเกณ�ของ RSPO (P&C) พ.ศ. 2566 10

�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
�น��ง��ณ�า�ง
�อการอ��ก�
(HCVs) - High
Conservation Value
(HCV) areas:

�น���เ�น�อการ�กษาห�อ�งเส�มตาม�กษณะของ�น��ง��ณ�า�ง�อการอ��ก� (HCVs) ���กษณะห�งห�อ มากก�า �ง�:

ความหนาแ�นในเ�งความหลากหลายทาง�วภาพ �นรวม�ง �น�เฉพาะ�น และ�น��หายาก ��ก�กคามห�อใก��ญ�น��ง�ความ��ญใน
ระ�บโลก ระ�บ��ภาค และระ�บประเทศ

ระบบ�เวศระ�บ���ศ��อเ�องขนาดให� และระบบ�เวศ�อเ�อง (mosaics) และ IFL ��ความ��ญในระ�บโลก ระ�บ��ภาค และระ�บ
ประเทศ และเ�น���ประชากร��ญของสาย�น��วนให��เ�ด�นตามธรรมชา�และ���ตใน�ปแบบของการกระจาย�วและ�ดมสมบ��ตาม
ธรรมชา�

ระบบ�เวศ�หายาก �ก�กคามห�อใก��ญ�น� รวม�ง�น�อ�อา�ยห�อแห�งอพยพ�างๆ

บ�การทาง�เวศ�นฐานในสถานการ����ญ รวม�ง การ�กษา�ม� และการควบ�มการ�ดเซาะ�งทลายของ�น�เปาะบางและลาด�น

�น�และแห�งท�พยากร���ญ�อความ�เ�น�นฐานของ�มชน�อง�น ห�อก�มคน�นเ�อง (�ห�บการ�รง��ต, �ขภาพ, โภชนาการ, �
และ�นๆ) �ง�หนดจากการหา�อ�บ�มชนห�อคน�นเ�องเห�า�

สถาน� ท�พยากร �น�อ�อา�ย และ���ศ�ทาง�ฒนธรรม โบราณค� ห�อประ��ศาสต���ความ��ญระ�บโลก ห�อ ระ�บชา� และ/ห�อ�
ความ��ญทาง�ฒนธรรม�เวศ�ทยาเศรษฐ�จห�อศาสนา/���ก��ท���ญ�ห�บ�ฒนธรรม�งเ�มของ�มชน�อง�น

แนวป����วไป�ห�บการระ� HCVs
2017ของเค�อ�ายท�พยากร���ณ�า
�ง�อการอ��ก� (HCVRN)

ประเทศ���าไ�
ปกค�ม�ง - High
Forest Cover
Country (HFCC)

ประเทศ��หนดใ���น��าไ� >60% (�าง�งจาก REDD+ �า�ด��าเ�อ�อและ�อ�ลระ�บชา�) โดย��น�ปา�ม��นอ� <1% ; �ประ��การ
�ดไ��ลาย�า�แ��เ�ม�นห�อคง�; และ�น���ประเทศ���ก�น��ห�บปา�ม��นห�อ�น��ไ��บการ�ดสรร�น���ญเ�อการ�ฒนา

RSPO No Deforestation consultancy:
HFCC Proforest, 2018

���ศ����าไ�
ปกค�ม�ง - High
Forest Cover
Landscape (HFCL)

Landscapes having >80% forest cover. Landscape as defined under HCSA Toolkit (Module 5): “The size of a landscape may be determined by
(a) identifying the watershed or the geographical land unit containing a cluster of interacting ecosystems; (b) selecting a unit size that
encompasses the plantation concession and a buffer of the surrounding area (e.g. 50,000 ha or 100,000 ha); or (c) using a radius of 5 km
from the area of interest (for instance, the planned concession).”
��ประเทศ���าปกค�ม>80% ���ศ�ตาม��หนดไ�ใน�ดเค�อง�อ HCSA (โม�ล 5): “ขนาดของ���ศ�อาจ�ก�หนดโดย (a) การระ��ม�
ห�อห�วย��นทาง��ศาสต���ก�มระบบ�เวศ��ป��ม�น��น (b) การเ�อกขนาดห�วย�น���อมรอบ�มปทานสวนและแนว�นชนของ�น�
โดยรอบ (เ�น 50,000 เฮกแต� ห�อ 100,000 เฮกแต�) ห�อ (c) การใ��ศ� 5 กม. จาก�น��าสนใจ (เ�น �น��มปทาน�วางแผนไ�)”

�ดเค�อง�อ HCSA (v2)

���ก��ท�ม�ษย
ชน - Human Rights
Defenders (HRD)

�คคล ก�ม และสมาคม��งเส�มและปก�อง�ท�ม�ษยชน�นเ�น�ยอม�บในระ�บสากล และ��วนในการข�ดการละเ�ด�ท�ม�ษยชนและ
เส�ภาพ�น�นฐานของ�คคลและประชาชน�ก�ปแบบอ�าง�ประ�ท�ผล ���ดความ�รวม�ง HRD�าน�งแวด�อม �แ�งเบาะแส ��องเ�ยน
และโฆษก�มชน ���ดความ�ไ�รวม�ง�คคล�กระ�ห�อเผยแพ�ความ�นแรง

นโยบาย RSPO �า�วยการ�มครอง
HRD �แ�งเบาะแส ��องเ�ยน และ
โฆษก�มชน (�บรองโดย BoG เ�อ�น�
24 �นยายน 2561)

HCV 1 - ความหลากหลายของช�ด�น� (Species Diversity)

HCV 2 - ระบบ�เวศระ�บ���ศ� และระบบ�เวศ�อเ�อง (Landscape-level ecosystems and mosaics)และ���ศ�ของ�าไ��สม�ร� (IFL)

HCV 3 - ระบบ�เวศและ�น�อ�อา�ย (Ecosystems and habitats)

HCV 4 - บ�การทางระบบ�เวศ (ecosystem services)

HCV 5 - ความ�องการ�มชน (Community needs)

HCV 6 - �ณ�าทาง�ฒนธรรม (Cultural values)
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
���ก��ท�ม�ษย
ชน - Human Rights
Defenders (HRDs)

�คคล ก�ม และสมาคม��งเส�มและปก�อง�ท�ม�ษยชน�นเ�น�ยอม�บในระ�บสากล และ��วนในการข�ดการละเ�ด�ท�ม�ษยชนและ
เส�ภาพ�น�นฐานของ�คคลและประชาชน�ก�ปแบบอ�าง�ประ�ท�ผล ���ดความ�รวม�ง HRD�าน�งแวด�อม �แ�งเบาะแส ��องเ�ยน
โฆษก�มชน และคนงาน/�ก�าง ���ดความ�ไ�รวม�ง�คคล�กระ�ห�อเผยแพ�ความ�นแรง

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

�าใ��าย�ไ��ก
�อง ไ�สมเห�สมผล
และไ�เ�ดเผย -
Illegitimate,
unreasonable and
undisclosed costs

�าใ��ายตาม�ญญา�เศษ �ไ�เ�ดเผย เ�นจ�ง ห�อ�อง�าม�งไ��กกฎหมาย �ง� ควรป���ตามกฎระเ�ยบ�า�วยการ�อ�านการใ��นบน
และการ�อ�านการ�จ�ต�กค�งและใน�ก�นตอนของกระบวนการ�บส�ครงาน �วอ�างของ�าใ��าย��ดกฎหมาย�งก�าว ไ�แ� �นบน
บรรณาการ การกรรโชกห�อเ�นใ�โ�ะ �นธ�ตร �าธรรมเ�ยมการ�ก�าใ��าย��ดกฎหมาย และการ�ประ�น��หนดโดย��เ�นการใดๆ
ใน�วงโ�การ�ดหางาน

ILO 2020 การ�กษาเป�ยบเ�ยบ�วโลก
เ�ยว�บการ�หนด�าธรรมเ�ยมการ
�ดหางานและ�าใ��าย�เ�ยว�อง: การ
��ยระ�บ��ภาคเ�ยว�บกฎหมาย
นโยบาย และการป���

โดย�จ�ต - In good
faith

ห�กการโดย�จ�ตแสดงใ�เ�น�า��ญญาพยายาม�ก��ทางเ�อบรร��อตกลง �เ�นการเจรจา�แ�จ�งและส�างสรร� ห�กเ�ยงความ�า�า
ในการเจรจา�ไ���ธรรม เคารพ�อตกลง�ส�ปและ�ไปใ�โดย�จ�ต และใ�เวลาเ�ยงพอในการหา�อและระ�บ�อ�พาทโดยรวม ในกร�ของ
�สาห�จ�ามชา� บ��ท�งก�าวไ�ควร��าจะโอนห�วยป���การ�งหมดห�อบาง�วนออกจากประเทศ�เ�ยว�อง เ�อ�จะโ�ม�าวการเจรจา
อ�างไ�เ�นธรรม

ILO Q&A เ�ยว�บ�ร�จและการเจรจา
�อรอง�วม�น

เกษตรกรราย�อย -
Independent
Smallholder

เกษตรกรราย�อย�งหมด�ไ�ไ��ดอ�ในประเภทเกษตรกรราย�อยโครงการ ( Scheme Smallholders)ใ��อเ�นเกษตรกรราย�อย�สระ [��
��ดความ�ห�บเกษตรกรราย�อยโครงการ]

มาตรฐาน RSPO เกษตรกรราย�อย �พ.
ศ. 25562

ชน�นเ�อง -
Indigenous peoples

�คคลและก�ม�คคล�สามารถระ�ห�อแสดง�กษณะ�ง�อไป�
• �คคล�ระ�ตนเอง�าเ�นชน�นเ�องและเ�น�ยอม�บจาก�มชน�น
• �บเ�อสายมาจากประชากร�งอา�ยอ�ในประเทศห�อ��ภาคทาง��ศาสต�ใน�วงเวลาของการ��ต การ�งอาณา�คม ห�อการ�ด�ง
เขตแดนของ�ฐใน�จ��น
• เ�อมโยงไป�งอาณาเขตและท�พยากรธรรมชา�โดยรอบอ�างแ�งแก�ง
• �กษาระบบ�งคม เศรษฐ�จ ห�อการเ�องของตนเองบาง�วนห�อ�งหมด โดยไ���ง�งสถานะทางกฎหมายของพวกเขา
• ภาษา �ฒนธรรม และความเ�อ�แตก�าง
• �ง�น�จะ�กษาและผ�ต�ระบบสภาพแวด�อมและระบบ�บรรพ��ษของพวกเขา�อเ�นก�มคนและ�มชน�โดดเ�น

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

ชน�นเ�อง
-Indigenous Peoples

�คคลและก�ม�คคล�สามารถระ�ห�อแสดง�กษณะไ��ง�
• �คคล�ระ�ตนเอง�าเ�นชน�นเ�องและเ�น�ยอม�บจาก�มชน�น
• �บเ�อสายมาจากประชากร�งอา�ยอ�ในประเทศห�อ��ภาคทาง��ศาสต�ใน�วงเวลาของการ��ต การ�งอาณา�คม ห�อการ�ด�ง
เขตแดนของ�ฐใน�จ��น
• เ�อมโยงไป�งอาณาเขตและท�พยากรธรรมชา�โดยรอบอ�างแ�งแก�ง
• �กษาระบบ�งคม เศรษฐ�จ ห�อการเ�องของตนเองบาง�วนห�อ�งหมด โดยไ���ง�งสถานะทางกฎหมายของพวกเขา
• ภาษา �ฒนธรรม และความเ�อ�แตก�าง
• �ง�น�จะ�กษาและผ�ต�ระบบสภาพแวด�อมและระบบ�บรรพ��ษของพวกเขา�อเ�นก�มคนและ�มชน�โดดเ�น

การ��ด
�ต��ชแบบ
�รณาการ
- Integrated Pest
Management (IPM)

IPM �อการ�จารณาอ�าง��วนเ�ยว�บเทค�คการควบ�ม�ต��ชและ�รณาการของมาตรการ��อ��งหมดอ�างเหมาะสม โดย�อง�นการ
แพ�กระจายและ��ดแมลง�ต��ช ตลอดจนการแทรกแซง�น ๆใ�อ�ในระ�บ�เหมาะสมทางเศรษฐ�จ และลดห�อลดความเ�ยง�อ�ขภาพของ
ม�ษ�และ�งแวด�อม การ��ด�ต��ชแบบ�รณาการ��งเ�นใ��ช�การเจ�ญเ�บโตตามธรรมชา� โดย�อใ�เ�ดผลกระทบ�อระบบ�เวศ
เกษตร�อย��ด และส�บส�นกลไกการควบ�ม�ต��ชตามธรรมชา�

FAO 2013 http://www.fao.
org/agriculture/crops/
thematicsitemap/theme/
pests/ipm/en/

�ดแปลงจาก United Nations
Permanent Forum on Indigenous
Issues, Factsheet ‘Who are Indigenous
Peoples’
October 2007; United Nations
Development Group, ‘Guidelines on
Indigenous Peoples’ Issues’ United
Nations 2009, United Nations
Declaration on the Rights of



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

�าง 1 ห�กการและห�กเกณ�ของ RSPO (P&C) พ.ศ. 2566 12

�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
การ�ม�และการ�วง
ละเ�ด (รวม�งการ
�กคาม) -
Intimidation and
harassment
(including threats)

หมาย�ง�วงของพฤ�กรรม�ยอม�บไ�ไ�และ�งผลใ�เ�ด�นตราย�อ�างกาย �ตใจ ทางเพศ ห�อเศรษฐ�จ �วอ�าง เ�น
i) การ�กคามใด ๆ ในการ�ด��น การ�ง�บเค�อน�าย ห�อ�ง�บ�าย�นฐาน
ii) �ย�กคามใด ๆ ในการป�เสธการเ�า�งท�พยากรใน�น� เ�น แห�ง� การเกษตร �น��ก��ท� ฯลฯ
iii) �ย�กคามใด ๆ �อสมา�กใน�มชนในระห�างการ�บเ�อง�อง�ก�
iv) การ�กคามห�อการใ��นาจในทาง��ด�อสมา�กใน�มชน (รวม�งการใ�การตอบ�บทางเพศ)โดยทหาร กอง��ง�งทหาร (Paramilitary)
ห�อเ�าห�า��กษาความปลอด�ย (��ญญาโดยก�มการ�บรอง)
ฉ) การ�กคามห�อการ�บ�ง�บใด ๆ �อสมา�กใน�มชนในการลงนามใน�อตกลง�เ�ยว�อง�บการสละ�ท�ใน��นห�อท�พยากร�างๆ
vi) การ�วงละเ�ดทางวาจาอ�าง�อเ�อง

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

มาตรฐาน ISO Refers to a range of unacceptable behaviours that results in physical, psychological, sexual, or economic harm. Examples include:
Communities i) Any threat of dispossession of land, forced removal or relocation ii) Any threat to deny access to resources on land e.g.
water, agriculture, sacred grounds etc. iii) Any threat against community members during receipt of grievances iv) Any threat or abuse of
power by military, paramilitaries, or security personnel (contracted by the unit of certification) against community members (includes sexual
favours) v) Any threat or coercion against community members in signing agreements related to relinquishing of land rights or resources vi)
Persistent verbal abuse
หมาย�ง�วงของพฤ�กรรม�ยอม�บไ�ไ��ง�งผลใ�เ�ด�นตราย�อ�างกาย �ตใจ ทางเพศ ห�อเศรษฐ�จ �วอ�าง เ�น �มชน
i) การ�กคามใด ๆ ในการ�ด��น การ�ง�บเค�อน�าย ห�อ�ง�บ�าย�นฐาน
ii) �ย�กคามใด ๆ ในการป�เสธการเ�า�งท�พยากรใน�น� เ�น แห�ง� การเกษตร �น��ก��ท� ฯลฯ
iii) �ย�กคามใด ๆ �อสมา�กใน�มชนในระห�างการ�บเ�อง�อง�ก�
iv) การ�กคามห�อการใ��นาจในทาง��ด�อสมา�กใน�มชน (รวม�งการใ�การตอบ�บทางเพศ)โดยทหาร ทหาร ห�อเ�าห�า��กษาความ
ปลอด�ย (��ญญาโดยก�มการ�บรอง)
ฉ) การ�กคามห�อการ�บ�ง�บใด ๆ �อสมา�กใน�มชนในการลงนามใน�อตกลง�เ�ยว�อง�บการสละ�ท�ใน��นห�อท�พยากร�างๆ
vi) การ�วงละเ�ดทางวาจาอ�าง�อเ�อง

ISO: www.iso.org

นายห�าแรงงาน -
Labour recruiters

NOTE: be certain to align text in all places that refer to this definition in the P&C (e.g. also 6.6 with workers examples and 2x Human Rights
Defenders) Remove the phrase refering to whehter single occurence or repeated and amend examples accordingly. ie. verbal abuse refers
not to a single occurence but persistent while a threat, sexual or physical assault may be a single occurence.
หมายเห�: โปรด�ด�อความใน�ก���าง�ง���ดความ�ใน P&C (เ�น 6.6 พ�อม�วอ�างคนงาน/�ก�างและ 2x �กปก�อง�ท�ม�ษยชน) ลบ
ว���าง�งเห�การ��เ�ด�นเ�ยงค�งเ�ยวห�อ�แ�ว��ก และแ�ไข�วอ�างตาม�น เ�น. การ�วงละเ�ดทางวาจาไ�ไ�หมาย�งเห�การ��
เ�ด�นเ�ยงค�งเ�ยวแ�เ�ด�นอ�าง�อเ�อง ในขณะ�การ�กคาม การ�วงละเ�ดทางเพศห�อทาง�างกายอาจเ�ด�นเ�ยงค�งเ�ยว

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

การแ�วถาง��น -
Land clearing

การแปลง��นจากการใ�ประโยช���นอ�างห�งเ�น�กอ�างห�งแทน การแ�วถางสวนปา�ม��น��การ�ดการอ�างแ�ง�นเ�มเ�อป�ก
ปา�ม��นทดแทนไ��อเ�นการแ�วถาง��น รวม�ง การแ�วถาง��นในก�ม�ไ��บการ�บรอง���น��อยก�า 10 เฮกแต� เ�นการแ�ว
ถาง��นใน�น�ป�กให�

RSPO P&C 2018

การ��ดขยะ
�ลฝอยแบบ�งกลบ -
Landfill

�ด�งขยะ�ลฝอย RSPO P&C 2023

���ศ� - Landscape ความ�อเ�อง(mosaic)ทาง��ศาสต��นประกอบ�วยระบบ�เวศ��ป��ม�น��งเ�นผลมาจาก�ท�พลของป��ม�น�ทางธร��ทยา ��ประเทศ
�น ��อากาศ �ง���ต และม�ษ�ใน�น���หนด

IUCN
https://www.iucn.org/ downloads/
en_iucn glossary definitions.pdf

ระ�บ���ศ� -
Landscape level

ขนาดของ���ศ�อาจ�ก�หนดโดย (a) การระ��ม�ห�อห�วย��นทาง��ศาสต���ก�มระบบ�เวศ��ป��ม�น��น (b) การเ�อกขนาด
ห�วย�น���อมรอบ�มปทานสวนและแนว�นชนของ�น�โดยรอบ (เ�น 50,000 เฮกแต� ห�อ 100,000 เฮกแต�) ห�อ (c) การใ��ศ� 5 กม. จาก
�น��าสนใจ (เ�น เขต�น��มปทาน�วางแผนไ�)

HCV-HCSA Assessment Manual 2017

ไ��อ



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

�าง 1 ห�กการและห�กเกณ�ของ RSPO (P&C) พ.ศ. 2566 13

�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
การตรวจสอบ
�เคราะ�สถานะทาง
กฎหมาย - Legal due
dilligence

��า 'การตรวจสอบ�เคราะ�สถานะทางกฎหมาย' โดย�วไปหมาย�งการสอบสวน การทบทวน��เ�นการ และ/ห�อการ��ย��เ�นการเ�ยว
�บบ��ทห�อท�พ��นทาง�ร�จห�อ�ร�จ เ�อ�น�น�อเ�จจ�งของเ�อง�อ�ระห�างการ�จารณา�อน��อตกลง�บ�ก�ายห�ง แนว�ดเ�อง
ห�งการตรวจสอบห�อทบทวน��อการ�ใ�แ�ใจ�าการลง�นห�อการ�อ�น�ประโยช� และเ�อตรวจสอบ�าจะ��ญหาทางกฎหมายใน
อนาคต�นเ�องมาจากการ�อ�จการค�ง�ห�อไ� การ�บสวนพยายาม�จะเ�ดเผย�งหมด �งเ�อรวบรวมและ�เคราะ��อเ�จจ�งแ�ว �สามารถ
�ด�นใจไ�อ�าง��อ�ล

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

การ�รง��ต -
Livelihood

��การ�มาหา�นของ�คคลห�อก�มจากสภาพแวด�อมห�อเศรษฐ�จตน รวม�งการ�ดเต�ยมความ�องการ�น�นฐานและ�บประ�นในการเ�า
�งอาหาร �สะอาด �ขภาพ การ�กษา �อ�อา�ย และ�ส���เ�น�ห�บ��ตและความสะดวกสบายของตนเองและคน�นห�งไ��าจะ�วยการ
ใ�ท�พยากรธรรมชา�โดยตรงห�อ�านการแลกเป�ยน การแลกเป�ยนทาง�น�า การ�าขายห�อการ��วน�วมในตลาด

การ�รง��ตไ�ไ�หมาย�งการเ�า�งท�พยากรเ�า�น แ��งรวม�งการเ�า�งความ�และสถา�น��ใ�การ�รง��ตเ�นไปไ� เ�น เวลา
�ห�บการ��วน�วมและการ�รณาการของ�มชน ความ��วน�ว ความ��าน�เวศ�ทยาใน�อง�นห�อ�งเ�ม �กษะ�างๆ การมอบ�นและการ
ป����างๆ รวม�งท�พ��น�เ�นแ�นแ�ของการ�รง��ต (เ�น สวนฟา�ม �งนา �งห�า �ชผล โรงเ�บของ ท�พยากรธรรมชา� เค�อง�อ
เค�อง�กร และท�พ��นทาง�ฒนธรรม��บ�องไ�ไ�) และ�แห�งของพวกเขาในโครงส�างทางกฎหมาย การเ�อง และ�งคม
ความเ�ยงของความ�มเหลวในการ�รง��ต�หนดระ�บความเปราะบางของ�คคลห�อก�ม�อรายไ� อาหาร �ขภาพ และความไ��นคงทาง
โภชนาการ �ง�น การ�รง��ต�งจะปลอด�ยเ�อ�ความเ�นเ�าของห�อเ�า�งท�พยากรและ�จกรรมหารายไ� รวม�งเ�น�รองและ�นท�พ�
�างๆ ในการชดเชยความเ�ยง บรรเทาผลกระทบและตอบสนองภาวะ�กเ�น

(รวบรวมจาก���ดความ�างๆ ของการ�รง��ตจาก Department for International Development (DfID), Institute of Development Studies
(IDS) และ FAO และ�รา�ชาการจาก: http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm)

มาตรฐาน RSPO P&C 2013

�มชน�อง�น - Local
communities

�คคลห�อก�ม�คคล�อา�ยอ�และ/ห�อ�งานในห�อใก�เ�ยง�บก�มการ�บรอง�ไ��บผลกระทบทางเศรษฐ�จ �งคม ห�อ�งแวด�อมจาก
การ�เ�นงานของก�ม

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

เอกสสารการ�ดการ
- Management
documents

เอกสารการ�ดการเ�นเอกสาร�อ�ลและห�กฐานเ�อสนองตอบ�บมาตรฐาน RSPO P&C �งอาจอ�ใน�ปของ��อ �นตอนการ�งาน รายงาน
และ�น�ก��อง�การตรวจสอบและทบทวนเ�นระยะ

ISO 9001 QMS – https://advisera.com

�น�อย�ณภาพ -
Marginal soil

�น�ไ��าจะใ�ผลตอบแทนทางเศรษฐ�จ��ม�นในการป�ก�ชผล�วยการคาดการ��สมเห�สมผลของ�ล�า�ชผลและ�าใ��ายในการ
ป�บป�งแ�ไข �ง� �น�เ�อมโทรมไ�ใ��น�อย�ณภาพ หาก�การป�บป�งใ���นและผลผ�ต�ไ��น�ม�า (����ดความของ '�นเปราะ
บาง' ประกอบ)

RSPO P&C 2018

�ป�กปา�มขนาด
กลาง - Medium
Grower

�ป�กปา�มขนาดกลาง หมาย�ง�เ�นเ�าของผลประโยช� เ�าของ��น ห�อ�ร�จ���น�ป�กและเ�บเ�ยวปา�ม��นมากก�า 50 เฮกแต� (
ห�อ 312.5 ไ�๗ และ�ง�ง 500 เฮกแต� (ห�อ 3,125 ไ�)(ยอดสะสม)

RSPO P&C 2023

��าย�น - Migrant �คคล��ายออกจาก�น�อ�อา�ยของตนไ��าจะภายในประเทศ (��าย�นภายใน) ห�อ�ามพรมแดนระห�างประเทศ (��าย�นระห�างประเทศ)
�วคราวห�อถาวร และ�วยเห�ผลหลายประการ

�ดแปลงจาก IOM UN Migration -

แรงงาน�าง�าว -
Migrant worker

�คคล��ายจากประเทศห�งไป�ง�กประเทศห�งโดย��ดประสง�เ�อ�งานอ�าง�นนอกเห�อใน�วนความ�บ�ดชอบของเขาเอง และรวม�ง
�คคลใดๆ ��บเ�าเ�น��าย�นเ�อการ�างงาน ��าย�นใน�� หมาย�ง���ามพรมแดนระห�างประเทศเ�อ�ต�ประสง�ในการ�างงาน และไ�
รวมคนงาน/�ก�าง��ายภายในประเทศเ�อ�ต�ประสง�ในการ�างงาน

มาตรฐาน RSPO P&C 2013

สถานะแรงงาน
�าง�าว - Migrant
Worker Status

�คคล��ายออกจาก�น�อ�อา�ยของตนไ��าจะภายในประเทศ (��าย�นภายใน) ห�อ�ามพรมแดนระห�างประเทศ (��าย�นระห�างประเทศ)
�วคราวห�อถาวร และ�วยเห�ผลหลายประการ

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

https://www.iom.int/key-migration-ter
ms
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
ระบบ�เวศทาง
ธรรมชา� - Natural
ecosystems

�นแดน�งหมด���ช�น��นเ�องตามธรรมชา�  �งรวม�งแ�ไ���ดเฉพาะ�า�นเ�อง �ช�ม�ง �น��ม�ตามธรรมชา� �น��นพ� �งห�า
�งห�าสะ�นนา และ�งห�าก�างให� (�แทบจะไ���นไ�)

มาตรฐาน RSPO P&C 2018

การป�กให� - New
planting

การป�กปา�มใน�น�ให�โดย�การวางแผนห�อเสนอใ�ป�กบน��น�ไ�เคยป�กปา�ม��นมา�อน ระเ�ยบ�� NPP 2015

�ายป���การ/การ
�เ�นงาน -
Operations

�จกรรม�งหมด�วางแผนและ/ห�อ�เ�นการโดยห�วยงาน�ดการภายในขอบเขตของโรงส�ด��นปา�มและฐาน�ปทาน มาตรฐาน RSPO P&C 2013

�น�อ��ก� - Other
conservation areas

�น� (นอกเห�อจาก�น� HCV �า HCS และ�น�อ��ก��นพ�) ��เ�น�องไ��บการอ��ก�โดยมาตรฐาน RSPO P&C (เ�น �น��ม�งและ�น�
ลาด�น) และ�น��นๆ ��ดสรรโดยก�มการ�บรอง

มาตรฐาน RSPO P&C 2018

�ป�กปา�มนอก
โครงการ -
Outgrowers

เกษตรกร��การขาย FFB โดย��ญญา�บก�มการ�บรองเ�า�น �ป�กปา�มนอกโครงการอาจเ�นเกษตรกรราย�อย มาตรฐาน RSPO P&C 2013

�คคล/�าย/�
�ญญา - Parties

�คคล �าง�น�วน อง�กรห�อบ��ท�เ�ยว�องโดยตรงห�อสนใจในการกระ� �ร�จ �ญญา �รกรรม ห�อการ�เ�นการทางกฎหมาย �บ�าย
�ตรง�าม

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

�นพ� - Peat �น���น�นท��หนามากก�าค�งห�งของ�น�วบน ประมาณ 80 ซม. ห�อ 100 ซม. จาก�ว�น ���นท�ย�ต� 35% ห�อมากก�า (35% ห�อ�
ห�ก�หายไปจากการเผา) ห�อ 18% ห�อมากก�าคา�บอน�นท�� หมายเห��ห�บการ�ดการ�น�เพาะป�ก��อ�ในมาเลเ�ยและ�นโด�เ�ย
ไ��การใ����ด
ความ�แคบก�าตามกฎระเ�ยบภายในของประเทศ: ก�าว�อเ�น�น���น�นท��มากก�า 50% ในระ�บ�น�น 100 ซม. ���นท���ต�มากก�า
65%

PLWG2 July 2018 Derived from FAO
and USDA definition for histosols
(organic soils) (FAO 1998, 2006/7;
USDA 2014)

สารเค���ด
�ต��ช - Pesticide

สารห�อ�วนผสมของสาร���ต�ประสง�ในการ�อง�น ��ด �บไ� ห�อห�ด�งการแพ�ขยาย�น�ของ�ต��ช สาร��ด�ต��ช แ�งออกเ�น�
ก�มให�ตามประเภทของสารเค� ไ�แ�: สารเค��อง�นและ�า�ด�ช�ช สารเค��อง�นและ�า�ดเ�อรา สารเค��อง�นและ��ดแมลง และ
สารเค��อง�นและ��ดแบค�เ�ย

มาตรฐาน RSPO P&C 2013

ความ�นแรงทาง
�างกาย - Physical
violence

�วอ�าง เ�น
คนงาน/�ก�าง
i) �ง�บคนงาน/�ก�างใ��งานห�องาน�ปแบบ�นนอกเห�อจากห�า�งานตาม�ญญาโดยใ�ความ�นแรง
ii) �ง�บใ�คนงาน/�ก�างเสพยาห�อแอลกอฮอ�เ�อควบ�มพวกเขาไ�มาก�น
iii) การ�ง�ว การ�กพา�ว ห�อความ�นแรงใน�ปแบบ�นๆ �อาจใ�ในการ�ง�บ�คคลใ��งาน

�มชน
i) การใ�ความ�นแรง�อสมา�กใน�มชนในการลงนามใน�อตกลง�เ�ยว�อง�บการสละ�ท�ใน��นห�อท�พยากร
ii) �ง�บโดยใ�ความ�นแรงในการ�ด��น �งใ�ขน�าย ห�อ�าย�นฐาน
iii) ทหาร กอง��ง�งทหาร ห�อเ�าห�า��กษาความปลอด�ย (ตาม�ญญาโดยก�มการ�บรอง) ใ���งเ�นก�าเห��บสมา�กใน�มชน

�ดแปลงจาก ILO 11 Indicators on
Forced Labour

แผน - Plan โครงการ แผนงาน ห�อ��การ���หนดเวลาและ�รายละเ�ยดครบ�วนเ�อการบรร��ต�ประสง�และผล�พ���องการ แผน�อง�เ�าหมาย�
�ดเจนพ�อม�หนดเวลาการ�งมอบ �การ�เ�นการ และกระบวนการ�ดตามความ�บห�า การป�บแผนตามสถานการ��เป�ยนแปลงและการ
รายงาน แผนจะ�องรวม�งการระ��อ�คคลห�อ�แห�ง��บ�ดชอบในการ�งมอบแผน �อง�ห�กฐาน�า�ท�พยากรเ�ยงพอ�จะ�เ�นการ
ตามแผนและ�เ�นการตามแผนอ�างครบ�วน

มาตรฐาน RSPO P&C 2013
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
�าปฐม�� - Primary
forest

�าไ��เ�ดให�ตามธรรมชา�ของ�น�ไ��นเ�อง�ไ���ง�ง��ง�จกรรมของม�ษ��มองเ�นไ��ดเจนและกระบวนการทาง�เวศ�ทยาจะไ��ก
รบกวนอ�าง��ย��ญ (ใ����ดความของ FAO)
�น�ก�อ�บาย
1. รวม�ง�า�เ�าแ�และ�การ�ดการ�ตรงตาม���ดความ
2. รวม�ง�า�ชน�นเ�อง��วน�วมใน�จกรรมการ�แล�าแบบ�งเ�ม�ตรงตาม���ดความ
3. รวม�ง�าไ����องรอยความเ�ยหายจาก�งไ����ต�มองเ�นไ� (เ�น พา� �ยแ�ง ไฟ�า) และความเ�ยหายจาก�ง���ต (เ�น แมลง แมลง
�ต��ช และโรค�ยไ�เ�บ)
4. �ง� ไ�รวม�า��การ�า�ต� �าอ�าง�ดกฎหมาย �ก�บ ห�อรวบรวม �งไ��อใ�เ�ดการ�ญเ�ยห�อรบกวนกระบวนการทาง�เวศ�ทยาอ�าง
��ย��ญ
5. �กษณะ��ญบางประการของ�าปฐม�� ไ�แ�
- แสดงใ�เ�น�งพล�ตของ�าตามธรรมชา� เ�น อง�ประกอบของ�น�ไ�ตามธรรมชา� การเ�ด�นของไ��ตายแ�ว โครงส�างอา�ตาม
ธรรมชา� และกระบวนการ�น�ตามธรรมชา�
- �น��ขนาดให�พอ�จะ�กษากระบวนการทาง�เวศ�ทยาตามธรรมชา�
- ไ��การแทรกแซง���ญของม�ษ�ห�อการแทรกแซง���ญค�ง�ด�ายของม�ษ�เ�นเวลานานพอ�จะ�ใ�อง�ประกอบและกระบวนการ
ของสาย�น�ตามธรรมชา�ไ��บการเ�บโต�นให�

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

การ�อง�นโรค -
Prophylactic

การ�กษาห�อแนวทางป����ใ�เ�นมาตรการ�อง�น มาตรฐาน RSPO P&C 2013

สาย�น�ตาม��หนดโดยเเค�อ�ายท�พยากร���ณ�า�ง�อการอ��ก� (HCVRN) HCVRN Common Guidance for the
Identification of HCVs

ช�ด�น�หายาก �ก
�กคาม ห�อใก��ญ
�น� (RTE) - Rare,
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
�าธรรมเ�ยมการ
�ดหางาน ห�อ �า
ใ��าย�เ�ยว�อง -
Recruitment fees or
related costs

��า '�าธรรมเ�ยมการ�ดหางาน' ห�อ '�าใ��าย�เ�ยว�อง' หมาย�ง�าธรรมเ�ยมห�อ�าใ��ายใด ๆ �เ�ด�นในกระบวนการ�ดหางาน เ�อ
ใ�คนงาน/�ก�างไ��บการ�างงานห�อ�แห�งงาน โดยไ���ง�ง�กษณะ เวลา ห�อสถาน�ของการ�หนดภา�ห�อการเ�ยกเ�บเ�น

�าธรรมเ�ยมการ�ดหางานรวม�ง:
ก. การ�ระเ�น�ห�บบ�การ�ดหางาน�เสนอโดย��ดหางาน ไ��าจะเ�นภาค�ฐห�อเอกชน ในการ�ดหา�อเสนอ�ตรง�นและใบส�ครงาน
ข. การ�ายเ�นในกร�การ�ดหาคนงาน/�ก�างเ�อ�างงานใ��คคลภายนอก
ค. การ�ายเ�นในกร��นาย�าง�ดหางานโดยตรง ห�อ
ง. การ�ระเ�น��เ�น�ห�บการเ�ยก�น�าธรรมเ�ยมการ�ดหางานจากคนงาน/�ก�าง
�าธรรมเ�ยมเห�า�อาจเ�นแบบ�ายค�งเ�ยวห�อเ�นงวด และครอบค�มบ�การ�ดหางาน การ�บรองงาน และ�ดหา�แห�ง �งอาจรวม�งการ
โฆษณา การเผยแพ��อ�ล การ�มภาษ� การ�งเอกสาร�ห�บการ�บรองจาก�ฐบาล การ�น�น�อ�ลประ��ว การ�ดการเ�นทางและการ
ขน�ง และบรร�งาน

�าใ��าย�เ�ยว�องเ�น�าใ��าย�เ�ยว�อง�บการ�ดหางานและบรร�งานภายในห�อ�ามพรมแดนของประเทศ โดย��ง�ง�า�าใ��าย�
เ�ยว�อง�ดให���ด�กเ�ดจากการ�ดหางานระห�างประเทศ
i. �า�กษาพยาบาล: �าตรวจ�างกาย �าตรวจ ห�อ�ค�น
ii. �าประ�น: �าใ��ายในการประ�น��ต �ขภาพ และความปลอด�ยของคนงาน/�ก�าง รวม�งการลงทะเ�ยนในกอง�นส�ส�การแรงงาน�าม
ชา�
iii. �าใ��าย�ห�บการทดสอบ�กษะและ�ณสม��: �าใ��ายในการตรวจสอบความสามารถทางภาษาและระ�บ�กษะและ�ณสม��ของคน
งาน/�ก�าง ตลอดจน�อ�ลประ��วเฉพาะสถาน� ใบ�บรอง ห�อใบอ�ญาต
iv. �าใ��าย�ห�บการ�กอบรมและการปฐม�เทศ: �าใ��าย�างๆ�ห�บการ�กอบรม��เ�น รวม�งการปฐม�เทศงานภาคสนามและการ
ปฐม�เทศ�อนออกเ�นทางห�อห�งเ�นทางมา�งของคนงาน/�ก�าง�ไ��บ�ดเ�อกให�
v. �า�ปกร�: �าเค�อง�อ เค�องแบบ �ปกร��ร�ย และ�ปกร��น ๆ ��เ�นในการป���งาน�ไ��บมอบหมายอ�างปลอด�ยและ�
ประ�ท�ภาพ
vi. �าเ�นทางและ�า��ก: �าใ��าย�เ�ด�น�ห�บการเ�นทาง ��กและการ�รง��ตภายในห�อ�ามพรมแดนในกระบวนการ�ดหางาน �ง
รวม�งการ�กอบรม การ�มภาษ� การ�ดหมายทางกง�ล การ�าย�นฐาน และการ�ง�นห�อการ�งก�บประเทศ
vii. �าใ��ายใน�รการ: �าธรรมเ�ยมการส�ครและ�าบ�การ��เ�นเ�อใ�เ�นไปตาม�ต�ประสง�กระบวนการ�ดหางานเ�า�น �งเห�า�อาจ
รวม�ง�าธรรมเ�ยม�ห�บการเ�น�วแทนและบ�การในการเต�ยมการ การขอ�บห�อ�ใ��ญญา�างงานของคนงาน/�ก�าง�กกฎหมาย
เอกสารแสดงตน ห�ง�อเ�นทาง ��า การตรวจสอบประ�� การ�กษาความปลอด�ยและการออกใบอ�ญาต บ�การธนาคาร และใบอ�ญาต
�งานและใบอ�ญาตใ���น�อ�

ILO 2020, A global comparative study
on defining recruitment fees and
related costs: Interregional research
on law, policy and practice.

การแ�ไขเ�ยวยา -
Remediation

การแ�ไขเ�ยวยา หมาย�ง�งกระบวนการและผลของการ�ดการ�บผลกระทบ�าน�ท�ม�ษยชนในเ�งลบ การแ�ไขเ�ยวยาเห�อ��กกระ�ควร
�เ�ยงพอและเหมาะสม เ�น�ด�วน�บความ�นแรงของการละเ�ดและป�บใ�เ�า�บสถานการ�ของค� ความ�วยเห�อ�มอบใ��บเห�อแ�ละ
รายจะ�นอ��บความ�องการ�วน�คคลของเห�อ

�าน�าง�เ�น�วอ�างของการแ�ไขเ�ยวยา�ก�มการ�บรองอาจ�ดหา:
i) ���ยและ��ก
ii) บ�การทางการแพท�และสาธารณ�ข และการใ��ป�กษา รวม�ง�ขภาพ�ตและการส�บส�นทาง�ต�งคม
iii) �าตอบแทน/การ�ระ�น
iv) ความ�วยเห�อทางการเ�น
v) ความ�วยเห�อทางกฎหมาย
vi) ความ�วยเห�อในการ�ง�น
vii) ความ�วยเห�อในการ�งก�บประเทศ

https://publications.iom.int/books/op
erational-guidelines-businesses-remed
iation-migrant-worker-grievances
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
���วนไ��วนเ�ย�
เ�ยว�อง - Relevant
Stakeholders

�คคลห�อก�มโดยชอบ�วยกฎหมายและ/ห�อ��ผลประโยช��สามารถ��จ�ไ� ห�อ��อาจไ��บผลกระทบโดยตรงห�อทาง�อมจาก�จกรรม
ขององ�กรและผล�ตามมาของ�จกรรมเห�า�น ���วนไ��วนเ�ย�เ�ยว�องอาจรวม�ง��ดหาปา�มและบ�การ พ�กงานภายในบ��ท สมา�ก
�ก�า (รวม�ง��อ�น �กลง�น และ�บ�โภค) ห�วยงาน��บ�แล และ�มชน�อง�นและระ�บ��ภาค นอกจาก� ���วนไ�เ�ยอาจรวม�ง��อ
�ก�า เ�าของ และอง�กร�ฒนาเอกชน (NGO)

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

การ�น� - Restore การ�น�น�เ�อมโทรมห�อแปลงสภาพภายในสวนปา�มใ�ก�บ�น�สภาพ�งธรรมชา� มาตรฐาน RSPO P&C 2013

�ท� - Rights �ท��อ �อ ห�กการทางกฎหมาย �งคม ห�อจ�ยธรรมของเส�ภาพห�อการใ��ท� โดยสอดค�อง�บกฎหมาย�า�วย�ท�ระห�างประเทศ และ
เค�อง�อ�าน�ท�ม�ษยชนระห�างประเทศ�างๆ�เ�ยว�อง รวม�งป�ญญาสหประชาชา��า�วย�ท�ของชน�นเ�อง ห�กการแนะ�ของ
สหประชาชา��า�วย�ร�จและ�ท�ม�ษยชน �อตกลงระ�บสากลเ�อการ�าย�นปก� ปลอด�ย และเ�นระเ�ยบ

1. �ท�ตามจา�ตประเพ�: �ปแบบของการใ���นและท�พยากรของ�มชน��มา�านานตามกฎหมายจา�ตประเพ� �า�ยม ขนบธรรมเ�ยม และ
ประเพ�ของชน�นเ�อง รวม�งการใ�ตามฤ�กาลห�อตาม�ฏ�กร แทน�จะเ�นกรรม�ท�ทางกฎหมายอ�างเ�นทางการใน��นและท�พยากร�
ออกโดย�ฐ

2. �ท�ทางกฎหมาย: �ท��มอบใ��บ�คคล ���คคล และ�คคล�น ๆ �านกฎหมายและ�อ�ง�บระ�บ�อง�น ระ�บประเทศ ห�อระ�บสากล�
�ง�บใ�

3. �ท�ในการใ�: �ท�ในการใ���นและท�พยากร�สามารถ�หนดโดยประเพ��อง�น �อตกลง�วม�น ห�อ�หนดโดยห�วยงาน�น���ท�
การเ�า�ง��น

4. �ท����จ�ไ�: ชน�นเ�อง �มชน�อง�น และ�ใ�อาจ��ท��ไ�เ�นทางการห�อตามจา�ตประเพ�ใน��น�ไ�ไ�จดทะเ�ยนห�อ�บรองโดย
�ฐห�อกฎหมายระ�บประเทศ �ท��แสดงใ�เ�นไ�แตก�างจากการก�าว�าง�หลอกลวงโดยการ��วน�วมโดยตรง�บ�มชน�อง�น �ง�นพวก
เขา�ง�โอกาสเ�ยงพอในการ��จ��อเ�ยก�องของตน และสามารถตรวจสอบอ�าง���ด�านการ�แผน�แบบ��วน�วมและการ��วน�วม
ของ�มชนใก�เ�ยง

UN Refugees & Migrants, Global
Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration , 2018

World Bank Operational Policy 4.10

From FSC Principles & Criteria

การประเ�นความ
เ�ยง - Risk
assessment

กระบวนการอ�างเ�นระบบในการระ�และประเ�นความเ�ยง�อาจเ�ยว�อง�บ�จกรรมห�อการ�เ�นการ�คาดการ�ไ� �ง�วยใ��ง�ห�ก
ไ��า�มาตรการ�อง�นเ�ยงพอห�อไ� ห�อควร�มากก�า�เ�อ�อง�น�นตราย�อ���ความเ�ยง รวม�งคนงาน/�ก�างและประชาชน

ป�บมาจาก ILO, A 5 step
guide for employers, workers
and their representatives on
conducting workplace risk
assessments, 2014

เกษตรกรราย�อย
โครงการ - Scheme
Smallholder

เกษตรกร เ�าของ��นห�อ�ไ��บมอบหมาย�ง :
• �นาจการ�ด�นใจเ�ยว�บการใ���นและผลผ�ต; และ/ห�อ
• �สระในการเ�อก�ปแบบของการใ���น �ช�น���องการป�ก ตลอดจน��การ�ดการ (��การ�ดระเ�ยบ การ�ดการและ��ม)
(�เ�มเ�ม�ห�บเกษตรกรราย�อยและเกษตรกรราย�อย�สระ)

มาตรฐาน RSPO เกษตรกรราย�อย �พ.
ศ. 2562

การ�วงละเ�ดทาง
เพศ - Sexual
Harrasment

หมาย�ง พฤ�กรรมทางเพศ�ไ��งประสง� การขอใ�ตอบ�บทางเพศ พฤ�กรรมทางวาจาห�อทางกาย ห�อ�าทางของธรรมชา�ทางเพศ ห�อ
พฤ�กรรมทางเพศ�น��ใ���บ��ก�บอาย �นเ�อง และ/ห�อ�ม�ในสถาน��งาน โดยป���ยา�งก�าวสมเห�สมผลในสถานการ�และ
สภาพ ห�อ�ใ�เ�นสภาพการ�งานห�อส�างสภาพแวด�อมการ�งาน��ก�ก�กคาม เ�นปร�ก� ห�อไ�เหมาะสม

ป�บมาจาก ILO Guidelines on Sexual
Harassment Prevention at the
Workplace

ความ�นแรงทางเพศ
- Sexual violence

รวม�งการ�ม�น การ�กคามของความ�นแรงทางเพศและ/ห�อกระ��เรา ความ�นแรงทางเพศ�งรวม�งการ�ง�บ คนงาน/�ก�าง/สมา�กใน
�มชนใ���วน�วมใน�จกรรมทางเพศ (โดยตรงห�อโดย�อม)

�ดแปลงมาจาก ILO 11 Indicators on
Forced Labour

มล�ษเ�น�ด -
Significant pollutant

สารเค�ห�อสาร�วภาพ��ผลกระทบในทางลบอ�างมาก�อ�ณภาพ� อากาศ ห�อ��น รวม�ง�เ�ยจาก POME �โสโครก และ�เ�ย�นๆ
ตะกอน �ย ยา�าแมลง เ�อเพ�งและ��น มล�ษทางอากาศ ตาม�อ�ง�บระ�บประเทศและมาตรฐานสากล

มาตรฐาน RSPO P&C 2018

สถาน��ง - Site ห�วย��ห�า�เ�ยวขององ�กรห�อการรวม�นของก�ม��งอ�ใน�อง�ห�ง�งแตก�างจากก�ม�นในเ�ง��ศาสต� มาตรฐาน RSPO SCC Standard 2017

ไ��
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
เกษตรกรราย�อย
-Smallholder

เกษตรกร�ป�กปา�ม��น�บางค�ง�การเพาะป�กควบ�ไป�บ�ช�นๆเ�อการ�ง�พ �งแรงงาน�วนให�มาจากแรงงานค�วเ�อน และ�แห�ง
รายไ�ห�กจากการ�การเกษตร และ��น�ป�กปา�ม��น�ก�า 50 เฮกแต� (ห�อ 312.5 ไ�)

เกษตรกร เ�าของ��นห�อ�ไ��บมอบหมาย�ง :
• �นาจการ�ด�นใจเ�ยว�บการใ���นและผลผ�ต; และ/ห�อ
• �สระในการเ�อก�ปแบบของการใ���น �ช�น���องการป�ก ตลอดจน��การ�ดการ (��การ�ดระเ�ยบ การ�ดการและ��ม)

เกษตรกรราย�อย�งหมด�ไ�ไ��ดอ�ในประเภทเกษตรกรราย�อยโครงการ ( Scheme Smallholders)ใ��อเ�นเกษตรกรราย�อย�สระ [��
��ดความ�ห�บเกษตรกรราย�อยโครงการ]

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

มาตรฐาน RSPO ISH Standard 2019

มาตรฐาน RSPO ISH Standard 2019

การประเ�นผลกระ
ทบทาง�งคมและ�ง
แวด�อม - Social
and Environmental
Impact Assessment
(SEIA)

กระบวนการ�เคราะ�และวางแผน�จะ�เ�นการ�อนการป�กห�อ�เ�นการใน�น�ให� กระบวนการ�รวมเอา�อ�ล�าน�งแวด�อมและ�งคม
�เ�ยว�อง รวม�งการป�กษาหา�อของ���วนไ�เ�ย เ�อระ�ผลกระทบ�อาจเ�ด�น (�งทางตรงและทาง�อม) และเ�อ�จารณา�าสามารถ
�ดการผลกระทบเห�า�ไ�อ�าง�าพอใจห�อไ� �งในกร�� �เสนอจะ�หนดการ�เ�นการเฉพาะเ�อลดและ บรรเทาผลกระทบ�านลบ�อาจ
เ�ด�น

มาตรฐาน RSPO P&C 2018

���วนไ�เ�ย -
Stakeholders

�คคลห�อก�มโดยชอบ�วยกฎหมายและ/ห�อ��ผลประโยช��สามารถ��จ�ไ� ห�อ��อาจไ��บผลกระทบโดยตรงห�อทาง�อมจาก�จกรรม
ขององ�กรและผล�ตามมาของ�จกรรมเห�า�น

มาตรฐาน RSPO P&C 2018

Standard operating
procedure (SOP)

SOP �อ�ด��ง�ละ�นตอน�รวบรวมโดยอง�กรเ�อ�วยใ�คนงาน/�ก�าง�ตาม�จ�ตรการ�เ�นงาน SOPs �งห�ง�จะบรร��งประ�ท�ภาพ
ผลงาน���ณภาพ และความส�เสมอของประ�ท�ภาพงาน ในขณะ�ลดการ�อสาร��ดพลาดและความ�มเหลวในการป���ตาม

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

�น�ลาด�น - Steep
terrain

�น���ง�นก�า 25 องศาห�อตามกระบวน�ความระ�บประเทศ (NI) มาตรฐาน P&C 2013 Annex 2 Guidance
NI

��ดหาปา�ม -
Suppliers

�คคลห�ออง�กร��ดหา�ง��เ�น เ�น ผ�ต�ณ�ห�อบ�การ มาตรฐาน RSPO P&C 2023

��า - Traders �คคลห�อ�ร�จ���อและขายปา�มทะลายสด (FFB) มาตรฐาน RSPO P&C 2023

แรงงาน�าม�ษ� -
Trafficked labour

แรงงาน�าม�ษ�เ�น�ปแบบของการแสวงประโยช��เ�นผลมาจากการ�ดหา การขน�ง การ�ง�อ การ�ดใ�อ� อา�ย ห�อการ�บไ��ง�คคล
�วย��การ�เ�ญ ห�อ�วยการใ�กา�ง ห�อ �วยการ�บ�ง�บใน�ปแบบ�นใด �วยการ�กพา�ว �วยการ�อโกง �วย การหลอกลวง �วยการใ�
อานาจโดย�ชอบ ห�อ�วยการใ�สถานะจาก�แห�ง�เห�ออ�ในภาวะ�อน�อย ห�อการใ�ห�อ�บเ�นห�อผลประโยช�

��สารสหประชาชา�ปาแล�โมเ�อ
�อง�น ปราบปราม และลงโทษการ�า
ม�ษ�

การ�าม�ษ�
-Trafficking in
persons

การ�ดหา การขน�ง การ�ง�อ การ�ดใ�อ� อา�ย ห�อการ�บไ��ง�คคล�วย��การ�เ�ญ ห�อ�วยการใ�กา�ง ห�อ �วยการ�บ�ง�บใน�ป
แบบ�นใด �วยการ�กพา�ว �วยการ�อโกง �วย การหลอกลวง �วยการใ�อานาจโดย�ชอบ ห�อ�วยการใ�สถานะจาก�แห�ง�เห�ออ�ใน
ภาวะ�อน�อยห�อ การใ�ห�อ�บเ�นห�อผลประโยช�เ�อใ�ไ�มา�งความ�นยอมของ�คคล���นาจควบ�ม�คคล�น เ�อความ�งประสง�
ในการแสวงประโยช� โดยอ�าง�อย��ด การแสวงประโยช�ใ�รวม�งการแสวงประโยช�จากการ�าประเว�ของ�คคล�นห�อการแสวง
ประโยช�ทางเพศใน�ปแบบ�น การ�ง�บใ� แรงงานห�อบ�การ การเอาคนลงเ�นทาสห�อการกระ��นเส�อนการเอาคนลงเ�นทาส การ
�ใ�ตกอ�ใ��ง�บ ห�อการ�ดอ�ยวะออกจาก�างกาย

��สารเ�อ�อง�น ปราบปราม และ
ลงโทษการ�าม�ษ� โดยเฉพาะสต�
และเ�ก

�อพยพ�าย�น -
Transmigrant

�คคล��ายจาก�วนใด�วนห�งของประเทศไป�ง�กประเทศห�งเ�อจะไ�งาน�อ�าง�นนอกเห�อใน�วน�บ�ดชอบของเขาเอง มาตรฐาน RSPO P&C 2013

เกษตรกรราย�อยโครงการ (Scheme Smallholder)
ไ��

เกษตรกรราย�อย�สระ (Independent Smallholder)
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
ชนเ�า - Tribal
peoples

�คคลและก�ม�คคล�สามารถระ�ห�อแสดง�กษณะไ��ง�
• �คคล�ระ�ตนเอง�าเ�นชนเ�าและไ��บการยอม�บจาก�มชนของพวกเขา
• สภาพ�งคม �ฒนธรรม และเศรษฐ�จแตก�างจากภาค�วน�นๆ ของ�มชนชา�
• สถานะ�กควบ�ม�งหมดห�อบาง�วนโดยประเพ�ห�อประเพ�ของตนเองห�อตามกฎหมายห�อ�อ�ง�บ�เศษ

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

ชนเ�า - Tribal
Peoples

�คคลและก�ม�คคล�สามารถระ�ห�อแสดง�กษณะไ��ง�
• �คคล�ระ�ตนเอง�าเ�นชนเ�าและไ��บการยอม�บจาก�มชนของพวกเขา
• สภาพ�งคม �ฒนธรรม และเศรษฐ�จแตก�างจากภาค�วน�นๆ ของ�มชนชา�
• สถานะ�กควบ�ม�งหมดห�อบาง�วนโดยประเพ�ห�อประเพ�ของตนเองห�อตามกฎหมายห�อ�อ�ง�บ�เศษ

�ดแปลงจาก ILO Convention 169

�ท�พล�ไ�เหมาะ
สม - Undue
influence

ความพยายามโดย�คคล�สามในการควบ�มใด ๆ ใ��คคลลงนามใน�ญญาห�อ�อตกลง�น ๆ �งหากปราศจาก�ท�พลของ�คคล�นแ�วการ
ลงนาม�จะไ�เ�ด�น

มาตรฐาน RSPO P&C 2013

ก�มการ�บรอง -
Unit of Certification

ก�มการ�บรอง �องเ�นโรงส�ดฯและฐาน�ปทานของโรงส�ดฯ และ�องรวม�ง��น��การ�ดการโดยตรง (รวม�ง �คมสวนขนาดให�) และ
เกษตรกรราย�อยโครงการและเกษตรกรราย�อยนอกโครงการ�ง���นขนาดให�ไ�มาอ�าง�กกฎหมายพ�อม�วย�ด�วนของ��น��ดสรร
ใ��บแ�ละแ�ง

ระบบมาตรฐาน RSPO 2017

�ท�ในการใ���น -
User rights

�ท�ในการใ���นและท�พยากร�สามารถ�หนดไ�โดยประเพ��อง�น �อตกลง�วม�น ห�อ�หนดโดยห�วยงาน�นๆ ���ท�เ�า�ง�นและ
ท�พยากร�น

มาตรฐาน RSPO P&C 2023

ความ�นแรง -
Violence

การกระ�ใดๆ ��งผลห�อ�แนวโ�ม�จะ�งผลใ�เ�ด�นตรายห�อความ�ก�ทาง�างกาย ทางเพศ ห�อ�ตใจ รวม�งการ�กคามของการกระ�
�งก�าว��การ�บ�ง�บ ห�อการเ�กถอน�ท��เ�ด�นภายในก�มการ�บรอง �งรวม�งการใ�ความ�นแรงเ�นมาตรการทาง��ยและ/ห�อเ�น
ผลมาจากการเ�อกป���ทางเพศ
ความ�นแรงสามารถกระ�ไ�โดยตรงห�อโดย�อม รวม�ง:
i) ความ�นแรงทางกายภาพ
ii) การใ�ความ�นแรงทางเพศ
iii) ความ�นแรงบน�นฐานของเพศภาวะ

�ดแปลงจาก ILO 11 Indicators on
Forced Labour & UN Declaration on
the Elimination of Violence against
Women

การแยก�วโดย
ส�ครใจ - Voluntary
isolation

ชน�นเ�อง�แยก�วโดยส�ครใจ �อชน�นเ�องห�อก�มชน�นเ�อง�ไ�ไ��การ�ด�อส�เสมอ�บประชากร�วนให��ไ�ใ�ชน�นเ�อง และ
โดย�วไปแ�วจะป�เสธการ�ด�อใดๆ �บ�คคล�ไ�ไ�เ�น�วนห�งของก�มตน ชน�นเ�อง�อาจเ�นประชาชนห�อก�มคน��ด�อ�นมา�อน
ห�า และห�งจาก�ด�อ�บ�งคม�ไ�ใ�ชน�นเ�องเ�นระยะๆ และไ�ก�บ�สถานการ��โดดเ�ยวและ�ลายความ�ม�น�ของการ�ด�อ�พวก
เขาอาจ��บ�งคมเห�า�น ตามห�กการของ FPIC ของมาตรฐาน RSPO �ามไ�ใ��การขยาย�น�ป�กปา�ม��นใน�นแดนของประชาชนเห�า
�

คณะกรรมา�การระห�างอเม�กา�า�วย
�ท�ม�ษยชน ชน�นเ�องในการแยก
�วโดยส�ครใจและการ�ด�อค�งแรก
ในอเม�กา พ.ศ. 2556

ก�มเปราะบาง -
Vulnerable groups

ก�มห�อภาค�วนใดของ�งคม��ความเ�ยง�งห�อ�ก�ด�นทาง�งคมจากการเ�อกป��� ความ�นแรง �ย���ทางธรรมชา�ห�อ�งแวด�อม
ห�อความ�บากทางเศรษฐ�จมากก�าก�ม�นๆ เ�น ชน�นเ�อง ชนก�ม�อย �อพยพ คน�การ คนจร�ด , ��งอา��อ���ง สต�และเ�ก.

มาตรฐาน RSPO P&C 2018

ความ�นคงทาง� -
Water security

ความสามารถของประชากรในการปก�องการเ�า�งอ�าง�ง�นเ�อป�มาณ����ณภาพ�ห�บการ�รง��ตอ�าง�ง�น ความผา�ก และการ
�ฒนาทางเศรษฐ�จและ�งคม เ�อประ�นการ�อง�นมล�ษ�เ�ดจาก�และ�ย����เ�ยว�อง�บ� และเ�อ�กษาระบบ�เวศในบรรยากาศ
แ�ง�น�ภาพและเส�ยรภาพทางการเ�อง

UN Water, Water Security
Infographic
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�อ�หนด ��ยาม แห�ง�มา
�แ�งเบาะแส -
Whistleblower

�คคล�เ�น�ก�างห�ออ�ต�ก�าง�งรายงานการกระ�ของนาย�าง�ไ�กระ��ดกฎหมาย �ดปก� เ�น�นตราย ห�อ�ดจรรยาบรรณของ
นาย�าง�ง�า�นห�กจรรยาบรรณตามมาตรฐาน RSPO และเอกสาร��ญ�เ�ยว�อง และอาจ�ความเ�ยง�จะ�กตอบโ� �งรวม�ง�คคล�อ�
นอกเห�อความ�ม�น�แบบ�ก�างปก� เ�น คนงาน/�ก�าง�ญญา�าง �าง�วคราว �ป�กษา ��บเหมา ��กงาน อาสาส�คร �กเ�ยน�ก�กษา
และอ�ตพ�กงาน

นโยบาย RSPO �า�วยการ�มครอง
HRD �แ�งเบาะแส ��องเ�ยน และ
โฆษก�มชน (�บรองโดย BoG เ�อ�น�
24 �นยายน 2561)

คนงาน/�ก�าง ห�อ
�ป���งาน -
Workers

ชายและห�ง ��าย�น แรงงาน�ามชา� คนงานแบบ�ญญา�าง �ก�าง�วคราว และพ�กงานจาก�กระ�บในอง�กร มาตรฐาน RSPO P&C 2018

แรงงาน - Workforce �นวนคนงาน/�ก�าง�งหมด�ห�วยงาน�ดการ�างไ��าทางตรงห�อทาง�อม �งรวม�งคนงาน/�ก�าง�ญญา�างและ�ป�กษา มาตรฐาน RSPO P&C 2013

แรงงาน�นเยา� -
Young workers

แรงงาน�นเยา� �อแรงงาน��อา� 15 �ห�อ�งก�าอา�งาน�น� แ�อา��ก�า 18 � ตามรายงานของ ILO “คนงาน/�ก�างเห�า��อเ�น 'เ�ก'
แ��าพวกเขาจะ�งานบางอ�างอ�าง�กกฎหมาย�ตาม”

อ��ญญา�า�วยเกณ�อา��น�ของ
ILO ค.ศ. 1973 (ฉ�บ� 138) มาตรา 3

อ��ญญาความปลอด�ยและ�ขภาพใน
การเกษตรของ ILO ค.ศ. 2001 (ฉ�บ�
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หมายเห�: ��อ�ใน ' จะ�เ�นเ�น�วเ�ยง�พ�เฉพาะทาง ��ยาม' 

ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

1 ประพฤ�ตน
อ�าง�
จ�ยธรรมและ
โป�งใส

1.1 ��วน�วม�บ�
��วนไ��วนเ�ย�ไ��บผลกระ
ทบอ�างแ�ง�นและโป�งใส
โดย�านการใ��อ�ลประเ�น
ทาง�งแวด�อม �งคมและ
กฎหมาย�เ�ยว�อง�บห�ก
การและเกณ��หนดของ
RSPO ในการวางแผนการ
�ดการและกระบวนการ�ดตาม
ตรวจสอบ รวม�ง��วน�วม�บ

�สนใจตาม
��องขอ

1.1.1 C เอกสารการ�ดการของ �ไ�ระ�ใน
มาตรฐาน RSPO P&C จะ�องเ�ดเผย�อสาธารณะ
�อ �ไ��บผลกระทบและ�สนใจ
ตาม��องขอ ยกเ�น�อ�ล�เ�นความ�บ

เอกสารการ�ดการของก�มการ�บรอง�ไ�ระ�ใน
มาตรฐาน RSPO P&C จะ�องเ�ดเผย�อสาธารณะ
�อ �ไ��บผลกระทบและ�สนใจ
ตาม��องขอ ยกเ�น�อ�ล�เ�นความ�บ

เอกสารการ�ดการของก�มการ�บรอง�ไ�ระ�ใน
มาตรฐาน RSPO P&C จะ�องเ�ดเผย�อสาธารณะ
�อ �ไ��บผลกระทบและ�สนใจ
ตาม��องขอ ยกเ�น�อ�ล�เ�นความ�บ

1.1.2 C �อ�ล�าวสารเ�ยว�บประเ�นทาง�งแวด�อม
�งคม และกฎหมาย�เ�ยว�อง�บห�กการและ
เกณ��หนดของมาตรฐาน RSPO ของ

จะ�องเ�ดเผย�อ �ไ��บ
ผลกระทบและ�สนใจตาม��องขอ

�อ�ล�าวสารเ�ยว�บประเ�นทาง�งแวด�อม
�งคม และกฎหมาย�เ�ยว�อง�บห�กการและ
เกณ��หนดของมาตรฐาน RSPO ของ

จะ�องเ�ดเผย�อ���วนไ��วนเ�ย�ไ��บ
ผลกระทบและ�สนใจตาม��องขอ

�อ�ล�าวสารเ�ยว�บประเ�นทาง�งแวด�อม
�งคม และกฎหมาย�เ�ยว�อง�บห�กการและ
เกณ��หนดของมาตรฐาน RSPO ของ

จะ�องเ�ดเผย�อ �ไ��บ
ผลกระทบและ�สนใจตาม��องขอ

1.1.3 C ��องขอในการแ�ง�น�อ�ลพ�อม�ตอบ�ไ�
�บจากก�มการ�บรองจะ�อง�ด�เ�นเอกสารและ
ป�บป�ง�ก�

��องขอในการแ�ง�น�อ�ลพ�อม�ตอบ�ไ�
�บจาก จะ�อง�ด�เ�นเอกสารและ
ป�บป�ง�ก�

��องขอในการแ�ง�น�อ�ลพ�อม�ตอบ�ไ�
�บจาก จะ�อง�ด�เ�นเอกสารและ
ป�บป�ง�ก�

1.1.4 C �นตอนการใ��ป�กษาและการ�อสารจะ�อง�ด
�เ�นเอกสาร เ�ดเผย และ�ไป�การป��� โดย

จะ�องเผยแพ��อสาธารณะ และ
อ�บายใ� �เ�ยว�อง�งหมด
ทราบ

�นตอนการใ��ป�กษาและการ�อสารจะ�อง�ด
�เ�นเอกสาร เ�ดเผย และ�ไป�การป���
โดย จะ�องเผยแพ��อสาธารณะ
และอ�บายใ� �เ�ยว�อง
�งหมดทราบ

�นตอนการใ��ป�กษาและการ�อสารจะ�อง�ด
�เ�นเอกสาร เ�ดเผย และ�ไป�การป��� โดย

จะ�องเผยแพ��อสาธารณะ และ
อ�บายใ� �เ�ยว�อง�งหมด
ทราบ

1.1.5 �อง�ด�ราย�อ�อ�ลราย
ละเ�ยดการ�ด�อของ �ไ��บ
ผลกระทบและ�สนใจและ�วแทน�ไ��บการแ�ง
�งเ�นเอกสาร

�อง�ด�ราย�อ�อ�ลราย
ละเ�ยดการ�ด�อของ �ไ��บ
ผลกระทบและ�สนใจและ�วแทน�ไ��บการแ�ง
�งเ�นเอกสาร

�อง�ด�ราย�อ�อ�ลราย
ละเ�ยดการ�ด�อของ �ไ��บ
ผลกระทบและ�สนใจและ�วแทน�ไ��บการแ�ง
�งเ�นเอกสาร

1.2 ก�มการ�บรอง�ง�น�จะ
ประพฤ�ตนอ�าง�จ�ยธรรม
ในการ�เ�น�ร�จและ
�รกรรม�งหมด

1.2.1 จะ�อง�นโยบาย�านจรรยาบรรณ
และ�ไปใ�ในการ�เ�น�ร�จและ�รกรรม
�งหมด

จะ�อง�นโยบาย�านจรรยาบรรณ
และ�ไปใ�ในการ�เ�น�ร�จและ�รกรรม
�งหมด

จะ�อง�นโยบาย�านจรรยาบรรณ
และ�ไปใ�ในการ�เ�น�ร�จและ�รกรรม
�งหมด

1.2.2 จะ�อง�และ�เ�นการตาม�นตอน
ในการ�ดการประพฤ��ดทางจ�ยธรรม (�อาจเ�ด
�น)

จะ�อง�และ�เ�นการตาม�นตอน
ในการ�ดการประพฤ��ดทางจ�ยธรรม (�อาจเ�ด
�น)

จะ�อง�และ�เ�นการตาม�นตอน
ในการ�ดการประพฤ��ดทางจ�ยธรรม (�อาจเ�ด
�น)

1 2 7 4

ก�มการ�บรอง

���วนไ��วนเ�ย

ก�มการ�บรอง

���วนไ��วนเ�ย ���วนไ��วนเ�ย ���วนไ��วนเ�ย

ก�มการ
�บรอง ���วนไ��วนเ�ย

ก�มการ
�บรอง

ก�มการ
�บรอง ���วนไ��วนเ�ย

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง
���วนไ��วนเ�ย

ก�มการ�บรอง
���วนไ��วนเ�ย

ก�มการ�บรอง
���วนไ��วนเ�ย

ก�มการร�บรอง
���วนไ��วนเ�ย

ก�มการร�บรอง
���วนไ��วนเ�ย

ก�มการร�บรอง
���วนไ��วนเ�ย

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง
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หมายเห�: ทาง�อ�ใน จะ�เ�นเ�น�วเ�ยง�พ�เฉพาะ "��ยาม" 

ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

2 �เ�นการ
ตามกฎหมาย
และการ
เคารพ�ท�

2.1 The n complied
with all aplicable local and
national laws, regulations and
nationally-ratified international
treaties, conventions and
agreements.

ป���ตามกฎหมาย
ระเ�ยบ�อ�ง�บระ�บ�อง�นและ
ระ�บประเทศ��ง�บใ��งหมด
และสน��ญญาระห�างประเทศ�ใ�
�ตยา�นระ�บประเทศ รวม�ง
อ��ญญา และ�อตกลง

2.1.1 C จะ�องป���ตามกฎหมายและ
ระเ�ยบ�อ�ง�บของประเทศ�งหมด��การ
�ง�บใ� รวม�ง กฎและระเ�ยบ�อ�ง�บของ
�อง�น และสน��ญญาระห�างประเทศ�ใ�
�ตยา�นระ�บประเทศ รวม�งอ��ญญา และ�อ
ตกลง�ก�วย

จะ�องป���ตามกฎหมายและ
ระเ�ยบ�อ�ง�บของประเทศ�งหมด��การ
�ง�บใ� รวม�ง กฎและระเ�ยบ�อ�ง�บของ
�อง�น และสน��ญญาระห�างประเทศ�ใ�
�ตยา�นระ�บประเทศ รวม�งอ��ญญา และ�อ
ตกลง�ก�วย

จะ�องป���ตามกฎหมายและ
ระเ�ยบ�อ�ง�บของประเทศ�งหมด��การ
�ง�บใ� รวม�ง กฎและระเ�ยบ�อ�ง�บของ
�อง�น และสน��ญญาระห�างประเทศ�ใ�
�ตยา�นระ�บประเทศ รวม�งอ��ญญา และ�อ
ตกลง�ก�วย

2.1.2 �อง�และป���ตามระบบ
เอกสารเ�อใ�แ�ใจ�าเ�นไปตามกฎหมาย

�อง�และป���ตามระบบ
เอกสารเ�อใ�แ�ใจ�าเ�นไปตามกฎหมาย

�อง�และป���ตามระบบ
เอกสารเ�อใ�แ�ใจ�าเ�นไปตามกฎหมาย

2.1.3 จะ�องแสดงสถานะทางกฎหมาย
รวม�งการครอบครองและการใ�งาน และแนว
เขตของก�มการ�บรองจะ�อง�หนดและคงไ�
อ�าง�ดเจนและมองเ�นไ�

จะ�องแสดงสถานะทางกฎหมาย
รวม�งการครอบครองและการใ�งาน และแนว
เขตของก�มการ�บรองจะ�อง�หนดและคงไ�
อ�าง�ดเจนและมองเ�นไ�

จะ�องแสดงสถานะทางกฎหมาย
รวม�งการครอบครองและการใ�งาน และแนว
เขตของก�มการ�บรองจะ�อง�หนดและคงไ�
อ�าง�ดเจนและมองเ�นไ�

2.2 �ง�นในการ�จะ�
�ญญาห�อ�เ�น�ร�จ�บ��บ�าง
และ��ดหา FFB ��ก�องตาม
กฎหมาย

2.2.1 �การเ�บ�กษาราย�อ �การเ�บ�กษาราย�อ �การเ�บ�กษาราย�อ
2.2.2 จะ�อง�บรองความ�ก�องตาม

กฎหมายของ ���ญญา�งหมด
�บก�ม  รวม�ง  �ใ�บ�การ และ

จะ�อง�บรองความ�ก�องตาม
กฎหมายของ ���ญญา�งหมด
�บก�ม  รวม�ง  �ใ�บ�การ และ

จะ�อง�บรองความ�ก�องตาม
กฎหมายของ ���ญญา�งหมด
�บก�ม  รวม�ง  �ใ�บ�การ และ

2.2.3 และ  FFB �งหมด�งก�มการ
�บรอง�ด�อ�าขายจะ�อง�กกฎหมาย ใบ
อ�ญาตของ �งหมดจะ�อง�ด�เ�น
เอกสาร

และ  FFB �งหมด�งก�มการ
�บรอง�ด�อ�าขายจะ�อง�กกฎหมาย ใบ
อ�ญาตของ��บเหมา�งหมดจะ�อง�ด�เ�น
เอกสาร

และ  FFB �งหมด�งก�มการ
�บรอง�ด�อ�าขายจะ�อง�กกฎหมาย ใบ
อ�ญาตของ �งหมดจะ�อง�ด�เ�น
เอกสาร

2.2.4 จะ�อง��อ�หนด�ไ�อ�ญาตใ�
ใ�  และ

 และในกร���การ การ
�มครองเฉพาะ�องรวมอ�ใน�อตกลง/�ญญา�
ลงนาม�บ FFB �งหมด

จะ�อง��อ�หนด�ไ�อ�ญาตใ�
ใ� และ

 และในกร���การ�  การ
�มครองเฉพาะ�องรวมอ�ใน�อตกลง/�ญญา�
ลงนาม�บ �งหมด

งจะ�อง��อ�หนด�ไ�อ�ญาตใ�
ใ�

และในกร���การ  การ
�มครองเฉพาะ�องรวมอ�ใน�อตกลง/�ญญา�
ลงนาม�บ FFB �งหมด

2.3 ก�มการ�บรอง�บทะลายปา�มสด (
FFB)ไ�เฉพาะ จาก��ดหาปา�ม�
�กกฎหมาย

2.3.1 C �บทะลายปา�มสด (FFB)
�งหมดจากจากเกษตรกรราย�อยและ/ห�อ�
ป�กขนาดกลางโดยตรง �อ�ล�ระ�ไ��าน�าง
จะ�อง�ด�เ�นเอกสาร:
i) การระ��แห�งทาง��ศาสต�ของแห�ง�มา
FFB;
ii) ห�กฐานการเ�นเ�าของ �ท�ตามจา�ต
ประเพ� ห�อ�ท��ใ���น�นๆ ใน��นของ
เกษตรกร
iii) หาก� ใบอ�ญาตป�ก/ป���การ/การ�า�
�ก�อง ห�อเ�น�วนห�งของสหกร��อ�ญาต
ใ��อขาย FFB

ไ�อ�ในเกณ� ไ�อ�ในเกณ�

Unit of Certificatio

ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ��ญญา ��ญญา ��ญญา
ก�มการ�บรอง

�คคลภายนอก
��ดหางาน ��บ

เหมาแรงงาน

ก�มการ�บรอง
�คคลภายนอก
��ดหางาน ��บ

เหมาแรงงาน

ก�มการ�บรอง
�คคลภายนอก
��ดหางาน ��บ

เหมาแรงงาน
��บเหมา ��ดหา

��บเหมา

��บเหมา ��ดหา ��บเหมา ��ดหา

��บเหมา

ก�มการ�บรอง
แรงงานเ�ก แรงงาน�ง�บ แรงงาน�า

ม�ษ� �างงาน�เยา� 

��บเหมาและ��ดหา 

ก�มการ�บรอง
แรงงานเ�ก แรงงาน�ง�บ แรงงาน�า

ม�ษ� างงาน�เยา�

��บเหมาและ��ดหา FFB 

ก�มการ�บรอ
แรงงานเ�ก แรงงาน�ง�บและแรงงาน�า

ม�ษ� �างงาน�เยา�

��บเหมาและ��ดหา 
ก�มการ�บรอง�อง

เ�า�น

เ�า�น
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หมายเห�: ทาง�อ�ใน จะ�เ�นเ�น�วเ�ยง�พ�เฉพาะ "��ยาม" 

ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

2.3.2 ก�มการ�บรอง�บทะลายปา�มสด (FFB) �งหมด
จากจาก��า (�วแทน�ห�าย ลานเท) จะ�องไ�
�บ�อ�ลตามรายการ�าน�าง:

i) การระ��แห�งทาง��ศาสต�ของแห�ง�มา
FFB;
ii) ห�กฐานการเ�นเ�าของ �ท�ตามจา�ต
ประเพ� ห�อ�ท��ใ���น�นๆ ใน��นจาก
เกษตรกร
iii) หาก� ใบอ�ญาตป�ก/ป���การ/การ�า�
�ก�อง ห�อเ�น�วนห�งของสหกร��อ�ญาต
ใ��อขาย FFB

��อง�การ�ด�งคณะ�งานเฉพาะ�จ�นเ�อ
เสนอแนวทางแ�ไข�สามารถตรวจประเ�นไ�
และ�องการใ��ป�กปา�ม�อยๆ �าวไป�
การ��ว��ด�ไปป���อ�างเ�ม�ปแบบ

ไ�อ�ในเกณ� ไ�อ�ในเกณ�

หมายเห��นตอน



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

�าง 1 ห�กการและห�กเกณ�ของ RSPO (P&C) พ.ศ. 2566 24

หมายเห�: ทาง�อ�ใน จะ�เ�นเ�น�วเ�ยง�พ�เฉพาะ "��ยาม" 

ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

2.4 ก�มการ�บรอง�กลไกการ�อง�ก�
�ตกลง�วม�นและ�ด�เ�น
เอกสาร�ง�ใ�สามารถเ�า�งการ
แ�ไขเ�ยวยาไ�

2.4.1 C ก�มการ�บรองจะ�อง�ด�งและ�เ�นการตาม
กลไก�อง�ก� (�งเ�นเ�องเพศและความ�อนไหว
�อเ�ก) �สามารถเ�า�งไ�โดย�าย�เ�ยว�อง
รวม�ง�มชน เกษตรกรราย�อย คนงาน/�ก�าง
�วแทน �ห�งและเ�ก และ���วนไ��วนเ�ย
�นๆ �เ�ยว�อง

โดย�อง�ประกอบ�ง�อไป�:
i) �นตอน ��การเ�า�งและระยะเวลาในการ�บ
เ�อง �บทราบ �เ�นการ ตรวจสอบ ตอบก�บ
และแ�ไข�อ�อง�ก�
ii) เ�บ�กษาทะเ�ยน�อ�อง�ก��ไ��บ
ii) เคารพและใ�ความ�นใจ�าจะไ��การไ�เ�ด
เผย�วตนของ��องเ�ยนและการ�กษาความ�บ
iii) อ�ญาตใ���องเ�ยนเ�า�งแห�ง�อ�ล�
เ�ยว�อง รวม�ง�แนะ�ทางกฎหมายและทาง
เทค�ค�สระ และกลไกการระ�บ�อ�พาท�เ�น
�สระ
iv) �นวยความสะดวกในการเ�า�งการแ�ไข
เ�ยวยา�เหมาะสมอ�าง�ประ�ท�ภาพ
v) ไ�แทรกแซงความพยายามในการบรร�การ
แ�ไขเ�ยวยา�เหมาะสม�น ๆ (�งทางศาล/ไ��น
ศาล)
vi) การ�อง�นการตอบโ�ห�อการ�ม��นเ�นผล
มาจากการใ�กลไกการ�อง�ก�

ก�มการ�บรองจะ�อง�ด�งและ�เ�นการตาม
กลไก�อง�ก� (�งเ�นเ�องเพศและความ�อนไหว
�อเ�ก) �สามารถเ�า�งไ�โดย�าย�เ�ยว�อง
รวม�ง�มชน เกษตรกรราย�อย คนงาน/�ก�าง
�วแทน �ห�งและเ�ก และ���วนไ��วนเ�ย
�นๆ �เ�ยว�อง

โดย�อง�ประกอบ�ง�อไป�:
i) �นตอน ��การเ�า�งและระยะเวลาในการ�บ
เ�อง �บทราบ �เ�นการ ตรวจสอบ ตอบก�บ
และแ�ไข�อ�อง�ก�
ii) เ�บ�กษาทะเ�ยน�อ�อง�ก��ไ��บ
ii) เคารพและใ�ความ�นใจ�าจะไ��การไ�เ�ด
เผย�วตนของ��องเ�ยนและการ�กษาความ�บ
iii) อ�ญาตใ���องเ�ยนเ�า�งแห�ง�อ�ล�
เ�ยว�อง รวม�ง�แนะ�ทางกฎหมายและทาง
เทค�ค�สระ และกลไกการระ�บ�อ�พาท�เ�น
�สระ
iv) �นวยความสะดวกในการเ�า�งการแ�ไข
เ�ยวยา�เหมาะสมอ�าง�ประ�ท�ภาพ
v) ไ�แทรกแซงความพยายามในการบรร�การ
แ�ไขเ�ยวยา�เหมาะสม�น ๆ (�งทางศาล/ไ��น
ศาล)
vi) การ�อง�นการตอบโ�ห�อการ�ม��นเ�นผล
มาจากการใ�กลไกการ�อง�ก�

ก�มการ�บรองจะ�อง�ด�งและ�เ�นการตาม
กลไก�อง�ก� (�งเ�นเ�องเพศและความ�อนไหว
�อเ�ก) �สามารถเ�า�งไ�โดย�าย�เ�ยว�อง
รวม�ง�มชน เกษตรกรราย�อย คนงาน/�ก�าง
�วแทน �ห�งและเ�ก และ���วนไ��วนเ�ย
�นๆ �เ�ยว�อง

โดย�อง�ประกอบ�ง�อไป�:
i) �นตอน ��การเ�า�งและระยะเวลาในการ�บ
เ�อง �บทราบ �เ�นการ ตรวจสอบ ตอบก�บ
และแ�ไข�อ�อง�ก�
ii) เ�บ�กษาทะเ�ยน�อ�อง�ก��ไ��บ
ii) เคารพและใ�ความ�นใจ�าจะไ��การไ�เ�ด
เผย�วตนของ��องเ�ยนและการ�กษาความ�บ
iii) อ�ญาตใ���องเ�ยนเ�า�งแห�ง�อ�ล�
เ�ยว�อง รวม�ง�แนะ�ทางกฎหมายและทาง
เทค�ค�สระ และกลไกการระ�บ�อ�พาท�เ�น
�สระ
iv) �นวยความสะดวกในการเ�า�งการแ�ไข
เ�ยวยา�เหมาะสมอ�าง�ประ�ท�ภาพ
v) ไ�แทรกแซงความพยายามในการบรร�การ
แ�ไขเ�ยวยา�เหมาะสม�น ๆ (�งทางศาล/ไ��น
ศาล)
vi) การ�อง�นการตอบโ�ห�อการ�ม��นเ�นผล
มาจากการใ�กลไกการ�อง�ก�

2.4.2 จะ�องประสานกระบวนการ�
เ�ยว�อง�บกลไกการ�อง�ก�ในภาษา�เ�าใจ
ห�อในภาษา�ดของพวกเขาใ��บ�มชน
เกษตรกรราย�อย คนงาน/�ก�าง �วแทนของ
พวกเขา �ห�งและเ�ก และ���วนไ��วนเ�ย�น
ๆ�เ�ยว�อง แรงงาน�กระ�บ �าย�เ�นงาน �
�ดหาปา�ม และนายห�า�ดหาแรงงาน รวม�ง
�าย�ไ��ห�ง�อและก�มเปราะบาง โดย�การ
ใ�ความ�วยเห�อแ��คคล�เ�ยว�อง�เผ�ญ�บ
�ปสรรคในการเ�า�งกลไกการ�อง�ก�

จะ�องประสานกระบวนการ�
เ�ยว�อง�บกลไกการ�อง�ก�ในภาษา�เ�าใจ
ห�อในภาษา�ดของพวกเขาใ��บ�มชน
เกษตรกรราย�อย คนงาน/�ก�าง �วแทนของ
พวกเขา �ห�งและเ�ก และ���วนไ��วนเ�ย�น
ๆ�เ�ยว�อง แรงงาน�กระ�บ �าย�เ�นงาน �
�ดหาปา�ม และนายห�า�ดหาแรงงาน รวม�ง
�าย�ไ��ห�ง�อและก�มเปราะบาง โดย�การ
ใ�ความ�วยเห�อแ��คคล�เ�ยว�อง�เผ�ญ�บ
�ปสรรคในการเ�า�งกลไกการ�อง�ก�

จะ�องประสานกระบวนการ�
เ�ยว�อง�บกลไกการ�อง�ก�ในภาษา�เ�าใจ
ห�อในภาษา�ดของพวกเขาใ��บ�มชน
เกษตรกรราย�อย คนงาน/�ก�าง �วแทนของ
พวกเขา �ห�งและเ�ก และ���วนไ��วนเ�ย�น
ๆ�เ�ยว�อง แรงงาน�กระ�บ �าย�เ�นงาน �
�ดหาปา�ม และนายห�า�ดหาแรงงาน รวม�ง
�าย�ไ��ห�ง�อและก�มเปราะบาง โดย�การ
ใ�ความ�วยเห�อแ��คคล�เ�ยว�อง�เผ�ญ�บ
�ปสรรคในการเ�า�งกลไกการ�อง�ก�

2.4.3 ก�มการ�บรองจะ�องแ�งความ�บห�าของการ
�อง�ก���นโดย��องเ�ยนและ�มชน�เ�ยว�อง
/ คนงาน/�ก�าง/ เกษตรกรราย�อย โดยผล�พ�
จะ�องเ�ดเผยและ�การ�อสาร

ก�มการ�บรองจะ�องแ�งความ�บห�าของการ
�อง�ก���นโดย��องเ�ยนและ�มชน�เ�ยว�อง
/ คนงาน/�ก�าง/ เกษตรกรราย�อย โดยผล�พ�
จะ�องเ�ดเผยและ�การ�อสาร

ก�มการ�บรองจะ�องแ�งความ�บห�าของการ
�อง�ก���นโดย��องเ�ยนและ�มชน�เ�ยว�อง
/ คนงาน/�ก�าง/ เกษตรกรราย�อย โดยผล�พ�
จะ�องเ�ดเผยและ�การ�อสาร

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง
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หมายเห�: ทาง�อ�ใน จะ�เ�นเ�น�วเ�ยง�พ�เฉพาะ "��ยาม" 

ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

2.5 จะ�องเคารพ�ท�
ของ�คคล ก�ม และสมาคม��ง
เส�มและปก�อง�ท�ม�ษยชน�
เ�น�ยอม�บในระ�บสากล รวม�ง
�ท�ม�ษยชน�เ�ยว�อง�บ�ง
แวด�อม และ��วนในการ��ด
การละเ�ด�ท�ม�ษยชน�ก�ปแบบ
อ�าง�ประ�ท�ผล รวม�งเคารพ
เส�ภาพ�น�นฐานของ�คคล�ก�ป
แบบ

2.5.1 C จะ�อง�การ�ด�งและ�เ�นการนโยบายของ
ก�มการ�บรอง��าม��วน�วมห�อส�บส�นใน
การ�ม�และการ�วงละเ�ด (รวม�งการ�กคาม)
การ�า การหาย�วไป การ�ก�ง และ/ห�อการ
ทรมาน�กปก�อง�ท�ม�ษยชน (�งโดยตรงห�อ
โดย�อม) โดยเ�นไปตาม นโยบาย RSPO �า�ด
เ�ยว�บการ�มครอง�กปก�อง�ท�ม�ษยชน �
แ�งเบาะแส ��องเ�ยน และโฆษก�มชน

นโยบาย�จะ�อง�และเผยแพ��อแรงงาน�ก
ระ�บและ�ายป���การในภาษา�เ�าใจห�อใน
ภาษา�ดพวกเขา

จะ�อง�การ�ด�งและ�เ�นการนโยบายของ
ก�มการ�บรอง��าม��วน�วมห�อส�บส�น  ใน
การ�ม�และการ�วงละเ�ด (รวม�งการ�กคาม)
การ�า การหาย�วไป การ�ก�ง และ/ห�อการ
ทรมาน�กปก�อง�ท�ม�ษยชน (�งโดยตรงห�อ
โดย�อม) โดยเ�นไปตาม นโยบาย RSPO �า�ด
เ�ยว�บการ�มครอง�กปก�อง�ท�ม�ษยชน �
แ�งเบาะแส ��องเ�ยน และโฆษก�มชน

นโยบาย�จะ�อง�และเผยแพ��อแรงงาน�ก
ระ�บและ�ายป���การในภาษา�เ�าใจห�อใน
ภาษา�ดพวกเขา

จะ�อง�การ�ด�งและ�เ�นการนโยบายของ
ก�มการ�บรอง��าม��วน�วมห�อส�บส�น  ใน
การ�ม�และการ�วงละเ�ด (รวม�งการ�กคาม)
การ�า การหาย�วไป การ�ก�ง และ/ห�อการ
ทรมาน�กปก�อง�ท�ม�ษยชน (�งโดยตรงห�อ
โดย�อม) โดยเ�นไปตาม นโยบาย RSPO �า�ด
เ�ยว�บการ�มครอง�กปก�อง�ท�ม�ษยชน �
แ�งเบาะแส ��องเ�ยน และโฆษก�มชน

นโยบาย�จะ�อง�และเผยแพ��อแรงงาน�ก
ระ�บและ�ายป���การในภาษา�เ�าใจห�อใน
ภาษา�ดพวกเขา

2.5.2 จะไ�ใ�การ�เ�นการทาง
กฎหมายใน�ปแบบการ�ม��กปก�อง�ท�
ม�ษยชน เ�น ในทางค�แ�งห�อค�อาญา

จะไ�ใ�การ�เ�นการทาง
กฎหมายใน�ปแบบการ�ม��กปก�อง�ท�
ม�ษยชน เ�น ในทางค�แ�งห�อค�อาญา

จะไ�ใ�การ�เ�นการทาง
กฎหมายใน�ปแบบการ�ม��กปก�อง�ท�
ม�ษยชน เ�น ในทางค�แ�งห�อค�อาญา

1 5 14 4

ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง
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หมายเห�: �พ�เฉพาะทาง�อ�ใน  จะ�เ�นเ�น�วเ�ยง"��ยาม"

ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

3 เ�มผลผ�ต �
ประ�ท�ภาพ �
ผลกระทบเ�ง
บวกและความ
สามารถในการ
�น�น�ปก�

3.1 �แผนการ
�ดการ��เ�นการ�งห�ง
เ�อใ�บรร�ทางเศรษฐ�จ
และการเ�นในระยะยาว

3.1.1 C จะ�อง�ด�แผน�ร�จห�อแผนการ
�ดการเ�นเอกสาร (�น�สาม�) �งรวม�งกร�
การ�ฒนา�ร�จ�วม�บ
(�า�)

จะ�อง�ด�แผน�ร�จห�อแผนการ
�ดการเ�นเอกสาร (�น�สาม�)

จะ�อง�ด�แผน�ร�จห�อแผนการ
�ดการเ�นเอกสาร (�น�สาม�)

3.1.2 จะ�อง�แผนงานการป�กทดแทน
ประ���คาดการ�ไ�อ�าง�อย�า�พ�อมการ
ทบทวน�ก�

จะ�อง�แผนงานการป�กทดแทน
ประ���คาดการ�ไ�อ�าง�อย�า�พ�อมการ
ทบทวน�ก�

จะ�อง�แผนงานการป�กทดแทน
ประ���คาดการ�ไ�อ�าง�อย�า�พ�อมการ
ทบทวน�ก�

3.1.3 �การทบทวนการ�ดการโดย��
บ�หารระ�บ�งเ�นประธานตาม�วงเวลา�วางแผน
ไ��งเหมาะสม�บขนาดและ�กษณะของ�จกรรม�
�เ�นการ

�การทบทวนการ�ดการโดย��
บ�หารระ�บ�งเ�นประธานตาม�วงเวลา�วางแผน
ไ��งเหมาะสม�บขนาดและ�กษณะของ�จกรรม�
�เ�นการ

�การทบทวนการ�ดการโดย��
บ�หารระ�บ�งเ�นประธานตาม�วงเวลา�วางแผน
ไ��งเหมาะสม�บขนาดและ�กษณะของ�จกรรม�
�เ�นการ

3.2 จะตรวจสอบ
และทบทวนผลการป���
งาน�งทาง�านเศรษฐ�จ
�งคม และ�งแวด�อมอ�าง
ส�เสมอ ตลอดจน�ฒนา
และ�เ�นการตามแผน
ป���การ��วยใ�เ�นการ
ป�บป�งอ�าง�อเ�องใน

ห�ก

3.2.1 C �อง�และ�เ�นการตามแผน
ป���การเ�อการป�บป�งอ�าง�อเ�อง โดย
�จารณาจากผลกระทบและโอกาสทาง�งคมและ�ง
แวด�อมเ�นห�ก

�อง�และ�เ�นการตามแผน
ป���การเ�อการป�บป�งอ�าง�อเ�อง โดย
�จารณาจากผลกระทบและโอกาสทาง�งคมและ�ง
แวด�อมเ�นห�ก

�อง�และ�เ�นการตามแผน
ป���การเ�อการป�บป�งอ�าง�อเ�อง โดย
�จารณาจากผลกระทบและโอกาสทาง�งคมและ�ง
แวด�อมเ�นห�ก

3.3 �การ�ด��นตอนการ
ป���งานของก�มการ
�บรองเ�นเอกสารอ�าง
เหมาะสม โดย�การ�ไปใ�
และตรวจสอบอ�าง
ส�เสมอ

3.3.1 C �อง� �อง� ก�มการ�บรอง�อง�

3.3.2 จะ�อง�ฒนาและ�เ�นการตาม
กลไกเ�อใ�แ�ใจ�า�การ�เ�นการตาม 

จะ�อง�ฒนาและ�เ�นการตาม
กลไกเ�อใ�แ�ใจ�า�การ�เ�นการตาม

จะ�อง�ฒนาและ�เ�นการตาม
กลไกเ�อใ�แ�ใจ�า�การ�เ�นการตาม 

3.3.3 จะ�องเ�บ�กษา�น�กการ�ดตาม
และการป���การใดๆ (�า�และ�เ�ยว�อง) เ�อ
ใ�แ�ใจ�า�การ�เ�นการตาม ของก�ม

จะ�องเ�บ�กษา�น�กการ�ดตาม
และการป���การใดๆ (�า�และ�เ�ยว�อง) เ�อ
ใ�แ�ใจ�า�การ�เ�นการตาม  ของก�ม

จะ�องเ�บ�กษา�น�กการ�ดตาม
และการป���การใดๆ (�า�และ�เ�ยว�อง) เ�อ
ใ�แ�ใจ�า�การ�เ�นการตาม  ของก�ม

3.4 �ป���งานและเกษตรกร
ราย�อยในโครงการ�งหมด
ของก�มการ�บรองไ��บ
การ�กอบรมอ�างเหมาะสม

3.4.1 C ก�มการ�บรอง�แผนงานการ�กอบรมและรวม�ง
การประเ�นการ�กอบรม��ป���งานและ
เกษตรกรราย�อยโครงการ�กคนสามารถเ�อก�บ
การอบรมไ� โดย�แผน�นครอบค�มแ��ม�
เ�ยว�องของมาตรฐาน RSPO พ�อม�ง��ง�ง
ความ�องการเฉพาะของเพศสภาพและอ�ใน�ป
แบบ�พวกเขาเ�าใจ�วย

ก�มการ�บรอง�แผนงานการ�กอบรมและรวม�ง
การประเ�นการ�กอบรม��ป���งานและ
เกษตรกรราย�อยโครงการ�กคนสามารถเ�อก�บ
การอบรมไ� โดย�แผน�นครอบค�มแ��ม�
เ�ยว�องของมาตรฐาน RSPO พ�อม�ง��ง�ง
ความ�องการเฉพาะของเพศสภาพและอ�ใน�ป
แบบ�พวกเขาเ�าใจ�วย

ก�มการ�บรอง�แผนงานการ�กอบรมและรวม�ง
การประเ�นการ�กอบรม�คนงาน/�ก�างและ
เกษตรกรราย�อยโครงการ�กคนสามารถเ�อก�บ
การอบรมไ� โดย�แผน�นครอบค�มแ��ม�
เ�ยว�องของมาตรฐาน RSPO พ�อม�ง��ง�ง
ความ�องการเฉพาะของเพศสภาพและอ�ใน�ป
แบบ�พวกเขาเ�าใจ�วย

3.4.2 �น�กการ�กอบรมราย�คคลของ
จะไ��บการเ�บ�กษาตามความเหมาะสม

�น�กการ�กอบรมราย�คคลของ
จะไ��บการเ�บ�กษาตามความเหมาะสม

�น�กการ�กอบรมราย�คคลของ
จะไ��บการเ�บ�กษาตามความเหมาะสม

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

เกษตรกรราย�อยโครงการ

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง

การ�เ�นงาน

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง �นตอนการป���งาน
มาตรฐาน (SOPs)

ก�มการ�บรอง �นตอนการป���งาน
มาตรฐาน (SOPs)

�นตอนการป���งาน
มาตรฐาน (SOPs)

ก�มการ�บรอง
SOP

ก�มการ�บรอง
 SOP

ก�มการ�บรอง
SOP

ก�มการ�บรอง

SOPs 

ก�มการ�บรอง

 SOPs

ก�มการ�บรอง

 SOPs

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

3.2.2 หมายเห�
แ�แบบมาตร�ดตามมาตรฐาน RSPO ควร�งอ�ภายใน�ว��ด�เ�ยว�อง�บมาตรฐานห�อรายงาน/แ�แบบส�ป และ/ห�อแ�นงานการ�นวณ MB � CB ใ�
เ�อห�กเ�ยงความคลาดเค�อนและเ�มประ�ท�ภาพการรวบรวม�อ�ล

โดยสามารถลบ�ว��ดบนมาตร�ด�นไ�
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

3.4.3 ไ��ดการ�กอบรม�เหมาะสม
�ห�บ�คลากร�ป���งาน���ญ�อการ�

ไป
ป���อ�าง�ประ�ท�ภาพ �การ�กอบรมเจาะจง
ตาม�ว�อและเ�ยว�อง�บงาน��

ไ��ดการ�กอบรม�เหมาะสม
�ห�บ�คลากร�ป���งาน���ญ�อการ�

 ไป
ป���อ�าง�ประ�ท�ภาพ �การ�กอบรมเจาะจง
ตาม�ว�อและเ�ยว�อง�บงาน��

3.5 ก�มการ�บรองจะ�อง�กษา
ห�อป�บป�งความ�ดม
สม�ร�ของ�น ใ�อ�ใน
ระ�บ��บประ�นผลผ�ต�
เหมาะสมและ�ง�น

3.5.1 แนวป���ทางการเกษตร���เ�ยว�อง�บ
จะ�อง�การ�ด�เอกสาร �ไปป���

และตรวจ�ดตาม เ�อ�ดการความ�ดมสม�ร�ของ
�น เ�มผลผ�ตและลดผลกระทบ�อ�งแวด�อม

แนวป���ทางการเกษตร���เ�ยว�อง�บ
จะ�อง�การ�ด�เอกสาร �ไปป���

และตรวจ�ดตาม เ�อ�ดการความ�ดมสม�ร�ของ
�น เ�มผลผ�ตและลดผลกระทบ�อ�งแวด�อม

แนวป���ทางการเกษตร���เ�ยว�อง�บ
จะ�อง�การ�ด�เอกสาร �ไปป���

และตรวจ�ดตาม เ�อ�ดการความ�ดมสม�ร�ของ
�น เ�มผลผ�ตและลดผลกระทบ�อ�งแวด�อม

3.5.2 �องตรวจ�ดตามและ�ดการความ
�ดมสม�ร�ของ�นและ�ช เ�อการเจ�ญเ�บโต
และการ�ฒนา�เหมาะสม �านการ�เคราะ�ใบห�อ
เ�อเ�อประ��และการ�ม�วอ�าง�นอ�าง�อย
�กๆ 5 � และ/ห�อ�อน �เ�อประเ�น
สถานะความ�ดมสม�ร�

�องตรวจ�ดตามและ�ดการความ
�ดมสม�ร�ของ�นและ�ช เ�อการเจ�ญเ�บโต
และการ�ฒนา�เหมาะสม �านการ�เคราะ�ใบห�อ
เ�อเ�อประ��และการ�ม�วอ�าง�นอ�าง�อย
�กๆ 5 � และ/ห�อ�อน เ�อประเ�น
สถานะความ�ดมสม�ร�

ไ�อ�ในเกณ�

3.5.3 �อง�ฒนาและ�เ�นการตาม
แผนการห�นเ�ยนของสารอาหาร (nutrient
recycling) แผนการห�นเ�ยนของสารอาหารจะ�อง
รวม�งการห�นเ�ยน�วมวล (เ�น ทะลายเป�า
(EFB)) ��งโรงส�ดปา�มฯ (POME) กากปา�ม
และการใ��ยอ�นท��อ�างเหมาะสม

�อง�ฒนาและ�เ�นการตาม
แผนการห�นเ�ยนของสารอาหาร (nutrient
recycling) แผนการห�นเ�ยนของสารอาหารจะ�อง
รวม�งการห�นเ�ยน�วมวล (เ�น ทะลายเป�า
(EFB)) ��งโรงส�ดปา�มฯ (POME) กากปา�ม
และการใ��ยอ�นท��อ�างเหมาะสม

�อง�ฒนาและ�เ�นการตาม
แผนการห�นเ�ยนของสารอาหาร (nutrient
recycling) แผนการห�นเ�ยนของสารอาหารจะ�อง
รวม�งการห�นเ�ยน�วมวล (เ�น ทะลายเป�า
(EFB)) ��งโรงส�ดปา�มฯ (POME) กากปา�ม
และการใ��ยอ�นท��อ�างเหมาะสม

3.5.4 �อง�ฒนา และ�เ�นการตาม
แผนการใ��ยอ�างเหมาะสม��ด รวม�ง�การ
ตรวจ�ดตาม

�อง�ฒนา และ�เ�นการตาม
แผนการใ��ยอ�างเหมาะสม��ด รวม�ง�การ
ตรวจ�ดตาม

�อง�ฒนา และ�เ�นการตาม
แผนการใ��ยอ�างเหมาะสม��ดตาม�แนะ�
ของ�เ�ยวชาญ รวม�ง�การตรวจ�ดตาม

3.6 �อ�หนด�วงโ��ปาทาน
�ห�บโรงงานส�ดฯ

3.6.1 �ปแบบการคงเอก�กษ� (Identity Preserved)
การ�จะ�อ�าโรงส�ดฯเ�นไปตามแบบคง
เอก�กษ��น FFB��เ�าโรงส�ดฯจะ�องมาจาก
สวนปา�ม/�คมสวนปา�มขนาดให� (estates) �
ไ��บการ�บรองตามห�กการและเกณ��หนดของ
RSPO (RSPO P&C) ห�อตามแผนการ�บรองแบบ
ก�ม
โดยโรงงานส�ด CPO�เ�น�อง�การ�บรอง
มาตรฐาน�ห�บโรงงาน เ�อตรวจสอบป�มาณ
และแห�ง�มาของ FFB ��านการ�บรองเ�า�โรง
ส�ดฯ การ�เ�นการควบ�มการแปร�ป (เ�น หาก
ใ�การแยกขายผลผ�ตทางกายภาพ) และยอดขาย
ป�มาณของผ�ต�ณ���านการ�บรองมาตรฐาน
RSPO หากโรงงานส�ด FFB ��านการ�บรองและไ�
�านการ�บรองโดยไ�แยก�วน�นทางกายภาพ ผล
�นจะกลายเ�น�ปแบบสม�ลมวล (MB) เ�า�น

ไ�อ�ในเกณ� ไ�อ�ในเกณ�

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�ม
การ�บรอง

ก�ม
การ�บรอง

ก�ม
การ�บรอง

ก�มการ�บรอง

การป�กให

ก�มการ�บรอง

การป�กให�

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

มาตรฐานการ�บรองระบบ�วงโ��ปทาน (SCCS) มาตรฐานการ�บรองระบบ�วงโ��ปทาน (SCCS)
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

3.6.2 �ปแบบสม�ลมวล
โรงส�ดฯจะ�อ�ปแบบสม�ลมวล (MB) หากโรง
ส�ดฯส�ด FFB จากสวนปา�ม/�คมสวนปา�ม
ขนาดให� (estates) �ไ��บการ�บรองมาตรฐาน
RSPO และไ��านการ�บรองรวม�น �ง�โรงส�ดฯ
อาจ�บ FFB จาก�ป�ก�ไ��การ�บรอง นอกเห�อ
จาก�มาจากสวนของตนเองและฐานการผ�ตจาก
ภายนอก��านการ�บรอง ในสถานการ��งก�าว
โรงส�ดฯสามารถ�าง�ท�ไ�เฉพาะป�มาณ
ผ�ต�ณ�ปา�ม��น�ผ�ตจากกระบวนการผ�ต
ของ FFB ��านการ�บรองเ�นแบบ MB

3.6.3 ห�วยออกใบ�บรอง (CB)จะ�อง�น�ก�ห�ก
ประมาณการของผ�ต�ณ� CPO และ PK �ผ�ตโดย
โรงส�ดฯ��านการ�บรองในบทส�ปสาธารณะของ
รายงานการ�บรอง P&C  โดย�วเลข�แสดง�ง
ป�มาณรวมของผ�ต�ณ�ปา�ม��น��านการ
�บรอง (CPO และ PK) ของโรงงาน��านการ�บรอง
สามารถ�งมอบไ�ในระยะเวลาห�ง� โดย�ห�ก
�ผ�ตไ�จ�งจะ�ก�น�กไ�ในรายงานการตรวจ
ประเ�นประ��ค�ง�อไป

3.6.4 โรงงานส�ดฯ�องป���ตาม�อ�หนดการลง
ทะเ�ยนและการรายงาน�งหมด�ห�บ�วงโ�
�ปทาน�เหมาะสม�านแพลตฟอ�ม RSPO IT
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

3.6.5 เอกสาร�นตอนการ�งาน
โรงส�ดฯ�อง��นตอนและ/ห�อ��อการ�งาน
เ�นลาย�กษ��กษรห�อเ�ยบเ�าเ�อใ�แ�ใจ�า
�การ�อง�ประกอบ�งหมดของ�ปแบบ�วงโ�
�ปทาน�เ�ยว�องไปใ�ตาม�ระ� �งอ�าง�อย
�อง��ง�:
ก) �นตอนการ�งานฉ�บสม�ร��า�ด�ง
ครอบค�มการ�เ�นการตามอง�ประกอบ�งหมด
ของ�อ�หนดของมาตรฐาน�วงโ��ปทาน
b) �น�กและรายงานฉ�บสม�ร��า�ด�งแสดง
ใ�เ�นการป���ตาม�อ�หนดของมาตรฐาน�วง
โ��ปทาน (รวม�ง�น�กการ�กอบรม)
ค) การระ�บทบาทของ�คคล��ห�า��บ�ดชอบ
โดยรวมและ���นาจในการป���ตาม�อ�หนด
เห�า�และการป���ตาม�อ�หนด�เ�ยว�อง
�งหมด �คคล�จะ�องสามารถแสดงใ�เ�น�ง
ความตระห�ก��ง�นตอนการป���งานของโรง
ส�ดฯใใ�เ�นไปตามมาตรฐาน�
ง) โรงส�ดฯจะ�อง�เอกสาร�นตอนในการ�บและ
ส�ด FFB ��านการ�บรองและไ��านการ�บรอง
รวม�งการประ�น�งการไ��การปนเ�อนใน
โรงงาน��บรองใน�ปแบบ IP

3.6.6 การตรวจประเ�นภายใน
i) โรงส�ดฯ�อง��นตอนเ�นลาย�กษ��กษรเ�อ
�เ�นการตรวจประเ�นภายในประ��เ�อ
�จารณา�าโรงส�ดฯ;
(a) เ�นไปตาม�อ�หนดมาตรฐาน RSPO �วงโ�
�ปทาน�ห�บโรงงานและกฎ RSPO �า�วยการ
�อสารและการ�าง�ท�ทางการตลาด
(b) �เ�นการและ�กษาตาม�อ�หนดมาตรฐาน
ในอง�กรอ�าง�ประ�ท�ภาพ
ii) �ง�ไ�เ�นไปตาม�อ�หนด (non-conformities)
�พบใดๆในการตรวจประเ�นภายในจะ�อง�
เ�องและ�การ�เ�นการแ�ไข ผล�พ�ของการ
ตรวจประเ�นภายในและการ�เ�นการ�งหมด
เ�อแ�ไข�อ�ไ�เ�นไปตาม�อ�หนด�องไ��บ
การตรวจสอบจาก�ายบ�หารอ�าง�อย�ก� โรง
ส�ดฯ�องเ�บ�กษา�น�กและรายงานการตรวจ
ประเ�นภายใน
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

3.6.7 การ�ด�อและการ��น�าเ�า
i) โรงส�ดฯ�องตรวจสอบและ�ด�เอกสาร�ง�
ห�กและแห�ง�มาของ FFB��านการ�บรองและ
FFB �ไ��านการ�บรอง�ไ��บ
ii) โรงส�ดฯ�องแ�ง CB �น�หาก�การคาดคะเน
การผ�ตเ�นป�มาณ��านการ�บรอง
iii) โรงส�ดฯจะ�อง�กลไกในการ�ดการ FFB และ/
ห�อเอกสาร�ไ�เ�นไปตาม�อ�หนด

3.6.8 การขายและการ�ง�น�าออก
โรงส�ดฯ��ดหาปา�ม�องแ�ใจ�า�อ�ล
ผ�ต�ณ���านการ�บรอง RSPO �ดเ�บใน�ปแบบ
เอกสาร ��อ�ลครบ�วนและสามารถ�เสนอ
เอกสารผ�ต�ณ�ปา�ม��น��านการ�บรอง
RSPOไ��งในเอกสารฉ�บเ�ยวห�อในเอกสาร
�างๆ �ออกใ��ห�บการ�บรอง เ�น �น�กการ
�งมอบ เอกสารการขน�ง และเอกสาร�อ�ล
�เพาะ โดยอ�าง�อย�อง��อ�ล�อไป�:
ก) �อและ�อ�ของ��อ;
b) �อและ�อ�ของ�ขาย;
c) �น�โหลดห�อ�ด�ง / �งมอบ;
ง) �น�ออกเอกสาร;
จ) หมายเลขใบ�บรอง RSPO;
f) �อ�บายของผ�ต�ณ� รวม�ง�ปแบบ�วงโ�
�ปทาน�เ�ยว�อง (�ปแบบการคงเอก�กษ� (IP)
ห�อ �ปแบบสม�ลมวล (MB) ห�อ�ว�อ�ไ��บ
อ���)
g) ป�มาณของ�น�า��ด�ง;
h) เอกสารการขน�ง�เ�ยว�อง;
i) หมายเลขประ��ว�ไ���น
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

3.6.9 �จกรรมการ�ด�างภายนอก (outsourcing)
(i) โรงส�ดฯ�องไ��ด�างภายนอกใน�จกรรม�
เ�ยว�บการส�ด��นปา�ม ในกร��โรงส�ดฯ
�างงาน�บ�คคลภายนอก�สระ (เ�น ��บเหมา�ด
เ�บปา�ม การขน�ง ห�องานภายนอก�น ๆ)
โรงงาน��การ�บรองจะ�องตรวจสอบใ�แ�ใจ�า
�คคลภายนอก�สระป���ตาม�อ�หนด�
เ�ยว�องของการ�บรอง�วงโ��ปทานตาม
มาตรฐาน RSPO �
(ii) โรงส�ดฯ�องประ�น�ง�อไป�:
a) โรงส�ดฯ�ความเ�นเ�าของผ�ต�ณ��เ�า�
รวมอ�ในกระบวนการ�ด�างภายนอก�งหมดตาม
กฎหมาย
b) โรงส�ดฯ��อตกลงห�อ�ญญา�ครอบค�ม
กระบวนการ�ด�างภายนอก�บ��บเหมาแ�ละราย
�าน�อตกลง�ลงนามและ�ง�บใ� �ง�โรงส�ดฯ
จะเ�น��บ�ดชอบในการใ�แ�ใจ�าห�วยออก
ใบ�บรอง (CB) สามารถเ�า�ง��บเหมาภายนอก
ห�อการ�เ�นงาน หากเ�น�า�เ�น
ค) โรงส�ดฯ�เอกสารระบบควบ�ม���นตอนการ
�เ�นการ��ดเจน�ห�บกระบวนการ�ด�าง
ภายนอก�ง�การ�อสารไป�ง��บเหมา�เ�ยว�อง
(d) โรงส�ดฯจะ�องประ�นเ�มเ�ม (เ�น �าน�อ
ตกลงตาม�ญญา) �า�คคลภายนอก�สระใ�ความ
�วม�อและใ��อ�ลในการ�เ�นงาน ระบบ และ
�อ�ล�งหมด�เหมาะสม�บทาง CBs �ไ��บการ
�บรองอ�าง�ก�อง โดย�การบอกก�าว�วงห�า

3.6.10 โรงส�ดฯ�อง�น�ก�อและรายละเ�ยดการ�ด�อ
ของ��บเหมา�งหมด�ใ�การ�อขายทางกายภาพ
ผ�ต�ณ�ปา�ม��น��านการ�บรอง RSPO

3.6.11 โรงส�ดฯ�องแ�ง�อและรายละเ�ยดการ�ด�อ
ของ��บเหมารายให��ใ�การ�อขายทางกายภาพ
ผ�ต�ณ�ปา�ม��น��านการ�บรอง RSPOใ� CB
ทราบ�วงห�า�อน�จะ�เ�นการตรวจสอบในค�ง
�อไป
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

3.6.12

3.6.13 �ตราการส�ด
�องใ��ตราการส�ด��น (OER) และ�ตราการ
ส�ดเม�ดในปา�ม (KER) เ�อใ�การประมาณการ�
เ�อ�อไ�ของป�มาณ CPO และ PK ��านการ
�บรองจาก�จ�ยการผ�ต�เ�ยว�อง โรงส�ดฯ�อง
ประเ�นและ�หนด�ตราการส�ดของตนเองตาม
ประสบการ���านมา โดย�ด�เ�นเอกสารและ�
การใ�อ�าง�อเ�อง

3.6.14 �ตราการส�ดจะ�องไ��บการป�บป�งเ�นระยะ
เ�อใ�แ�ใจ�า�ความ�ก�องตามประ�ท�ภาพ
จ�งห�อตาม�าเฉ�ย�ตสาหกรรมตามความเหมาะ
สม

การเ�บ�กษา�น�ก
i) โรงส�ดฯ�องเ�บ�น�กและรายงาน��ก�อง
สม�ร� เ�น�จ��นและสามารถเ�า�งไ� �ง
ครอบค�ม�กแ��มของ�อ�หนดมาตรฐานการ
�บรอง�วงโ��ปทาน RSPO �
ii) ระยะเวลาในการเ�บ�กษา�น�กและรายงาน
�งหมด�องไ��อยก�าสอง (2) � และ�องเ�นไป
ตาม�อ�หนดทางกฎหมายและ�อ�ง�บ�
เ�ยว�อง และสามารถ�น�นสถานะการ�บรอง
มาตรฐานของ�ต��บห�อผ�ต�ณ���ในค�ง
�น�า
iii) �ห�บ�ปแบบการคงเอก�กษ� (IP) โรงส�ดฯ
จะ�อง�น�กและป�บ�ล�ญ�การ�บ FFB ��าน
การ�บรอง RSPO �งหมดและการ�งมอบ CPO และ
PK ��านการ�บรอง RSPO แบบเ�ยลไท�
iv) �ห�บ�ปแบบสม�ลมวล (MB) โรงส�ดฯ:
a) จะ�อง�น�กและป�บ�ล�ญ� FFB ��านการ
�บรอง RSPO และการ�งมอบ CPO และ PK �ไ��บ
การ�บรอง RSPO แบบเ�ยลไท�และ / ห�อ�กสาม
เ�อน
b) ป�มาณ CPO และ PK ��านการ�บรอง�งหมด�
�ด�งจะ�ก�กออกจากระบบ�ญ��น�าตาม
�ตรา�วนการแปลง�า� RSPO ร �ไ�
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

3.6.15 การแปร�ป
�ห�บ�ปแบบการคงเอก�กษ� (IP) โรงส�ดฯ�อง
�บรองและตรวจสอบ�าน�นตอน�เ�นเอกสารและ
การเ�บ�น�ก�าผ�ต�ณ�ปา�ม��น��านการ
�บรอง RSPO �กเ�บแยกออกจากผ�ต�ณ�ปา�ม
��น�ไ��านการ�บรอง รวม�งในระห�างการ
ขน�งและการเ�บ�กษาในค�งเ�อพยายามในการ
แยก��นแบบ 100%

3.6.16 การลงทะเ�ยนการ��รกรรม
i) โรงส�ดฯลงประกาศการ�ด�ง�น�า (shipping)
ในแพลตฟอ�ม RSPO IT เ�อขายผ�ต�ณ��ไ��บ
การ�บรอง RSPO ไป�งโรงก�น โรงส�ดเม�ดใน
ปา�ม และ��า (traders)ไ�เ�นสามเ�อนห�งจาก
�ด�งโดยใ��น��ด�งในใบตรา�ง�น�าห�อ�น�
�ด�งเอกสาร
ii) การลบออกจากระบบ: ป�มาณ��านการ�บรอง
RSPO ขายภายใ��ปแบบ��างไปจากกา�บรอง
ห�อขาย�ปแบบเ�ม ห�อในกร��ผ�ตไ�ไ�
�นวน��ญเ�ยห�อความเ�ยหายจะ�กลบออกใน
แพลตฟอ�ม RSPO IT

3.6.17 การ�าง�ท�
โรงส�ดฯจะ�การ�าง�ท�เ�ยว�บการผ�ต��น
��านการ�บรอง RSPO ตามกฎมาตรฐาน RSPO �า
�วยการ�อสารและการ�าง�ท�ทางการตลาด
เ�า�น

1 6 32 4
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)
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เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

4 การเคารพ
�มชน �ท�
ม�ษยชน
รวม�ง�ท�
และการ�ง
มอบผล
ประโยช�

4.1 ก�มการ�บรองจะ�อง
เคารพ�ท�ม�ษยชนของ
�มชนและ���วนไ��วน
เ�ย

4.1.1 C ก�มการ�บรอง�อง�หนดและ�เ�นการตาม
นโยบายการเคารพ�ท�ม�ษยชนของ�มชนและ��
�วนไ��วนเ�ยและบ�การตาม�ญญา�บ�มชน (
รวม�งบ��ท�กษาความปลอด�ย��า�างทหาร
ประ�การ�เศษ)

นโยบาย�รวม�ง�าม:
ก) การตอบโ�
ข) การ�ม�และการการ�วงละเ�ด (รวม�งการ
�กคาม)
ค) ความ�นแรง (ทาง�างกาย ทางเพศ และตามเพศ
ภาวะ)
ง) การเอา�ดเอาเป�ยบ
จ) การเ�อกป��� - การเ�า�งการ�างงาน การ
�กษา และการ�กอบรม

นโยบาย�จะ�อง�ใ�และเผยแพ��อแรงงาน�ก
ระ�บและ�ายป���การในภาษา�เ�าใจห�อใน
ภาษา�ดพวกเขา

ก�มการ�บรอง�อง�หนดและ�เ�นการตาม
นโยบายการเคารพ�ท�ม�ษยชนของ�มชนและ��
�วนไ��วนเ�ยและบ�การตาม�ญญา�บ�มชน (
รวม�งบ��ท�กษาความปลอด�ย��า�างทหาร
ประ�การ�เศษ)

นโยบาย�รวม�ง�าม:
ก) การตอบโ�
ข) การ�ม�และการการ�วงละเ�ด (รวม�งการ
�กคาม)
ค) ความ�นแรง (ทาง�างกาย ทางเพศ และตามเพศ
ภาวะ)
ง) การเอา�ดเอาเป�ยบ
จ) การเ�อกป��� - การเ�า�งการ�างงาน การ
�กษา และการ�กอบรม

นโยบาย�จะ�อง�และเผยแพ��อแรงงาน�กระ�บ
และ�ายป���การในภาษา�เ�าใจห�อในภาษา
�ดพวกเขา

ก�มการ�บรอง�อง�หนดและ�เ�นการตาม
นโยบายการเคารพ�ท�ม�ษยชนของ�มชนและ��
�วนไ��วนเ�ยและบ�การตาม�ญญา�บ�มชน (
รวม�งบ��ท�กษาความปลอด�ย��า�างทหาร
ประ�การ�เศษ)

นโยบาย�รวม�ง�าม:
ก) การตอบโ�
ข) การ�ม�และการการ�วงละเ�ด (รวม�งการ
�กคาม)
ค) ความ�นแรง (ทาง�างกาย ทางเพศ และตามเพศ
ภาวะ)
ง) การเอา�ดเอาเป�ยบ
จ) การเ�อกป��� - การเ�า�งการ�างงาน การ
�กษา และการ�กอบรม

นโยบาย�จะ�อง�และเผยแพ��อแรงงาน�กระ�บ
และ�ายป���การในภาษา�เ�าใจห�อในภาษา
�ดพวกเขา

4.2 จะ�อง�กระบวนการ
FPIC ในกร���ท�การ
ใ���นตามกฎหมาย
จา�ตประเพ� และ�ท�
ในการใ���น�น ๆ ของ
�มชนไ��บผลกระทบ
โดยตรงจาก�น�ป�ก
ปา�มให���เสนอ

4.2.1 เอกสารแสดงความเ�นเ�าของตามกฎหมายห�อ
�ญญาเ�า ห�อการใ���นตามธรรมเ�ยม�ไ��บ
อ�ญาตจากเ�าของ��นโดย�านกระบวนการ
�นยอม�ไ��บการบอกก�าว�วงห�าและเ�น�สระ
(FPIC) �ง� �อง�เอกสารเ�ยว�บประ��การ�อ
ครอง��นและการใ���นตามกฎหมายห�อตาม
ธรรมเ�ยม��อ�จ�ง

เอกสารแสดงความเ�นเ�าของตามกฎหมายห�อ
�ญญาเ�า ห�อการใ���นตามธรรมเ�ยม�ไ��บ
อ�ญาตจากเ�าของ��นโดย�านกระบวนการ
�นยอม�ไ��บการบอกก�าว�วงห�าและเ�น�สระ
(FPIC) �ง� �อง�เอกสารเ�ยว�บประ��การ�อ
ครอง��นและการใ���นตามกฎหมายห�อตาม
ธรรมเ�ยม��อ�จ�ง

เอกสารแสดงความเ�นเ�าของตามกฎหมายห�อ
�ญญาเ�า ห�อการใ���นตามธรรมเ�ยม�ไ��บ
อ�ญาตจากเ�าของ��นโดย�านกระบวนการ
�นยอม�ไ��บการบอกก�าว�วงห�าและเ�น�สระ
(FPIC) �ง� �อง�เอกสารเ�ยว�บประ��การ�อ
ครอง��นและการใ���นตามกฎหมายห�อตาม
ธรรมเ�ยม��อ�จ�ง

4.2.2 จะ�องเ�น�วแทน
�านสถา�นห�อ�วแทน�พวกเขาเ�อกเอง �ง�
ก�มเปราะบางจะ�องไ��บการ�จารณาในการ�ด
เ�อก�วแทน �งรวม�งการ�ทางเ�อกในการเ�า�ง
และการใ��แนะ�จาก�เ�ยวชาญและ�ป�กษา
กฎหมาย�สระ

จะ�องเ�น�วแทน
�านสถา�นห�อ�วแทน�พวกเขาเ�อกเอง �ง�
ก�มเปราะบางจะ�องไ��บการ�จารณาในการ�ด
เ�อก�วแทน �งรวม�งการ�ทางเ�อกในการเ�า�ง
และการใ��แนะ�จาก�เ�ยวชาญและ�ป�กษา
กฎหมาย�สระ

จะ�องเ�น�วแทน
�านสถา�นห�อ�วแทน�พวกเขาเ�อกเอง �ง�
ก�มเปราะบางจะ�องไ��บการ�จารณาในการ�ด
เ�อก�วแทน �งรวม�งการ�ทางเ�อกในการเ�า�ง
และการใ��แนะ�จาก�เ�ยวชาญและ�ป�กษา
กฎหมาย�สระ

4.2.3 C จะ�อง�การประเ�นใน �เสนอเ�อระ�
�ท�ทางกฎหมาย จา�ตประเพ� และ

�น ๆ ของ

จะ�อง�การประเ�นใน �เสนอเ�อระ�
�ท�ทางกฎหมาย จา�ตประเพ� และ

�น ๆ ของ

จะ�อง�การประเ�นใน �เสนอเ�อระ�
�ท�ทางกฎหมาย จา�ตประเพ� และ

�น ๆ ของ

�มชน�ไ��บผลกระทบโดยตรง �มชน�ไ��บผลกระทบโดยตรง �มชน�ไ��บผลกระทบโดยตรง

�น�แ�วถาง
�ท�ในการ

ใ���น �มชน�อาจไ��บผลกระทบ
โดยตรง

�น�แ�วถาง
�ท�ในการ

ใ���น �มชน�อาจไ��บผลกระทบ
โดยตรง

�น�แ�วถาง
�ท�ในการ

ใ���น �มชน�อาจไ��บผลกระทบ
โดยตรง
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

4.2.4 จะ�อง�การ�เ�น
 และการ

วางแผนการใ���นแบบ��วน�วม�วม�บ
เ�อประ�นความ�นคง�านอาหารและ�ใน�อง
�น โดยก�มการ�บรองจะ�อง�ด�เ�นเอกสาร
และ�เ�นตามแผนการ�ดการท�พยากร รวม�ง�
การ�ดตามและการ�ดสรรท�พยากร��น �งรวม
�งมาตรการเ�อส�างสม�ลผลกระทบ�านลบ�อาจ
เ�ด�น�อความ�นคง�านอาหารและ��ห�บ

 กระบวนการ�เ�ยว�องจะ�อง�ด�เ�น
เอกสารและเผยแพ��อ

จะ�อง�การ�เ�น
 และการ

วางแผนการใ���นแบบ��วน�วม�วม�บ
เ�อประ�นความ�นคง�านอาหารและ�ใน�อง
�น โดยก�มการ�บรองจะ�อง�ด�เ�นเอกสาร
และ�เ�นตามแผนการ�ดการท�พยากร รวม�ง�
การ�ดตามและการ�ดสรรท�พยากร��น �งรวม
�งมาตรการเ�อส�างสม�ลผลกระทบ�านลบ�อาจ
เ�ด�น�อความ�นคง�านอาหารและ��ห�บ

 กระบวนการ�เ�ยว�องจะ�อง�ด�เ�น
เอกสารและเผยแพ��อ

จะ�อง�การ�เ�น
 และการ

วางแผนการใ���นแบบ��วน�วม�วม�บ
เ�อประ�นความ�นคง�านอาหารและ�ใน�อง
�น โดยก�มการ�บรองจะ�อง�ด�เ�นเอกสาร
และ�เ�นตามแผนการ�ดการท�พยากร รวม�ง�
การ�ดตามและการ�ดสรรท�พยากร��น �งรวม
�งมาตรการเ�อส�างสม�ลผลกระทบ�านลบ�อาจ
เ�ด�น�อความ�นคง�านอาหารและ��ห�บ

 กระบวนการ�เ�ยว�องจะ�อง�ด�เ�น
เอกสารและเผยแพ��อ

4.2.5 การ�เ�นการตาม FPIC (กระบวนการ��อตกลง)
จะ�องรวม�ง:
i) �อ�ลห�ก - �อ�ลห�ก�งหมด�เ�ยว�อง�บการ
�ด�นใจเ�ยว�บการ�ฒนา�น��เสนอจะ�อง�ด
�และอ�บายในภาษา� �ไ��บผลกระทบ
โดยตรงเ�าใจ และ�อง�การป�กษาหา�อและใ�
�อ�ล�บ  �งรวม�ง�อ�ลเ�ยว�บ
การประเ�นผลกระทบ การแ�ง�นผลประโยช��
เสนอ และการ�ดการทางกฎหมาย
ii) การป�กษาหา�อและการเจรจา�อรอง - แผนจะ
�อง�ฒนา�านการป�กษาหา�อและการเจรจา�อ
รองโดย�จ�ตตาม�ระ�ไ�ใน�ว��ด 4.2.4 โดยจะ
�องป�กษาหา�อ�บ ง รวม�ง��น
ตอนการ�เ�นการเ�อการ�วน�วมในการ�ด�น
ใจ �ไ��บผลกระทบโดยตรงจะไ��บแ�ง�ง
�ท�ของพวกเขาในการป�เสธการ�ฒนาตลอด
กระบวนการ FPIC จนก�าจะ�การลงนามใน�อ
ตกลง
iii) ความ�นยอม 'โดย�สระ' - การเจรจา�อตกลงจะ
�องเ�ด�น�วยความส�ครใจ
iv) �ยยะของ�อตกลง - จะ�อง
อ�บายความหมาย�ยยะการอ�ญาตใ��ฒนา
สถานะทางกฎหมายของ��นก�มการ�บรองเ�อ
หมดอา� �มปทาน ห�อหมด�ญญาเ�า��นแ�

�ไ��บผลกระทบโดยตรง

การ�เ�นการตาม FPIC (กระบวนการ��อตกลง)
จะ�องรวม�ง:
i) �อ�ลห�ก - �อ�ลห�ก�งหมด�เ�ยว�อง�บการ
�ด�นใจเ�ยว�บการ�ฒนา�น��เสนอจะ�อง�ด
�และอ�บายในภาษา� �ไ��บผลกระทบ
โดยตรงเ�าใจ และ�อง�การป�กษาหา�อและใ�
�อ�ล�บ  �งรวม�ง�อ�ลเ�ยว�บ
การประเ�นผลกระทบ การแ�ง�นผลประโยช��
เสนอ และการ�ดการทางกฎหมาย
ii) การป�กษาหา�อและการเจรจา�อรอง - แผน�น
จะ�อง�ฒนา�านการป�กษาหา�อและการเจรจา
�อรองโดย�จ�ตตาม�ระ�ไ�ใน�ว��ด 4.2.4 โดย
จะ�องป�กษาหา�อ�บ  รวม�ง��น
ตอนการ�เ�นการเ�อการ�วน�วมในการ�ด�น
ใจ �ไ��บผลกระทบโดยตรงจะไ��บแ�ง�ง
�ท�ของพวกเขาในการป�เสธการ�ฒนาตลอด
กระบวนการ FPIC จนก�าจะ�การลงนามใน�อ
ตกลง
iii) ความ�นยอม 'โดย�สระ' - การเจรจา�อตกลงจะ
�องเ�ด�น�วยความส�ครใจ
iv) �ยยะของ�อตกลง - จะ�อง
อ�บายความหมาย�ยยะการอ�ญาตใ��ฒนา
สถานะทางกฎหมายของ��นก�มการ�บรองเ�อ
หมดอา� �มปทาน ห�อหมด�ญญาเ�า��นแ�

�ไ��บผลกระทบโดยตรง

การ�เ�นการตาม FPIC (กระบวนการ��อตกลง)
จะ�องรวม�ง:
i) �อ�ลห�ก - �อ�ลห�ก�งหมด�เ�ยว�อง�บการ
�ด�นใจเ�ยว�บการ�ฒนา�น��เสนอจะ�อง�ด
�และอ�บายในภาษา� �ไ��บผลกระทบ
โดยตรงเ�าใจ และ�อง�การป�กษาหา�อและใ�
�อ�ล�บ  �งรวม�ง�อ�ลเ�ยว�บ
การประเ�นผลกระทบ การแ�ง�นผลประโยช��
เสนอ และการ�ดการทางกฎหมาย
ii) การป�กษาหา�อและการเจรจา�อรอง - แผนจะ
�อง�ฒนา�านการป�กษาหา�อและการเจรจา�อ
รองโดย�จ�ตตาม�ระ�ไ�ใน�ว��ด 4.2.4 โดยจะ
�องป�กษาหา�อ�บ ง รวม�ง��น
ตอนการ�เ�นการเ�อการ�วน�วมในการ�ด�น
ใจ �ไ��บผลกระทบโดยตรงจะไ��บแ�ง�ง
�ท�ของพวกเขาในการป�เสธการ�ฒนาตลอด
กระบวนการ FPIC จนก�าจะ�การลงนามใน�อ
ตกลง
iii) ความ�นยอม 'โดย�สระ' - การเจรจา�อตกลงจะ
�องเ�ด�น�วยความส�ครใจ
iv) �ยยะของ�อตกลง - จะ�อง
อ�บายความหมาย�ยยะการอ�ญาตใ��ฒนา
สถานะทางกฎหมายของ��นก�มการ�บรองเ�อ
หมดอา� �มปทาน ห�อหมด�ญญาเ�า��นแ�

�ไ��บผลกระทบโดยตรง

การประเ�นผลกระทบ�อ�งคม
และ�งแวด�อมแบบ��วน�วม (SEIA)

�มชน

�มชน
�มชน

การประเ�นผลกระทบ�อ�งคม
และ�งแวด�อมแบบ��วน�วม (SEIA)

�มชน

�มชน
�มชน

การประเ�นผลกระทบ�อ�งคม
และ�งแวด�อมแบบ��วน�วม (SEIA)

�มชน

�มชน
�มชน

�มชน

ก�มเปราะบาง

ก�มเปราะบา

 �มชน

ก�มการ�บรอง

�มชน

�มชน

ก�มเปราะบาง

ก�มเปราะบาง

�มชน

ก�มการ�บรอง

�มชน

�มชน

ก�มเปราะบาง

ก�มเปราะบา

 �มชน

ก�มการ�บรอง

�มชน
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

4.2.6 C แผน�ของมาตรา�วน�เหมาะสม�งแสดงขอบเขต
ของกฎหมาย จา�ตประเพ� ห�อ
�นๆ �เ�น�ยอม�บ จะ�องไ��บการ�ฒนา�าน

การ�แผน�แบบ��วน�วม�เ�ยว�อง�บ �
ไ��บผลกระทบโดยตรง (รวม�ง�มชนใก�เ�ยง
และห�วยงาน�เ�ยว�อง)

แผน�ของมาตรา�วน�เหมาะสม�งแสดงขอบเขต
ของกฎหมาย จา�ตประเพ� ห�อ
�นๆ �เ�น�ยอม�บ จะ�องไ��บการ�ฒนา�าน

การ�แผน�แบบ��วน�วม�เ�ยว�อง�บ �
ไ��บผลกระทบโดยตรง (รวม�ง�มชนใก�เ�ยง
และห�วยงาน�เ�ยว�อง)

แผน�ของมาตรา�วน�เหมาะสม�งแสดงขอบเขต
ของกฎหมาย จา�ตประเพ� ห�อ
�นๆ �เ�น�ยอม�บ จะ�องไ��บการ�ฒนา�าน

การ�แผน�แบบ��วน�วม�เ�ยว�อง�บ �
ไ��บผลกระทบโดยตรง (รวม�ง�มชนใก�เ�ยง
และห�วยงาน�เ�ยว�อง)

4.2.7 C �อตกลง��เจรจา�อรองจะรวม�ง:
a) ��ญญาและ�แทนในการ��อตกลง
b) ระยะเวลาของการ�ฒนาและความหมาย�ยยะ
�น ๆ ของ�อตกลง
c) �าตอบแทนและผลประโยช�
d) กลไกการ�อง�ก�
e) �อ�ญ���ห�บการตรวจ�ดตาม การเจรจา
รอบให� การ�ออา� และการ�น�ดสภาพ
�อเจรจาตกลงจะ�องลงนามโดยก�มการ�บรอง
�มชน�ไ��บผลกระทบโดยตรง และ/ห�อสถา�น�
เ�น�วแทน โดยจะ�อง�ดเต�ยม�เนาใ��บ�ลง
นาม�งหมด

�อตกลง��เจรจา�อรองจะรวม�ง:
a) ��ญญาและ�แทนในการ��อตกลง
b) ระยะเวลาของการ�ฒนาและความหมาย�ยยะ
�น ๆ ของ�อตกลง
c) �าตอบแทนและผลประโยช�
d) กลไกการ�อง�ก�
e) �อ�ญ���ห�บการตรวจ�ดตาม การเจรจา
รอบให� การ�ออา� และการ�น�ดสภาพ
�อเจรจาตกลงจะ�องลงนามโดยก�มการ�บรอง
�มชน�ไ��บผลกระทบโดยตรง และ/ห�อสถา�น�
เ�น�วแทน โดยจะ�อง�ดเต�ยม�เนาใ��บ�ลง
นาม�งหมด

�อตกลง��เจรจา�อรองจะรวม�ง:
a) ��ญญาและ�แทนในการ��อตกลง
b) ระยะเวลาของการ�ฒนาและความหมาย�ยยะ
�น ๆ ของ�อตกลง
c) �าตอบแทนและผลประโยช�
d) กลไกการ�อง�ก�
e) �อ�ญ���ห�บการตรวจ�ดตาม การเจรจา
รอบให� การ�ออา� และการ�น�ดสภาพ
�อเจรจาตกลงจะ�องลงนามโดยก�มการ�บรอง
�มชน�ไ��บผลกระทบโดยตรง และ/ห�อสถา�น�
เ�น�วแทน โดยจะ�อง�ดเต�ยม�เนาใ��บ�ลง
นาม�งหมด

4.2.8 การตรวจสอบการป���ตาม FPIC (เ�อนไข�อ
เจรจาตกลง�อรอง) �บ �ไ��บผลกระทบ
โดยตรงจะ�อง�เ�นการเ�นประ��ก� �อง�าง
ในการ�เ�นการจะ�องระ�ในระห�างการ�ดตาม
ประ��และ�เ�นการแ�ไข

การตรวจสอบการป���ตาม FPIC (เ�อนไข�อ
เจรจาตกลง�อรอง) �บ �ไ��บผลกระทบ
โดยตรงจะ�อง�เ�นการเ�นประ��ก� �อง�าง
ในการ�เ�นการจะ�องระ�ในระห�างการ�ดตาม
ประ��และ�เ�นการแ�ไข

การตรวจสอบการป���ตาม FPIC (เ�อนไข�อ
เจรจาตกลง�อรอง) �บ �ไ��บผลกระทบ
โดยตรงจะ�อง�เ�นการเ�นประ��ก� �อง�าง
ในการ�เ�นการจะ�องระ�ในระห�างการ�ดตาม
ประ��และ�เ�นการแ�ไข

4.3 ก�มการ�บรอง��วน
�วย�มชน�ไ��บผลกระ
ทบโดยตรงในการ
�ฒนาอ�าง�ง�นใน
�อง�นตาม�ตกลง�น

4.3.1 จะ�อง��วน�วมในการ�ฒนา
�มชนโดย�เ�นการตามผลการป�กษาหา�อ�บ

�ไ��บผลกระทบโดยตรง

จะ�อง��วน�วมในการ�ฒนา
�มชนโดย�เ�นการตามผลการป�กษาหา�อ�บ

�ไ��บผลกระทบโดยตรง

จะ�อง��วน�วมในการ�ฒนา
�มชนโดย�เ�นการตามผลการป�กษาหา�อ�บ

�ไ��บผลกระทบโดยตรง

4.4 4.4.1 C จะ�อง�การ��ว��ด 4.2.1(C) �ง 4.2.9 ไปใ��บ
การป�กให�

จะ�อง�การ��ว��ด 4.2.1(C) �ง 4.2.9 ไปใ��บ
การป�กให�

จะ�อง�การ��ว��ด 4.2.1(C) �ง 4.2.9 ไปใ��บ
การป�กให�

4.4.2 ภายห�งจาก�น� 15 พฤศ�กายน 2018 ��นป�ก
ให��ไ�มาจาก จะ�อง�เ�นการ
ตาม FPIC  ยกเ�นใน�น��ใ��ห�บแผนงานของ
�ฐ

ภายห�งจาก�น� 15 พฤศ�กายน 2018 ��นป�ก
ให��ไ�มาจาก จะ�อง�เ�นการ
ตาม FPIC  ยกเ�นใน�น��ใ��ห�บแผนงานของ
�ฐ

ภายห�งจาก�น� 15 พฤศ�กายน 2018 ��นป�ก
ให��ไ�มาจาก จะ�อง�เ�นการ
ตาม FPIC  ยกเ�นใน�น��ใ��ห�บแผนงานของ
�ฐ

4.4.3 C �าม�อ��นป�กให�ใน�น��
อา�ยอ�

�าม�อ��นป�กให�ใน�น��
อา�ยอ�

�าม�อ��นป�กให�ใน�น��
อา�ยอ�

จะ�อง�กระบวนการ
FPIC �ห�บการป�ก
ให�ในกร���ท�การ
ใ���นตามกฎหมาย
จา�ตประเพ� และ�ท�
การใ���น�นๆ ของ
�มชนไ��บผลกระทบ
โดยตรงจากการ�ฒนา�

�ท�ในการใ��
�น

�มชน

�ท�ในการใ��
�น

�มชน

�ท�ในการใ��
�น

�มชน

�มชน �มชน �มชน

ก�มการ�บรอง

�มชน

ก�มการ�บรอง

�มชน

ก�มการ�บรอง

�มชน

�นาจเวน�น �นาจเวน�น �นาจเวน�น

�มชนแยก�วโดย
ส�ครใจ

�มชนแยก�วโดย
ส�ครใจ

�มชนแยก�วโดย
ส�ครใจ
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

4.5 �การชดเชย�ห�บการ
ไ�มา�ง��น�ตกลง�น
ไ�และการสละ�ท�ไ��า
ทางกฎหมาย ทางจา�ต
ประเพ� ห�อ�ท�ในการ
ใ���น�นๆ ของ�มชน�
ไ��บผลกระทบโดยตรง

4.5.1 C จะ�อง��นตอน�ตกลง�วม�นทาง
�งคมในการระ��คคล���ท�ไ��บ�าชดเชย

แนวป���� 4.6.1 �นตอน�ตกลงจะ�อง��ง�ง
�ท�เ�ก

จะ�อง��นตอน�ตกลง�วม�นทาง
�งคมในการระ��คคล���ท�ไ��บ�าชดเชย

แนวป���� 4.6.1 �นตอน�ตกลงจะ�อง��ง�ง
�ท�เ�ก

จะ�อง��นตอน�ตกลง�วม�นทาง
�งคมในการระ��คคล���ท�ไ��บ�าชดเชย

แนวป���� 4.6.1 �นตอน�ตกลงจะ�อง��ง�ง
�ท�เ�ก

4.5.2 �องใ�โอกาส�เ�าเ�ยม�นแ��งชายและห�งใน
การ�อกรรม�ท���นราย�อยภายใ�การชดเชย
ใน�อเจรจาตกลง

�องใ�โอกาส�เ�าเ�ยม�นแ��งชายและห�งใน
การ�อกรรม�ท���นราย�อยภายใ�การชดเชย
ใน�อเจรจาตกลง

�องใ�โอกาส�เ�าเ�ยม�นแ��งชายและห�งใน
การ�อกรรม�ท���นราย�อยภายใ�การชดเชย
ใน�อเจรจาตกลง

4.5.3 �ไ��บผลกระทบโดยตรงจะ�องจะ�องเ�น
�วแทน�านสถา�นห�อ�วแทน�พวกเขาเ�อกเอง
ในการเจรจาเ�อง�าตอบแทน

�ไ��บผลกระทบโดยตรงจะ�องจะ�องเ�น
�วแทน�านสถา�นห�อ�วแทน�พวกเขาเ�อกเอง
ในการเจรจาเ�อง�าตอบแทน

�ไ��บผลกระทบโดยตรงจะ�องจะ�องเ�น
�วแทน�านสถา�นห�อ�วแทน�พวกเขาเ�อกเอง
ในการเจรจาเ�อง�าตอบแทน

4.5.4 กระบวนการและผลของการชดเชยจะ�อง�ด�เ�น
เอกสารและเผยแพ��อ �ไ��บผลกระทบ
โดยตรง

กระบวนการและผลของการชดเชยจะ�อง�ด�เ�น
เอกสารและเผยแพ��อ �ไ��บผลกระทบ
โดยตรง

กระบวนการและผลของการชดเชยจะ�อง�ด�เ�น
เอกสารและเผยแพ��อ �ไ��บผลกระทบ
โดยตรง

4.5.5 �าตอบแทนจะ�กแจก�ายตามระยะเวลา�ตกลง�น
ใน�อเจรจาตกลง

�าตอบแทนจะ�กแจก�ายตามระยะเวลา�ตกลง�น
ใน�อเจรจาตกลง

�าตอบแทนจะ�กแจก�ายตามระยะเวลา�ตกลง�น
ใน�อเจรจาตกลง

4.6 �ระบบการแ�ไข�อ�ด
แ�งเ�อแ�ไข�อ�พาท
ใน�กษณะ�เ�น
ประโยช�และส�างสรร�

4.6.1 C ระบบแ�ไข�อ�ดแ�งจะ�อง�ด�เ�นเอกสารและ�
การ�ไปใ�เ�อเผยแพ� แ�ไข และแ�ไขเ�ยวยา
ความ�ดแ�ง การเผ�ญห�า และความ�งเค�ยด�บ
�มชน �ห�บการชดเชยในระบบการแ�ไข�อ�ด
แ�ง ใ��าง�งตามเกณ��หนด 4.6
หมายเห�: �อ�ใ��บ�น�เพาะป�กเ�มและ�ไ�
มาให�

ระบบแ�ไข�อ�ดแ�งจะ�อง�ด�เ�นเอกสารและ�
การ�ไปใ�เ�อเผยแพ� แ�ไข และแ�ไขเ�ยวยา
ความ�ดแ�ง การเผ�ญห�า และความ�งเค�ยด�บ
�มชน �ห�บการชดเชยในระบบการแ�ไข�อ�ด
แ�ง ใ��าง�งตามเกณ��หนด 4.6
หมายเห�: �อ�ใ��บ�น�เพาะป�กเ�มและ�ไ�
มาให�

ระบบแ�ไข�อ�ดแ�งจะ�อง�ด�เ�นเอกสารและ�
การ�ไปใ�เ�อเผยแพ� แ�ไข และแ�ไขเ�ยวยา
ความ�ดแ�ง การเผ�ญห�า และความ�งเค�ยด�บ
�มชน �ห�บการชดเชยในระบบการแ�ไข�อ�ด
แ�ง ใ��าง�งตามเกณ��หนด 4.6
หมายเห�: �อ�ใ��บ�น�เพาะป�กเ�มและ�ไ�
มาให�

4.6.2 ระบบการแ�ไข�อ�ดแ�ง�องรวม�งทางเ�อกใน
การเ�า�ง:
ก) �แนะ�ทางกฎหมายและเทค�คอ�างเ�น
�สระ
ข) �ไก�เก�ย�คคล�สาม

ระบบการแ�ไข�อ�ดแ�ง�องรวม�งทางเ�อกใน
การเ�า�ง:
ก) �แนะ�ทางกฎหมายและเทค�คอ�างเ�น
�สระ
ข) �ไก�เก�ย�คคล�สาม

ระบบการแ�ไข�อ�ดแ�ง�องรวม�งทางเ�อกใน
การเ�า�ง:
ก) �แนะ�ทางกฎหมายและเทค�คอ�างเ�น
�สระ
ข) �ไก�เก�ย�คคล�สาม

4.6.3 ระบบการแ�ไข�อ�ดแ�งจะใ�เ�อ�ดการ�บ�อ�ด
แ�ง��งไ�ไ��บการแ�ไข�งเ�ยว�อง�บ�มชน�
ไ��บผลกระทบโดยตรงโดย���น�ก�ดห�อ�ก
�ง�บใ�ละ�ง��นตามธรรมเ�ยมของพวกเขา
รวม�ง�ท�ในการใ���น�น ๆ การแ�ไข�อเ�ยก
�องเห�า�จะ�ก�ด�นโดยใ��อ�หนด�เ�ยว�อง
(�ว��ด 4.2.6(C) และ 4.2.7(C))

ระบบการแ�ไข�อ�ดแ�งจะใ�เ�อ�ดการ�บ�อ�ด
แ�ง��งไ�ไ��บการแ�ไข�งเ�ยว�อง�บ�มชน�
ไ��บผลกระทบโดยตรงโดย���น�ก�ดห�อ�ก
�ง�บใ�ละ�ง��นตามธรรมเ�ยมของพวกเขา
รวม�ง�ท�ในการใ���น�น ๆ การแ�ไข�อเ�ยก
�องเห�า�จะ�ก�ด�นโดยใ��อ�หนด�เ�ยว�อง
(�ว��ด 4.2.6(C) และ 4.2.7(C))

ระบบการแ�ไข�อ�ดแ�งจะใ�เ�อ�ดการ�บ�อ�ด
แ�ง��งไ�ไ��บการแ�ไข�งเ�ยว�อง�บ�มชน�
ไ��บผลกระทบโดยตรงโดย���น�ก�ดห�อ�ก
�ง�บใ�ละ�ง��นตามธรรมเ�ยมของพวกเขา
รวม�ง�ท�ในการใ���น�น ๆ การแ�ไข�อเ�ยก
�องเห�า�จะ�ก�ด�นโดยใ��อ�หนด�เ�ยว�อง
(�ว��ด 4.2.6(C) และ 4.2.7(C))

4.6.4 หาก�ความ�ดแ�งห�อ�อ�พาทเ�ยว�บ��น จะ
�อง�การ�ด�แผน�ขอบเขตของ�น��พาท�าน
การ�แผน�แบบ��วน�วม�บ�มชน�ไ��บผลกระ
ทบโดยตรง รวม�ง�มชนใก�เ�ยงและห�วยงาน�
เ�ยว�อง (หาก�) �าง�ง�ว��ด 4.2.7(C)

หาก�ความ�ดแ�งห�อ�อ�พาทเ�ยว�บ��น จะ
�อง�การ�ด�แผน�ขอบเขตของ�น��พาท�าน
การ�แผน�แบบ��วน�วม�บ�มชน�ไ��บผลกระ
ทบโดยตรง รวม�ง�มชนใก�เ�ยงและห�วยงาน�
เ�ยว�อง (หาก�) �าง�ง�ว��ด 4.2.7(C)

หาก�ความ�ดแ�งห�อ�อ�พาทเ�ยว�บ��น จะ
�อง�การ�ด�แผน�ขอบเขตของ�น��พาท�าน
การ�แผน�แบบ��วน�วม�บ�มชน�ไ��บผลกระ
ทบโดยตรง รวม�ง�มชนใก�เ�ยงและห�วยงาน�
เ�ยว�อง (หาก�) �าง�ง�ว��ด 4.2.7(C)

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

�มชน �มชน �มชน

�มชน �มชน �มชน
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ห�กการ เกณ��หนด �ว��ด
โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน (>500 เฮกแต�)

5 การส�บส�นการ
รวมเกษตรกรราย
�อยเ�า�ระบบ

5.1 ก�มการ�บรอง�ด�อ�าขาย�บ
เกษตรกรราย�อย�สระ
และโครงการ �ป�กขนาดกลาง
�งหมดและ��เ�น�ร�จ�อง�น
�นๆอ�าง��ธรรมและโป�งใส

5.1.1 ก�มการ�บรอง�องเ�ดเผย�อ�ลเ�ยว�บราคาทะลายปา�ม (FFB) �จ��นและงวด�อนห�า�อสาธารณะและโดยเกษตรกร
ราย�อยและ�ป�กขนาดกลางสามารถเ�า�งไ�

5.1.2 C �ห�กฐาน�าก�มการ�บรองอ�บายราคา FFB แ�เกษตรกรราย�อยและ�ป�กขนาดกลาง
5.1.3 C ใน�อตกลงจะ�อง�การ�หนดราคา���ธรรมห�อแ�ง�นไ� �งรวม�งการ�หนดราคาพ�เ�ยม หาก� โดย�ก�มการ�บรอง

��วม�บเกษตรกรราย�อย�เ�า�วมและ/ห�อ�ป�กขนาดกลางภายในฐาน�ปทานและ�การ�ด�เ�นเอกสาร

หมายเห��นตอน
ในกร��ไ��การ�หนดราคา�นจาก�ฐบาล ��อง�การ�ฒนา�นตอนการ�นวณราคา��ธรรม�ห�บ FFBการ�ความ
ระ�บประเทศ

5.1.4 C �ห�กฐาน�ด�เ�นเอกสารแสดงใ�เ�น�า�ก�าย�ส�บส�น/�วยเห�อ  หากไ��บการ�องขอใ��การ
�ความเ�าใจ ขอ�อ�ล�เ�ยงพอ และสามารถเ�า�ง  รวม�งการ�องขอเ�า�วมในกระบวนการ�ด�นใจใน
�กระ�บใน�วงระยะเวลาของการเจรจา�ญญา/�อตกลง โดยกระบวนการ�ด�นใจ�รวม�งกระบวนการ�เ�ยว�อง�บการเ�น
การ��ม/�นเ�อ และการ�ระเ�น�น�านการลดราคา FFB �ห�บการป�กให� และ/ห�อกลไกการส�บส�น�นๆ หาก�

5.1.5 �ญญา/�อตกลงในการ�ดหา FFB ใดๆใ��บก�มการ�บรองโดย�ก�ม�การลงนาม�วม�บเกษตรกรราย�อยและ/ห�อ�ป�ก
ขนาดกลางจะ�องเ�นไปตามกฎหมาย ��ธรรมและโป�งใสโดย�กรอบเวลาใน�กษณะ�ตกลง�นไ�

5.1.6 C จะ�อง�การระ�เ�อนไขการ�ระเ�นไ�อ�าง�ดเจนใน�ญญา/�อตกลงการ�ดหา FFB ใ��บก�มการ�บรองโดย�ก�ม�การ
ลงนาม�วม�บเกษตรกรราย�อยและ/ห�อ�ป�กขนาดกลาง �งอ�าง�อย�องครอบค�มใบเส�จ�ระ�ราคา �ห�ก การ�ก
เ�น �นวนเ�น��ระแ�วและ�อ�หนด/ความ�ในการ�ระเ�น

5.1.7 �ปกร��ง�ห�กของก�มการ�บรอง�งใ�ในการ�ง�ห�ก FFB ��ด�งโดยเกษตรกรราย�อยและ/ห�อ�ป�กขนาดกลาง จะ
�องไ��บการตรวจสอบโดย�คคล�สาม�เ�น�สระเ�นประ��ก� การตรวจสอบสามารถ�ไ�โดยห�วยงานของ�ฐ

5.1.8 ก�มการ�บรองส�บส�นเกษตรกรราย�อยและ�ป�กขนาดกลาง�ไ��บการ�บรอง RSPO หาก� เ�อใ��นใจ�า�อตกลง�วม
�นระห�างก�มการ�บรอง�บเกษตรกรราย�อยและ�ป�กขนาดกลาง�าใครเ�น��เ�นการระบบควบ�มภายใน (ICS) �ง�อ
ใบ�บรอง และใคร�อและ ขายผ�ต�ณ���านการ�บรอง

5.2 ก�มการ�บรองส�บส�นการรวม
เกษตรกรราย�อยเ�าในระบบ�วง
โ��ณ�า��นปา�มอ�าง�ง�น
เ�อ�ฒนา��ตความเ�นอ�ของ
เกษตรกรราย�อย

5.2.1 ก�มการ�บรองจะ�องประเ�นความ�องการการส�บส�นของเกษตรกรราย�อย�สนใจ�านการป�กษาหา�อเ�อใ�บรร�การ
�บรองมาตรฐาน RSPO และ�ฒนา��ตความเ�นอ�ของเกษตรกรราย�อย

5.2.2 ก�มการ�บรองจะ�อง�ฒนาและ�เ�นโครงการป�บป�งการ�รง��ต�ห�บเกษตรกรราย�อย�สนใจ �งรวม�ง การเส�ม
ส�าง�ดความสามารถในการเ�มผลผ�ต FFB �ณภาพ FFB สมรรถนะขององ�กรและการบ�หาร�ดการ และอง�ประกอบ�นๆ
�เ�ยว�องของการ�บรอง RSPO เ�นอ�าง�อย

5.2.3 หากเ�นไปไ� ก�มการ�บรองจะ�องใ�การส�บส�นแ�เกษตรกรราย�อยเ�อ�งเส�มใ�เ�ดความ�ก�องตามกฎหมายใน
การผ�ต FFB

5.2.4 C ก�มการ�บรอง�ด�เอกสารห�กฐานของ�จกรรมการส�าง�ดความสามารถเ�ยว�บการใ�และการ�ดการสาร��ด�ต��ช
แ�เกษตรกรราย�อยตามโครงการ

5.2.5 ก�มการ�บรองจะ�องทบทวนและเผยแพ�รายงานเ�ยว�บความ�บห�าของโครงการส�บส�นเกษตรกรราย�อยอ�าง
ส�เสมอ

1 2 13 5

เกษตรกรราย�อย
�ญญา/�อตกลง
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หมายเห�: �พ�เฉพาะทาง�อ�ใน  จะ�เ�นเ�น�วเ�ยง"��ยาม"

ห�กการ เกณ��หนด �ว��ด
โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน (>500 เฮกแต�)

6 เคารพ�ท�
และเ�อนไข
ของแรงงาน

6.1 �าม�การเ�อกป����ก�ป
แบบ�บคนงาน/�ก�าง�ก
คนโดยไ���ง�งประเภท
ของการ�างงาน (เ�น �ก�าง
ประ� �วคราว ตามฤ�กาล
ไ�เ�นทางการ และราย�น)
�ญชา� ชา��น� ศาสนา
สมา�กสหภาพแรงงาน และ
เพศสภาพ

6.1.1 C จะ�อง�การ�ด�และ�เ�นการตามนโยบายการไ�เ�อกป���และโอกาส�เ�าเ�ยม�น โดยนโยบาย�จะ�อง�ใ�และไ��อสาร�บ �ก
ระ�บ  �าย�ดหาปา�มฯ และ  โดย�องไ��การเ�อกป���ตามแห�ง�เ�ดทางชา��น� วรรณะ �ญชา� ศาสนา ความ
�พพลภาพ เพศ สถานภาพสมรส การ�งครร� รส�ยมทางเพศ �ต�กษ�ทางเพศ ประเภทของ��าย�น  สมา�ก
สหภาพแรงงาน ความเ�ยว�องทางการเ�องและ/ห�ออา� นโยบาย��ง�บใ��บการสรรหา การ�างงาน ขอบเขตการ�งาน การ�ายเ�นและผล
ประโยช� และการเ�า�งการ�กอบรม การเ�อน�แห�ง �ง�นวยความสะดวกและ�ปกร�การ�งาน

6.1.2 �ห�งและ�ชาย�องไ��บโอกาส�เ�าเ�ยม�น ไ��าในการ�บส�คร การ�างงาน ขอบเขตการ�งาน �า�างและผลประโยช� และการเ�า�งการ�ก
อบรม การเ�อน�แห�ง �ง�นวยความสะดวกและ�ปกร�การ�งาน การไ��บ�าตอบแทน�เ�าเ�ยม�น�ห�บงาน���ล�าเ�า�น และการ
ประเ�น�เ�าเ�ยม�นตาม�ณภาพของงาน

6.1.3 คนงาน/�ก�าง�กคนจะไ��บการ�มครองภายใ�กฎหมายแรงงานใน�อง�น กฎหมายระห�างประเทศตาม�ใ��ตยา�นโดยประเทศปลายทางและ
มาตรฐานแรงงานระห�างประเทศ��ผล�ง�บใ�โดยไ���ง�งประเภทการ�างงานของพวกเขา �ง�� รวม�งการเ�า�งมาตรการแ�ไขเ�ยวยา

6.2 สภาพการ�งานและความ
เ�นอ�ของคนงาน/�ก�าง
�กคน  จะ�องเ�นไปตาม
มาตรฐาน�น�ทาง
กฎหมายห�อ�ตสาหกรรม (
โดยไ���ง�งประเภทการ
�างงาน)

(�แนะ�: สภาพความเ�น
อ�ใ�ไ��บคนงาน/�ก�าง�
อา�ยอ�ใน��ก�นาย�าง
�ดใ�เ�า�น)

6.2.1 C �ญญาการ�างงานจะ�อง�หนด *�อ�หนดและเ�อนไขของการ�างงาน* การ�าย�า�าง และ�อ�หนด�านแรงงานทางกฎหมาย�นๆ �ตรงตาม
ห�อมากก�า�อ�หนดทางกฎหมายของประเทศ �ญญาการ�างงานจะ�อง�ด��นและอ�บาย�วยภาษา�คนงาน/�ก�างเ�าใจห�อในภาษา�ด
ของพวกเขา โดยจะ�องมอบ�เนา�ญญาการ�างงานใ�แ�คนงาน/�ก�าง ในกร���การ�างแรงงาน�าง�าวในประเทศ�นทาง �องใ�ลงนามใน
�ญญา�างงาน�ประเทศ�นทาง �ามเป�ยนแปลง�ญญา�างแรงงาน�าง�าว เ�นแ�การเป�ยนแปลงเห�า�จะเ�นไปตามกฎหมาย�อง�น (ประเทศ
ปลายทาง) และใ�เ�อนไข�เ�าเ�ยม�นห�อ�ก�า

6.2.2 C ก�มการ�บรอง�ดหา��กอา�ย �ง�นวยความสะดวก�าน�ขา�บาล �ประปา �ง�นวยความสะดวก�านการแพท� การ�กษา และส�ส�การ�
เ�ยงพอ โดยเ�นไปตามมาตรฐานระ�บประเทศห�อ�งก�าในกร��ไ��ห�อไ�สามารถเ�า�ง�ง�นวยความสะดวกสาธารณะ�งก�าว กฎหมายใน
ประเทศห�อในกร��ไ��แนวทางของ ILO �า�วย��กอา�ยของคนงาน/�ก�าง อ�ง ในกร�ของการเ�า�อ�จการของก�ม�ไ��านการ�บรอง จะ
�อง�การ�ฒนา *แผน* �งใ�รายละเ�ยดการป�บป�งโครงส�าง�นฐาน ก�มการ�บรองจะ�องทบทวนแผนการป�บป�งโครงส�าง�นฐานใ�เ�น
ไปตามกฎหมายภายในประเทศห�อแนวทาง�นใดภายในระยะเวลา�เหมาะสมเ�อใ�แ�ใจ�าส�ส�การและความปลอด�ยของคนงาน/�ก�างไ��บ
การ�มครอง

6.2.3 ก�มการ�บรองจะ�องตรวจสอบใ�แ�ใจ�าคนงาน/�ก�างสามารถเ�า�งอาหาร�เ�ยงพอและราคาไ�แพง
6.2.4

6.3 การ�าย�าแรงใ��บคนงาน
/�ก�าง�กคนจะ�องเ�นไป
ตามมาตรฐาน�น�ทาง
กฎหมายห�อของ

� �

6.3.1 C คนงาน/�ก�างจะไ��บเ�นตามเ�อนไขใน�ญญา�างงาน (รายเ�อน/ราย�ปดา�/ราย�นตามความเ�ยว�อง) ก�มการ�บรองจะเ�บ�กษา�น�ก
�ห�บคนงาน/�ก�างแ�ละคนและใน�กประเภท �วโมง�งาน (ตามปก�และ�า�วงเวลา) การ�นวณ�า�างและการ�กเ�นตามกฎหมาย (เ�อใ�
เ�นไปตาม�อ�ง�บของประเทศ) และ�า�าง��ายจ�ง คนงาน/�ก�างจะไ��บส�ปเ�นเ�อน�แสดงรายละเ�ยดการ�ระเ�นและการ�กเ�น�งหมด
งาน��โดยสมา�กในครอบค�ว�ไ��บการ�า�างจะ�อง�ด�เ�นเอกสารในส�ปเ�นเ�อน

แรงงาน
�ายป���การ ��ดหางาน

สถานะแรงงาน�าง�าว

[�วเ�อก 1] ในงานห�ก�งหมด��เ�นการในก�ม�บรอง�นจะ�องเ�นการ�างงานแบบประ�เ�มเวลา โดยก�มการ�บรอง�การ�หนดประเภท
งานอ�าง�ดเจน เ�น งานห�ก งาน�วคราว และตามฤ�กาล
�ห�บแรงงาน�วคราวระยะ�น (Casual) แรงงาน�วคราว และแรงงานราย�นใ���ดเฉพาะเ�าในงาน�วคราวห�อตามฤ�กาล
�าม�างคนงาน/�ก�างแบบ�ญญา�วคราว�

[�วเ�อก 2] ในงานห�ก�งหมด��เ�นการในก�ม�บรอง�นจะ�องเ�นการ�างงานแบบประ�เ�มเวลา โดยก�มการ�บรอง�การ�หนดประเภท
งานอ�าง�ดเจน เ�น งานห�ก งาน�วคราว และตามฤ�กาล
�ห�บแรงงาน�วคราวระยะ�น (Casual) แรงงาน�วคราว และแรงงานราย�นใ���ดเฉพาะเ�าในงาน�วคราวห�อตามฤ�กาล
�น�กแนวป��� ไ�ควร�างคนงาน/�ก�างแบบ�ญญา�วคราว�และตามระเ�ยบของประเทศ หาก�
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ห�กการ เกณ��หนด �ว��ด
โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน (>500 เฮกแต�)ฎ

�ตสาหกรรม และเ�ยงพอ�
จะใ��าครอง�พ�เหมาะสม
(DLW)โดยไ���ง�ง
ประเภทของการ�างงาน (
เ�น พ�กงานประ� �วคราว
ตามฤ�กาล ไ�เ�นทางการ
และราย�น)

6.3.2 จะ�อง�าย�า�างครอง�พ�เหมาะสม (DLW)ใ��บคนงาน/�ก�าง�กคนโดยไ���ง�งประเภทของการ�างงาน (เ�น �ก�างประ� �วคราว ตาม
ฤ�กาล �วคราวระยะ�น แบบ�ญญา�าง �างแรงงาน�ามชา� และ�ก�างราย�น) �ห�บคนงาน/�ก�าง�ไ��บ�า�างตามโคว�าและ/ห�อตามผล
งาน��ใน�วงเวลา�งานปก�อ�าง��ธรรม พวกเขาจะ�องไ��บเ�นตาม�ด�วนของ�ตราราย�น�ห�บ DLW ตามเวลา��งาน

หมายเห��นตอน
RSPO จะพยายามตรวจสอบเกณ�มาตรฐาน�า�างครอง�พ�เหมาะสม�ห�บ�น�ผ�ต��นปา�ม�สมา�ก�เ�นการอ� เ�อ�เกณ�มาตรฐาน�า
�างครอง�พ�เหมาะสมแ�ว ก�มการ�บรอง (UoC) จะป�บ�อ�ล�า�าง��อ�ใ�เ�น�จ��น พ�อมระ�ความ�างของ�า�างเ�อการครอง�พ �ฒนา
แผนการป�บป�ง�า�างตาม�หนดเวลา และใ�มาตรการ�างๆเ�อ�ด�อง�าง (�า�)

หมายเห��นตอน�าน�าง (i) และ (ii) จะ�องเ�นไปตามการป���ตาม�ว��ด 6.3.2 จนก�าจะ�การเป�ยบเ�ยบ�า�างครอง�พ�เหมาะสม
i) UoC จะ�องป���ตามกฎหมายระ�บประเทศและระ�บ�อง�น��ง�บใ�ตลอดจนมาตรฐาน�ตสาหกรรมเ�ยว�บ�วโมงการ�งานและ�อ
�ง�บการ�งาน�วงเวลา
ii) พ�กงาน�กคนจะไ��บ�า�าง�น�ตามกฎหมายห�อ�า�าง�น��เจรจาใน�อตกลงการเจรจา�อรอง�วม (CBA) แ�วแ��นวนใดจะ�งก�า �ง
หมายเห��อไป�:
a. โบ�สตามผลงานและ�า�วงเวลาจะไ��ก�บเ�าเ�น�วนห�งของ�า�าง�น�ตามกฎหมายห�อ�าแรง�น�ของ CBA
b. �ห�บงาน��ายตาม�นงาน�ง�เ�นการใน�วงเวลา�งานปก� �า�างตาม�ด�วน�น�องไ��ก�าการ�นวณตาม�า�าง�น�ตามกฎหมาย
ห�อ�า�าง�น�ของ�ตสาหกรรม�เ�ยว�อง ห�อ�ตราภายใ��อตกลงการเจรจา�อรอง�วม
c. UoC จะ�อง�าย�า�งาน�วงเวลาใน�ตรา�เศษอ�าง�อยเ�า�บ��หนดโดย�อ�หนดทางกฎหมาย��ง�บใ�ห�อ�อตกลงการเจรจา�อรอง
�วม แ�วแ�กร�ใดจะเ�นประโยช��บคนงาน/�ก�าง
d. ในกร���น�งาน�กลดทอนลงเ�องจากเห�การ�ในสถาน��งาน/การบาดเ�บห�อเห�การ���ญ จะ�การชดเชยใ�เ�ม�น
e. UoC �งหมดจะ�อง�เ�นการประเ�น�า�าง��อ��ง�ายตาม��การ� RSPO �บรองและรายการผลประโยช��เ�น�ปธรรม�งหมด�ใ�แ�คนงาน
/�ก�างนอกเห�อ�า�าง�น���าย

6.4 ก�มการ�บรองจะ�องเคารพ
�ท�ของคนงาน/�ก�าง�ก
คนในการ�ด�งและเ�า�วม
สหภาพแรงงาน สมาคม�ตน
เ�อก ห�ออง�กรคนงาน/
�ก�าง�บ�วแทนของตนเ�อ
�อรอง�วม�น ในกร��
กฎหมาย��ด�ท�ใน
เส�ภาพในการสมาคมและ
การเจรจา�อรอง�วม�น
นาย�างจะ�นวยความ
สะดวกในการสมาคมและ
การเจรจา�อรอง�เ�น�สระ
�ห�บคนงาน/�ก�าง�กคน
�าน�วแทนของตน

6.4.1 C จะ�อง�แถลงการ����ม�เ�ยว�บเส�ภาพในการสมาคมและ�ท�ในการเจรจา�อรอง�วม�นในภาษาประ�ชา�และอ�บายใ�คนงาน/�ก�าง�ก
คนเ�าใจในภาษา�พวกเขาเ�าใจและ�ไปป���ไ�

6.4.2 รายงานการประ�มระห�างก�มการ�บรอง�บสหภาพแรงงานห�อ�แทนคนงาน/�ก�าง�งไ��บการเ�อก�งโดยเส� จะ�อง�ด�เ�นเอกสารและ�ง
ใ�หากไ��บการ�องขอ และจะ�อง��อ�ตกลง�นในการประ�มเห�า�มาใ�

6.4.3 �ายบ�หาร�องไ�แทรกแซงการ�อ�ง การ�งาน ห�อการบ�หารงานขององ�กร�ก�าง สหภาพแรงงาน�จดทะเ�ยน/ อง�กรแรงงานห�อสมาคม
ห�อ�แทนคนงาน/�ก�าง�ไ��บการเ�อก�งโดยเส��ห�บคนงาน�งหมด รวม�งแรงงาน�ามชา�และ�ก�างตาม�ญญา�าง

6.4.4 �ายบ�หาร�องตรวจสอบใ�แ�ใจ�าสมา�กสหภาพแรงงาน �แทนคนงาน รวม�งคนงาน/�ก�างจะไ��กเ�อกป��� �ม� ห�อการ�วงละเ�ด (รวม
�งการ�กคาม) การตอบโ�ในการเ�าเ�นสมา�กสหภาพแรงงาน �แทนอง�กรคนงาน/�ก�าง ห�อ��วน�วมในการ�ดระเ�ยบคนงาน/�ก�าง
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ห�กการ เกณ��หนด �ว��ด
โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน (>500 เฮกแต�)

6.5 �ามใ�แรงงานเ�ก 6.5.1 จะ�อง�การ�ด�และ�เ�นการตามนโยบาย�ห�บ:
i) การ�มครองเ�ก
ii) การ�ามใ�แรงงานเ�กและการแ�ไขเ�ยวยา
โดยนโยบาย�จะ�อง�ใ�และไ��อสาร�บคนงาน/�ก�าง �ายป���การ�กระ�บ �าย�ดหาฯ และ��ดหางานในภาษา�เ�าใจห�อเ�นภาษา�ด
โดยพวกเขา นโยบาย�จะรวมอ�ใน�ญญาบ�การและ�อตกลงของ��ดหาปา�มฯในก�ม�บรอง

6.5.2 ในกร��พบ�า�เ�ก�งานในสวนปา�ม/โรงงานฯ ก�มการ�บรองจะ�อง�ด�และ�เ�นการตาม�นตอนเ�อแ�ไขเ�ยวยาจากการใ�แรงงานเ�ก

6.5.3 C คนงาน/�ก�าง�กคนจะ�อง�อา�การ�งาน�น�ตามกฎหมายของประเทศ �อง�เอกสาร�นตอนการตรวจ�ดกรองอา�
���อา�ในการ�งาน�น�ตามกฎหมายของประเทศ แ��ก�า 18 � (เยาวชน) จะ�องไ��บการ�างงานในสภาพ/งาน�ไ�เ�น�นตรายเ�า�น
โดย��อ��ดในการ�มครอง�เ�ยว�อง�ห�บงาน�น

6.5.4 �าม�ใ�เ�กอ�ใน�น��งานเ�ยง�นตราย
6.5.5 ห�วย�บรองจะ�อง�บรองส�ส�การและการเ�า�งการ�กษาแ��ตรของพ�กงาน�อ�ภายในห�วย�บรอง

6.6 �มาตรการ�อง�น บรรเทา
และ�ดการ�บการ�ม� การ
�วงละเ�ด การใ��นาจ
โดย�ชอบ ห�อความ�นแรง
ใน�ก�ปแบบในสถาน�
�งาน

6.6.1 C �อง�การ�ด�และ�เ�นการตามนโยบาย�ไ�ยอมใ��การ�ม��ก�ปแบบ การ�วงละเ�ด (รวม�งการ�วงละเ�ดทางเพศ) การใ��นาจโดย�
ชอบ (รวม�งทางวาจา) การ�บ�ง�บ (�งทาง�างกายและ�ตใจ) และความ�นแรง�ก�ปแบบ โดยนโยบาย�จะ�อง�ใ�และไ��อสาร�บคนงาน/
�ก�าง �ายป���การ�กระ�บ �าย�ดหาฯ และ��ดหางานในภาษา�เ�าใจห�อเ�นภาษา�ดโดยพวกเขา นโยบาย�จะรวมอ�ใน�ญญา�างแรงงาน
และ�อตกลงของ��ดหาปา�มฯในก�ม�บรอง

6.7 �ท�ของแรงงานสต�ไ��บ
การเคารพและ�งเส�ม (เ�น
�ท�ในการเจ�ญ�น�
เ�น�น) และหากพบการ
ละเ�ด จะ�องไ��บการแ�ไข
เ�ยวยา

6.7.1 C �อง�ด�และ�เ�นการตามนโยบายเ�อ�มครอง�ท�ในการเจ�ญ�น�และ�ขภาพมารดาของสต� นโยบาย�จะ�อง�ใ�และไ��อ�าร�บ
�กระ�บและ ในภาษา�เ�าใจห�อในภาษา�ดพวกเขา

6.7.2 �ห�งจะ�องเ�า�งโอกาสและท�พยากรเ�อการ�ฒนาตนเอง�านแผนงานการ�กอบรมและ�ฒนา�กยภาพ
6.7.3 C ก�มการ�บรองจะ�อง�ด�งคณะกรรมการส�ส�การสต� คณะกรรมการส�ส�การสต�จะประ�ม�นอ�าง�อย�กไตรมาสเ�อหา�อเ�ยว�บเ�อง

�งหมด�เ�ยว�อง�บส�ส�การสต� รวม�งการ�อง�ก�ห�อประเ�น�เ�ยว�อง�บสถาน��งาน การประ�มจะ�เ�นการในภาษา�สมา�กเ�าใจ
รายงานการประ�มจะ�อง�ด�เ�นเอกสาร ก�มการ�บรอง�องทบทวนรายงานการประ�มคณะกรรมการส�ส�การสต� และ�การ�เ�นการ�ดตาม
ผล�เ�ยว�อง

6.7.4 แรงงานสต�จะ�อง�านการทดสอบการ�งครร�เ�อกฎหมาย�หนดเ�า�น และ�อง�การเสนอการ�างงานทางเ�อก�เ�ยบเ�า�ห�บสต��ครร�
6.7.5 �บ�หาร�องประเ�นความ�องการของ�ณแ��อให�โดยป�กษาหา�อ�วม�น และ�อง�เ�นการตามความ�องการ�ระ�
6.7.6 ก�มการ�บรองจะ�องใ�คนงาน/�ก�างห�งสามารถเ�า�งกลไกการ�อง�ก�ไ� ก�มการ�บรองจะ�อง�ดใ���นตอน�เ�นความ�บและ�ความ

ละเ�ยด�อนทางเพศเ�อรายงานกร��การการ�วงละเ�ดทางเพศและการเ�อกป���ตามเพศ
6.8 ไ��การ�ง�บใ�แรงงาน

และการ�าม�ษ� รวม�ง�
�นตอนการ�อง�นและแ�ไข
เ�ยวยา

หมายเห�ทาง�นตอน
���ดความของ�า
ธรรมเ�ยมการ�ดหางาน
สามารถป�บป�งห�อ�หนด
เ�มเ�มไ��านกระบวนการ
การ�ความระ�บชา�ตาม

6.8.1 C ก�มการ�บรอง�อง�หนดและ�เ�นการตามนโยบาย รวม�ง�นตอนในการ�อง�น:
i) การ�ง�บใ�แรงงานและการ�าม�ษ�
ii) การเ�ยกเ�บ�าธรรมเ�ยมการ�ดหางานและ�าใ��าย�เ�ยว�อง
iii) การ�ายเ�นของคนงาน/�ก�างอ�าง�ดกฎหมาย ไ�เ�ดเผย และ�าใ��าย�ไ�สมเห�สมผล

นโยบายและ�นตอนเห�า�จะ�อง�ใ�และไ��อสารไป�งแรงงาน�กระ�บ �ายป���การ ��ดหาปา�มฯ และ��ดหางานในภาษา�เ�าใจห�อเ�น
ภาษา�ดโดยพวกเขา นโยบาย�จะรวมอ�ใน�ญญาบ�การและ�อตกลงของ��ดหาปา�มฯในก�ม�บรอง
แนวป�����เ�น – ขอบเขตของการตรวจสอบ�เคราะ�สถานะ�นอ��บการประเ�นความเ�ยง

6.8.2 C คนงาน/�ก�างไ��เ�น�องมอบ�ตรประ��ว�ออกโดยห�วยงานราชการ ห�ง�อเ�นทาง ห�อใบอ�ญาต�งานใ��บก�มการ�บรองห�อ��
�เ�นการในนามของก�ม�น ยกเ�นเ�อ�ต�ประสง�ทางกฎหมายห�อการเ�าเ�อง��ง�บ ก�มการ�บรองจะ�อง�ดเ�บเอกสารสารเห�า�ใน�
ปลอด�ยเ�อ�การ�องขอจาก�ก�าง/คนงาน การ�ดเ�บ�งก�าวคนงาน/�ก�างจะ�องสามารถเ�า�งไ�โดย�สระ

แรงงาน
�ายป���การ
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ห�กการ เกณ��หนด �ว��ด
โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน (>500 เฮกแต�)

มาตรฐาน RSPO (NI) 6.8.3 C จะไ��การใ�แรงงาน�ดห� และการ�ก�า�าง �งรวม�ง�ง�อไป�:
i) การ�าย�า�าง�า�าห�อไ��าย และป�อยใ��า�าง�าง�ระสะสม
ii) การหลอกลวง (�ภาคผนวก 1: ���ดความ) ในการ�นวณและการ�าย�า�าง รวม�งการ�ก�า�าง��ดกฎหมาย
iii) �หนดใ�คนงาน/�ก�าง�ายเ�น�ด�ใ��บก�มการ�บรอง
iv) เ�นทดรอง�า�างและเ�น��ม (และ�ตราดอกเ�ย�เ�ยว�อง) �งเ�นขอบเขต�กฎหมาย�หนด
v) �าธรรมเ�ยม�เ�ยว�อง�บการ�ดหางาน

6.8.4 การ�งาน�วงเวลา�งหมด�องเ�นไปโดยส�ครใจและเ�นไปตามระเ�ยบ�อ�ง�บ�านแรงงาน�อง�น
�นวน�วโมง�งาน�งหมด�องอ�ญาตใ��การห�ด�กและ�วง�กระห�าง�น�งานอ�างเ�ยงพอตาม��หนดใน�อ�ง�บแรงงาน�อง�น รวม
�ง�องห�ด�กอ�าง�อย 24 �วโมง�ด�อ�นใน�ก ๆ 7 �น

6.8.5 C คนงาน/�ก�าง��ท��จะตกลงเ�า�งานและลาออกไ�อ�าง�สระโดยแ�งใ�ทราบตาม��หนดไ�ใน�ญญา�างโดยไ��การ��าจะ�บโทษ
6.8.6 คนงาน/�ก�างจะ��สระ�จะออกจากสถาน��งานเ�อเส�จ�น�วโมงการ�งาน และ��สระ�จะเ�าห�อออกจาก��ก�ก�มการ�บรอง��ดหาใ�ใน

เวลานอกงาน (�งในห�อนอกสถาน�)  โดย��อ��ด�สมเห�สมผลเ�ยว�บความปลอด�ยและการ�กษาความปลอด�ย �หมายเห�ทางแนวป���
�ห�บรายละเ�ยดเ�มเ�มเ�ยว�บ�อ��ด�สมเห�สมผล

6.8.7 คนงาน/�ก�างจะไ��ก��ดการเ�า�งการขน�งและ/ห�อการ�อสาร การ��ดการขน�งและ/ห�อการ�อสารจะไ��กใ�เ�นมาตรการทาง��ย
6.8.8 คนงาน/�ก�างไ��เ�น�อง�าย�าธรรมเ�ยมการ�ดหางาน �าใ��าย�เ�ยว�อง และ�าใ��าย�ไ��ก�องตามกฎหมาย ไ�เ�ดเผย และไ��

เห�ผล�นสมควรในการไ�มาห�อคงไ��งการ�างงาน �าธรรมเ�ยมและ�าใ��ายเห�า�จะไ��กเ�ยกเ�บโดยตรงห�อโดยทาง�อม รวม�งการ�ก
จาก�า�างและ/ห�อผลประโยช�

ก�มการ�บรองจะ�อง�กระบวนการในการระ��าคนงาน/�ก�างไ��ระ�าธรรมเ�ยมแ�ว และ�องใ��นเ�อพบ�า�การ�ระ�าธรรมเ�ยมการ
�ดหางานและ�าใ��าย�เ�ยว�อง

การ�ระเ�น�นจะ�อง�เ�นการในเวลา�เหมาะสม�บจาก�น�พบ�าคนงาน/�ก�างไ��ระ�าธรรมเ�ยม โดย�ระยะเวลารวม�งแ�การ�นวณ
การ�ระเ�นจน�งการ�ระเ�นค�ง�ด�ายไ�เ�น 9 เ�อน

คนงาน/�ก�าง�กคน��างงานใน�จ��นและ��เคย�างงานอ�าง�อยจน�ง�น��บรองห�กการและเกณ��พ.ศ. 2561 จะ�องไ��บเ�น�น

หมายเห��นตอน
การชดใ��าธรรมเ�ยมการ�ดหางานควรเ�นไปตาม�นตอนของห�กการและแนวทางป���ผลกระทบ�ห�บการ�ระ�าธรรมเ�ยม�นในการ
�ดหางานของแรงงาน�ามชา�และ�าใ��าย�เ�ยว�องจนก�า RSPO จะ�ฒนาแนวทาง�งก�าว

6.8.9 ก�มการ�บรองจะ�อง��นตอน�เ�นเอกสาร�ห�บการ�เ�นการตรวจสอบ�เคราะ�สถานะ��ดหางาน เ�อตรวจสอบ�าคนงานไ��กเ�ยกเ�บ�า
ธรรมเ�ยมการ�ดหางาน �าใ��าย�เ�ยว�อง และ *�าใ��าย��ดกฎหมาย ไ��เห�ผล�นสมควร และไ�เ�ดเผย* �งจะรวม�งรายการ��องแยก
รายการของ�าธรรมเ�ยมและ�าใ��าย�เ�ยว�อง�บกระบวนการ�ดหางานและการ�างงาน และการตรวจสอบ�า *��ดหางาน* �งหมด�ใบ
อ�ญาต การ�บรอง และการลงทะเ�ยน��ก�อง�งเ�ยว�อง�บบ�บทของประเทศ

6.8.10 ก�มการ�บรองจะ�อง�หนดและ�เ�นการตาม�นตอนเ�อแ�ไขการ�ง�บใ�แรงงานและการ�าม�ษ�
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หมายเห�: �พ�เฉพาะทาง�อ�ใน  จะ�เ�นเ�น�วเ�ยง"��ยาม"

ห�กการ เกณ��หนด �ว��ด
โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน (>500 เฮกแต�)

6.9 ก�มการ�บรอง�ใ��นใจ
ไ��าสภาพแวด�อมการ
�งานภายใ�การควบ�ม
�นปลอด�ย �การใ���
ป���ในการ�งาน�
ปลอด�ย และ�ง�นในเ�อง
อา�วอนา�ยและความ
ปลอด�ยของคนงาน/�ก�าง

6.9.1 C ก�มการ�บรองจะ�อง�หนดและ�เ�นการตามนโยบาย รวม�ง�นตอนการป���งาน�านอา�วอนา�ยและความปลอด�ย โดย�การส�ปบทบาท
และความ�บ�ดชอบของก�มการ�บรองและคนงาน/�ก�าง:
i) เ�อใ��สถาน��งาน�ปลอด�ยและ�ก�ขอนา�ย
ii) เ�อ�อง�นการบาดเ�บและการเ�บ�วยจากการ�งาน
iii) เ�อใ�เ�นไปตามกฎหมายและ�อ�ง�บของประเทศ��ง�บใ�และ�อตกลง�วม�น
iv) เ�อใ�คนงาน/�ก�างรายงานและแ�ง�ญหา�าน�ขภาพและความปลอด�ย รวม�งการบาดเ�บและการเ�บ�วย�เ�ยว�อง�บการ�งาน
นโยบายและ�นตอนเห�า�จะ�อง�และเผยแพ���งคมใน�กระ�บของแรงงาน และ�ายป���การในภาษา�เ�าใจห�อเ�นภาษา�ดโดยพวกเขา

6.9.2 C ก�มการ�บรองจะ�อง�ด�ง *คณะกรรมการ�าน�ขภาพและความปลอด�ย (H&S)* แยก�างหาก�ห�บโรงส�ดและ�คมสวนปา�มขนาดให�ของ
พวกเขา�ประกอบ�วย�ายบ�หารและ�วแทนคนงาน/�ก�าง รวม�ง�วแทนของสหภาพ�ไ��บการยอม�บ เ�นแ�กฎหมายจะ�หนดไ�เ�นอ�าง�น
ห�อหากคนงาน/�ก�างไ�ไ�อ�ในสหภาพแรงงาน *คณะกรรมการ H&S* เห�า�จะประ�ม�นอ�าง�อย�กไตรมาส โดย*คณะกรรมการ H&S* จะ:
i) หา�อเ�ยว�บ�ญหา�าน�ขภาพและความปลอด�ยใน��งาน
ii) ทบทวนการระ�สาร�นตราย *การประเ�นความเ�ยง* และการควบ�มความเ�ยง (HIRARC)
iii) ระ�และ�หนดการควบ�ม��เ�น�ห�บการ��ดสาร�นตราย
iv) ตรวจสอบความปลอด�ยในสถาน��งาน
v) �ดใ��การระ��เหมาะสม การ�ดเ�บอ�างปลอด�ย การผสมและการใ�สารเค� รวม�งสาร��ด�ต��ชและ�นตอนการ�ดเ�บ การ�ดการ การ
ผสม การใ�และการ��ดสารเค�อ�างปลอด�ยเ�นลาย�กษ��กษร
vi) ป�กษาหา�อในการป�บป�งระบบการ�ดการอ�าง�อเ�องเ�อเ�มประ�ท�ภาพการ�เ�นงาน�าน  H&S ในก�มการ�บรอง
vii) �การ�กอบรมการป�บป�ง�ขภาพและความปลอด�ยในสถาน��งานเ�นประ��ก�อ�าง�อเ�อง
การประ�มจะ�เ�นการในภาษา�สมา�กเ�าใจห�อเ�นภาษา�ดสมา�ก รายงานการประ�มจะ�อง�ด�เ�นเอกสาร ก�มการ�บรองจะ�องทบทวน
รายงานการประ�ม *คณะกรรมการ H&S* และ�การ�เ�นการ�ดตามผลอ�างเหมาะสม

6.9.3 C ก�มการ�บรองจะ�อง�เ�นการแยกการระ�สาร�นตราย การประเ�นความเ�ยง และการควบ�มความเ�ยงของโรงส�ดฯและ�คมสวนขนาดให�
ของตน เ�อระ��ญหา�าน�ขภาพและความปลอด�ย (เ�น โรงส�ดฯและ�คมสวนขนาดให�) รวม�งผลกระทบเฉพาะในเ�องเพศสภาพจะ�อง
�เ�นกระบวนการตรวจสอบและประเ�นความเ�ยง�เ�ยว�อง�บเห�การ��เ�ยว�อง�บการ�งาน การระ��นตรายจากการ�งาน รวม�งการ
ประเ�นความเ�ยง�อ�ขภาพทางเค� (เ�น ผลกระทบของยา�าแมลง�อ�ขภาพการเจ�ญ�น� การ�งครร�ของ�ห�ง)  และ�การ�ด�เ�นเอกสาร

6.9.4 C จะ�อง�ฒนาการ�เ�นการแ�ไข แผนบรรเทาผลกระทบ และการป�บป�ง (“แผน H&S”) �ห�บ�งโรงส�ดฯและ�คมสวนขนาดให� และ�เ�นการ
ตามผลการประเ�นความเ�ยงใน�ว��ด 6.10.3 โดยป�กษาหา�อ�บคนงาน/�ก�าง

6.9.5 ก�มการ�บรองจะ�องทบทวนแผน H&S อ�าง�อย�ละสองค�งเ�อตรวจสอบประ�ท�ภาพแผน
6.9.6 จะ�อง�การ�อสาร�นตอนอา�วอนา�ยและความปลอด�ย�ห�บงานเฉพาะ�บคนงาน/�ก�างในภาษา�เ�าใจห�อ�ดโดยพวกเขา คนงาน/�ก�าง

�องไ��บการ�กอบรมในการปฐมพยาบาลเ�อง�นและห�กเ�ยง�นตรายจากการ�งาน
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ห�กการ เกณ��หนด �ว��ด
โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน (>500 เฮกแต�)

6.9.7 C

6.9.8 คนงาน/�ก�าง�กคนจะ�องสามารถเ�า�งสถานพยาบาลไ� ในกร��ไ��สถานพยาบาล�หาไ��าย ก�มการ�บรองจะ�องตรวจสอบใ�แ�ใจ�าคน
งาน/�ก�างสามารถเ�า�งและใ�บ�การทางการแพท�ใน�อง�นไ�ในกร��กเ�นทางการแพท�และจะไ��บรายละเ�ยดการ�ด�อของบ�การ
ทางการแพท�ใน�น��ใก���ด
�าใ��าย�เ�ดจากเห�การ��เ�ยว�อง�บการ�งาน�ง�ไป�การบาดเ�บห�อเ�บ�วย ตลอดจนการตรวจ�ขภาพ�เ�ยว�อง�บงานเฉพาะ (เ�น
การใ�ยา�าแมลง เค�อง�กร��เ�ยง�ง ฯลฯ) จะไ��บการ�มครองตามกฎหมายภายในประเทศห�อโดยก�มการ�บรอง ในกร��กฎหมายภายใน
ประเทศ�งไ�ใ�ความ�มครอง อ�ง การลา�วยโดยไ��บ�า�างจะเ�นไปตาม�น�ห�ด�กเ�องจากการเ�บ�วยห�อการบาดเ�บ

6.9.9 จะ�อง�ด�แผน�บ�อเห��กเ�น (ERP) โดยแผน�จะ�อง�ใ�และไ��อสาร�บคนงาน/�ก�างในภาษา�เ�าใจห�อเ�นภาษา�ดโดยพวกเขา ERP
จะรวม�ง:
i) การ�ด�ง�ม�บ�อเห��กเ�น (ERT) �ไ��บการ�กอบรม�านการปฐมพยาบาล การ�บ�อเ�อพบ�ต��าแบบ�กเ�น และการตอบสนอง�อเห�
�กเ�นทางเค��งในสวนปา�มและการป���งาน�นๆ
ii) การ�ดวาง/สถาน�ของ�ปกร�ปฐมพยาบาลพ�อม�เ�บ�ปกร�ปฐมพยาบาลทางการแพท��เหมาะสมใน�น�เพาะป�ก��อง��ง�กษาตลอด
เวลาโดย��นหมดอา���ก�อง
iii) กระบวนการ�น�กและ�น�ก���เห�ใน��งาน
แผน�บ�อเห��กเ�นจะไ��บการทบทวน�ละสองค�ง

6.9.10 การบาดเ�บจากการ�งานจะ�ก�น�กโดยใ�เมต�ก���เห�การห�ด�งาน (LTA) ���เห�ใน��งานและ���เห�จากการ�งานจะ�กรายงานไป
�งห�วยงานของ�ฐ���นาจเ�ยว�อง (ทาง�านอา�วอนา�ยและ ความปลอด�ย) และ�อ�หนดไ��หนดไ�

1 9 45 18

คนงาน/�ก�าง�กคนจะ�องไ��บ�ปกร��อง�น�วน�คคล (PPE) ���ณภาพเหมาะสม�บขนาดของคนงาน/�ก�างและ�จกรรม��เ�นการโดยไ�
�ด�าใ��าย
คนงาน/�ก�าง�อง�บทราบ�า��ปกร��อง�น�วน�คคลใ� ��กการใ�และ��ง�กษาโดย�านการ�กอบรม หาก�เ�น�องเป�ยน PPE จะ�อง�ด
ใ�โดยไ���าใ��าย

[�ว��ดให�] คนงาน/�ก�างจะ�องไ��บ�ง�นวยความสะดวก�าน�ขา�บาล รวม�ง�อง�ขาใน�น�/สวนปา�ม�สามารถเ�า�งไ�เหมาะสมและ
เ�ยงพอ

คนงาน/�ก�าง�กคนจะ�องไ��บ�ปกร��อง�น�วน�คคล (PPE) ���ณภาพเหมาะสม�บขนาดของคนงาน/�ก�างและ�จกรรม��เ�นการโดยไ�
�ด�าใ��าย
คนงาน/�ก�าง�อง�บทราบ�า��ปกร��อง�น�วน�คคลใ� ��กการใ�และ��ง�กษาโดย�านการ�กอบรม หาก�เ�น�องเป�ยน PPE จะ�อง�ด
ใ�โดยไ���าใ��าย คนงาน/�ก�างจะ�องไ��บ�ง�นวยความสะดวก�าน�ขอนา�ย�เหมาะสมและเ�ยงพอภายในขอบเขต�เหมาะสม
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

7 ปก�อง
อ��ก� และ
ป�บป�ง
ระบบ�เวศ
และ�ง
แวด�อม

7.1 ก�มการ�บรอง�การ�ดการ
�ต��ช โรค �ช�ช และการ
�กรานของ�ชสาย�น��พบ
อ�าง�ประ�ท�ภาพโดยใ�
เทค�คการ�ดการ�ต��ช
แบบผสมผสาน (IPM) �
เหมาะสม

7.1.1 C จะ�อง�การ�ด� �เ�นการและ�ดตามแผนการ
�ดการ�ต��ชแบบ�รณาการ (IPM) รวม�ง KPI
ของก�มการ�บรอง และ�ด�เ�นเอกสารเ�อห�ก
เ�ยงห�อลดการใ�สาร��ด�ต��ช รวม�งเ�อ
ลด และตรวจสอบในการควบ�มการใ��วกระ�
การควบ�มทาง�ว��อ�างเ�มงวด �ง�เ�อ
�อง�นและลดความเ�ยหาย�อ�งแวด�อม

จะ�อง�การ�ด� �เ�นการและ�ดตามแผนการ
�ดการ�ต��ชแบบ�รณาการ (IPM) รวม�ง KPI
ของก�มการ�บรอง และ�ด�เ�นเอกสารเ�อห�ก
เ�ยงห�อลดการใ�สาร��ด�ต��ช รวม�งเ�อ
ลด และตรวจสอบในการควบ�มการใ��วกระ�
การควบ�มทาง�ว��อ�างเ�มงวด �ง�เ�อ
�อง�นและลดความเ�ยหาย�อ�งแวด�อม

จะ�อง�การ�ด� �เ�นการและ�ดตามแผนการ
�ดการ�ต��ชแบบ�รณาการ (IPM) รวม�ง KPI
ของก�มการ�บรอง และ�ด�เ�นเอกสารเ�อห�ก
เ�ยงห�อลดการใ�สาร��ด�ต��ช รวม�งเ�อ
ลด และตรวจสอบในการควบ�มการใ��วกระ�
การควบ�มทาง�ว��อ�างเ�มงวด �ง�เ�อ
�อง�นและลดความเ�ยหาย�อ�งแวด�อม

7.1.2 �ามใ��ชสาย�น�ตาม�าง�งในฐาน�อ�ล
Global Invasive Species Database และ CABI.org
ใน  เ�นแ�จะ� �อง�นและ
�ดตามการแพ�กระจาย

�ามใ��ชสาย�น�ตาม�าง�งในฐาน�อ�ล
Global Invasive Species Database และ CABI.org
ใน  เ�นแ�จะ� �อง�นและ
�ดตามการแพ�กระจาย

�ามใ��ชสาย�น�ตาม�าง�งในฐาน�อ�ล
Global Invasive Species Database และ CABI.org
ใน  เ�นแ�จะ� �อง�นและ
�ดตามการแพ�กระจาย

7.1.3 �ามใ�ไฟเผาในการควบ�ม�ต��ชใน
 เ�นแ�ในกร��เศษ

ในกร���ใ�ไฟเผา �องไ��บการอ����วงห�า
จากห�วยงานของ�ฐพ�อม�เ�นการและ�ดตาม

�อง�น บรรเทา และ/ห�อ�อมแซมความเ�ย
หาย�อ�งแวด�อม�เ�ด�น

�ามใ�ไฟเผาในการควบ�ม�ต��ชใน
 เ�นแ�ในกร��เศษ

ในกร���ใ�ไฟเผา �องไ��บการอ����วงห�า
จากห�วยงานของ�ฐพ�อม�เ�นการและ�ดตาม

�อง�น บรรเทา และ/ห�อ�อมแซมความเ�ย
หาย�อ�งแวด�อม�เ�ด�น

�ามใ�ไฟเผาในการควบ�ม�ต��ชใน
 เ�นแ�ในกร��เศษ

ในกร���ใ�ไฟเผา �องไ��บการอ����วงห�า
จากห�วยงานของ�ฐพ�อม�เ�นการและ�ดตาม

�อง�น บรรเทา และ/ห�อ�อมแซมความเ�ย
หาย�อ�งแวด�อม�เ�ด�น

7.2 ก�มการ�บรอง�องใ�สาร
��ด�ต��ช�ไ�เ�น
�นตราย�อ�ขภาพของ�
ป���งาน ครอบค�ว �มชน
ห�อ�งแวด�อม

7.2.1 C จะ�อง�แจงเห�ผลของการใ�สาร��ด�ต��ช
�กช�ด โดยผ�ต�ณ��เ�อกใ�และ��การใ�งาน
�เฉพาะเจาะจง�ห�บ�ต��ช �ช�ช ห�อโรค�
เ�นเ�าหมายจะ�องเ�น�น�บแรก��อง�แจง

จะ�อง�แจงเห�ผลของการใ�สาร��ด�ต��ช
�กช�ด โดยผ�ต�ณ��เ�อกใ�และ��การใ�งาน
�เฉพาะเจาะจง�ห�บ�ต��ช �ช�ช ห�อโรค�
เ�นเ�าหมายจะ�องเ�น�น�บแรก��อง�แจง

จะ�อง�แจงเห�ผลของการใ�สาร��ด�ต��ช
�กช�ด โดยผ�ต�ณ��เ�อกใ�และ��การใ�งาน
�เฉพาะเจาะจง�ห�บ�ต��ช �ช�ช ห�อโรค�
เ�นเ�าหมายจะ�องเ�น�น�บแรก��อง�แจง

7.2.2 C การใ�สาร��ด�ต��ชในก�มการ�บรอง (รวม
�ง�วนผสมออกฤท��ใ�และ LD50, �น��ไ��บ
การ��ด, ป�มาณของสารออกฤท��ใ��อ
เฮกตา�, เวลาก�บเ�ามาให� และ�นวนการใ�
งาน) จะ�อง�ด�เ�นเอกสาร

การใ�สาร��ด�ต��ชในก�มการ�บรอง (รวม
�ง�วนผสมออกฤท��ใ�และ LD50, �น��ไ��บ
การ��ด, ป�มาณของสารออกฤท��ใ��อ
เฮกตา�, เวลาก�บเ�ามาให� และ�นวนการใ�
งาน) จะ�อง�ด�เ�นเอกสาร

การใ�สาร��ด�ต��ชในก�มการ�บรอง (รวม
�ง�วนผสมออกฤท��ใ�และ LD50, �น��ไ��บ
การ��ด, ป�มาณของสารออกฤท��ใ��อ
เฮกตา�, เวลาก�บเ�ามาให� และ�นวนการใ�
งาน) จะ�อง�ด�เ�นเอกสาร

7.2.3 C บรร�การลดใ�สาร��ด�ต��ชเ�าเ�น�วนห�ง
ของแผนในก�มการ�บรอง หากเ�นไปไ� ใ�
ยกเ�กการใ�ตามแผน IPM

บรร�การลดใ�สาร��ด�ต��ชเ�าเ�น�วนห�ง
ของแผนในก�มการ�บรอง หากเ�นไปไ� ใ�
ยกเ�กการใ�ตามแผน IPM

บรร�การลดใ�สาร��ด�ต��ชเ�าเ�น�วนห�ง
ของแผนในก�มการ�บรอง หากเ�นไปไ� ใ�
ยกเ�กการใ�ตามแผน IPM

7.2.4 �องไ��การใ�สาร��ด�ต��ชในการ�อง�น
โรคในก�มการ�บรอง เ�นแ�ในกร��เศษตาม�
ระ�ไ�ในแนวทางป�������ดของประเทศ

�องไ��การใ�สาร��ด�ต��ชในการ�อง�น
โรคในก�มการ�บรอง เ�นแ�ในกร��เศษตาม�
ระ�ไ�ในแนวทางป�������ดของประเทศ

�องไ��การใ�สาร��ด�ต��ชในการ�อง�น
โรคในก�มการ�บรอง เ�นแ�ในกร��เศษตาม�
ระ�ไ�ในแนวทางป�������ดของประเทศ

ก�มการ�บรอง แผน ก�มการ�บรอง แผน ก�มการ�บรอง แผน

ก�มการ
�บรอง

แผน

ก�มการ
�บรอง

แผน

ก�มการ
�บรอง

แผน
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

7.2.5 สาร��ด�ต��ช��ดอ�ในหมวดห�ขององ�การ
อนา�ยโลกประเภท 1A ห�อ 1B ห�อ�ระ�ไ�ใน
อ��ญญาสตอกโฮ�มห�อ�อตเตอ��ม และพาราค
วอต จะไ��ก�มาใ�ในก�มการ�บรอง เ�นแ�ใน
กร��เศษ �งไ��บการตรวจสอบโดยกระบวนการ
ตรวจสอบ�เคราะ�สถานะ (due diligence) และ
รายงานไป�ง��กเลขา�การ RSPO �อน�ไปใ�
ห�อเ�อไ��บอ�ญาตจากห�วยงานของ�ฐ�ห�บ
การระบาดของ�ต��ช การตรวจสอบ�เคราะ�
สถานะ ใน��หมาย�ง:
a) การ�จารณาจาก�ย�กคามและตรวจสอบ�า
เห�ใด�งเ�น�ย�กคาม���ญ
b) เห�ใด�งไ��ทางเ�อก�น�สามารถ�ป���
ไ�
c) ใ�กระบวนการใดในการตรวจสอบ�าเห�ใด�ง
ไ��ทางเ�อก�น�เ�น�นตราย�อยก�า
d) กระบวนการในการ��ดผลกระทบ�านลบของ
การ�ไปใ��ออะไร
e) การประเ�นระยะเวลาของการใ�และ�นตอน�
�เ�นการเ�อ��ดการใ�เฉพาะเ�อ�การระบาด
เ�า�น

สาร��ด�ต��ช��ดอ�ในหมวดห�ขององ�การ
อนา�ยโลกประเภท 1A ห�อ 1B ห�อ�ระ�ไ�ใน
อ��ญญาสตอกโฮ�มห�อ�อตเตอ��ม และพาราค
วอต จะไ��ก�มาใ�ในก�มการ�บรอง เ�นแ�ใน
กร��เศษ �งไ��บการตรวจสอบโดยกระบวนการ
ตรวจสอบ�เคราะ�สถานะ (due diligence) และ
รายงานไป�ง��กเลขา�การ RSPO �อน�ไปใ�
ห�อเ�อไ��บอ�ญาตจากห�วยงานของ�ฐ�ห�บ
การระบาดของ�ต��ช การตรวจสอบ�เคราะ�
สถานะ ใน��หมาย�ง:
a) การ�จารณาจาก�ย�กคามและตรวจสอบ�า
เห�ใด�งเ�น�ย�กคาม���ญ
b) เห�ใด�งไ��ทางเ�อก�น�สามารถ�ป���
ไ�
c) ใ�กระบวนการใดในการตรวจสอบ�าเห�ใด�ง
ไ��ทางเ�อก�น�เ�น�นตราย�อยก�า
d) กระบวนการในการ��ดผลกระทบ�านลบของ
การ�ไปใ��ออะไร
e) การประเ�นระยะเวลาของการใ�และ�นตอน�
�เ�นการเ�อ��ดการใ�เฉพาะเ�อ�การระบาด
เ�า�น

สาร��ด�ต��ช��ดอ�ในหมวดห�ขององ�การ
อนา�ยโลกประเภท 1A ห�อ 1B ห�อ�ระ�ไ�ใน
อ��ญญาสตอกโฮ�มห�อ�อตเตอ��ม และพาราค
วอต จะไ��ก�มาใ�ในก�มการ�บรอง เ�นแ�ใน
กร��เศษ �งไ��บการตรวจสอบโดยกระบวนการ
ตรวจสอบ�เคราะ�สถานะ (due diligence) และ
รายงานไป�ง��กเลขา�การ RSPO �อน�ไปใ�
ห�อเ�อไ��บอ�ญาตจากห�วยงานของ�ฐ�ห�บ
การระบาดของ�ต��ช การตรวจสอบ�เคราะ�
สถานะ ใน��หมาย�ง:
a) การ�จารณาจาก�ย�กคามและตรวจสอบ�า
เห�ใด�งเ�น�ย�กคาม���ญ
b) เห�ใด�งไ��ทางเ�อก�น�สามารถ�ป���
ไ�
c) ใ�กระบวนการใดในการตรวจสอบ�าเห�ใด�ง
ไ��ทางเ�อก�น�เ�น�นตราย�อยก�า
d) กระบวนการในการ��ดผลกระทบ�านลบของ
การ�ไปใ��ออะไร
e) การประเ�นระยะเวลาของการใ�และ�นตอน�
�เ�นการเ�อ��ดการใ�เฉพาะเ�อ�การระบาด
เ�า�น

7.2.7 C การ�ดเ�บสาร��ด�ต��ช�งหมดเ�นไปตาม
แนวทางป�������ด�ไ��บการยอม�บ

การ�ดเ�บสาร��ด�ต��ช�งหมดเ�นไปตาม
แนวทางป�������ด�ไ��บการยอม�บ

การ�ดเ�บสาร��ด�ต��ช�งหมดเ�นไปตาม
แนวทางป�������ด�ไ��บการยอม�บ

7.2.8 C ก�มการ�บรองจะ�องไ��การ�ด�นสาร��ด
�ต��ชทางอากาศ เ�นแ�ในกร��เศษ�ไ��ทาง
เ�อก�น�เ�นไปไ�  โดยจะ�องไ��บการอ���
�วงห�าจากห�วยงานของ�ฐ หากห�กเ�ยงไ�ไ�
และ�องใ��อ�ลโดยละเ�ยดเ�ยว�บการ�ด�น
ทางอากาศ�บ�มชน�อง�น�ไ��บผลกระทบ
อ�าง�อย 48 �วโมง�อนการ�ด�นทางอากาศ

ก�มการ�บรองจะ�องไ��การ�ด�นสาร��ด
�ต��ชทางอากาศ เ�นแ�ในกร��เศษ�ไ��ทาง
เ�อก�น�เ�นไปไ�  โดยจะ�องไ��บการอ���
�วงห�าจากห�วยงานของ�ฐ หากห�กเ�ยงไ�ไ�
และ�องใ��อ�ลโดยละเ�ยดเ�ยว�บการ�ด�น
ทางอากาศ�บ�มชน�อง�น�ไ��บผลกระทบ
อ�าง�อย 48 �วโมง�อนการ�ด�นทางอากาศ

ก�มการ�บรองจะ�องไ��การ�ด�นสาร��ด
�ต��ชทางอากาศ เ�นแ�ในกร��เศษ�ไ��ทาง
เ�อก�น�เ�นไปไ�  โดยจะ�องไ��บการอ���
�วงห�าจากห�วยงานของ�ฐ หากห�กเ�ยงไ�ไ�
และ�องใ��อ�ลโดยละเ�ยดเ�ยว�บการ�ด�น
ทางอากาศ�บ�มชน�อง�น�ไ��บผลกระทบ
อ�าง�อย 48 �วโมง�อนการ�ด�นทางอากาศ

7.3 ก�มการ�บรองจะลด �ไซเ�ล
�ก�บมาใ�ให� และ��ด
ของเ�ย�ผ�ตใน�กษณะ�
�บ�ดชอบ�อ�งแวด�อม
และ�งคม

7.3.1 �ฒนาและ�เ�นการตามแผนการ�ดการของเ�ย
�ห�บก�มการ�บรอง �งรวม�ง KPI �ห�บของ
เ�ยจากการ�เ�นงานและของเ�ยในค�วเ�อน�
เ�นการลด การใ�� การ�ไซเ�ล �งรวม�งการ
แยก�ส��ไซเ�ลและ�ง�ไ�สามารถ�ไซเ�ลไ�
และการ��ดสาร�ษและ�ส��นตรายอ�าง�
ความ�บ�ดชอบ

�ฒนาและ�เ�นการตามแผนการ�ดการของเ�ย
�ห�บก�มการ�บรอง �งรวม�ง KPI �ห�บของ
เ�ยจากการ�เ�นงานและของเ�ยในค�วเ�อน�
เ�นการลด การใ�� การ�ไซเ�ล �งรวม�งการ
แยก�ส��ไซเ�ลและ�ง�ไ�สามารถ�ไซเ�ลไ�
และการ��ดสาร�ษและ�ส��นตรายอ�าง�
ความ�บ�ดชอบ

�ฒนาและ�เ�นการตามแผนการ�ดการของเ�ย
�ห�บก�มการ�บรอง �งรวม�ง KPI �ห�บของ
เ�ยจากการ�เ�นงานและของเ�ยในค�วเ�อน�
เ�นการลด การใ�� การ�ไซเ�ล �งรวม�งการ
แยก�ส��ไซเ�ลและ�ง�ไ�สามารถ�ไซเ�ลไ�
และการ��ดสาร�ษและ�ส��นตรายอ�าง�
ความ�บ�ดชอบ
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

7.3.2 �อง�การตรวจ�ดตามการ�ดการของเ�ยของ
ก โดย�เอกสารแสดงความ�บห�า
ในการ�ดการของเ�ย���นและการลดการใ�

เ�อ��ดขยะ โดยเฉพาะ�เ�นเศษ
พลาส�ก

�อง�การตรวจ�ดตามการ�ดการของเ�ยของ
ก โดย�เอกสารแสดงความ�บห�า
ในการ�ดการของเ�ย���นและการลดการใ�

เ�อ��ดขยะ โดยเฉพาะ�เ�นเศษ
พลาส�ก

�อง�การตรวจ�ดตามการ�ดการของเ�ยของ
ก โดย�เอกสารแสดงความ�บห�า
ในการ�ดการของเ�ย���นและการลดการใ�

เ�อ��ดขยะ โดยเฉพาะ�เ�นเศษ
พลาส�ก

7.3.3 �และ�เ�นการตาม
 การลด �ไซเ�ล การ�

ก�บมาใ�ให� และการ��ดของเ�ย โดยใ��
�ดการและ�ก�าง/คนงานทราบ�นตอนเห�า�และ
�ไปป���

�และ�เ�นการตาม
 การลด �ไซเ�ล การ�

ก�บมาใ�ให� และการ��ดของเ�ย โดยใ��
�ดการและ�ก�าง/คนงานทราบ�นตอนเห�า�และ
�ไปป���

�และ�เ�นการตาม
 การลด �ไซเ�ล การ�

ก�บมาใ�ให� และการ��ดของเ�ย โดยใ��
�ดการและ�ก�าง/คนงานทราบ�นตอนเห�า�และ
�ไปป���

7.3.4 จะ�องไ�ใ�ไฟเผาในการ��ด
ของเ�ยใน�น�เ�ด

จะ�องไ�ใ�ไฟเผาในการ��ด
ของเ�ยใน�น�เ�ด

จะ�องไ�ใ�ไฟเผาในการ��ด
ของเ�ยใน�น�เ�ด

7.4 �เ�นตามแนวทางป���
เ�อลดและควบ�มการ�ด
เซาะและการเ�อมสภาพของ
�นตามการ�รวจ�นและ
�อ�ล��ประเทศของก�ม
การ�บรอง

7.4.1 C �แผน�ระ��ง และ
พ รวม�ง ของ

�แผน�ระ��ง และ
 รวม�ง� ของ

�แผน�ระ��ง และ
 รวม�ง� ของ

7.4.2 [�วเ�อก� 1] ไ�ใ��การป�กปา�มฯทดแทนบน
ใน

[�วเ�อก 2] ไ�ใ��การป�กปา�มฯทดแทนขนาด
ให�ใน ในก�มการ�บรอง

[�วเ�อก� 1] ไ�ใ��การป�กปา�มฯทดแทนบน
ใน

[�วเ�อก 2] ไ�ใ��การป�กปา�มฯทดแทนขนาด
ให�ใน ใน ง.

[�วเ�อก� 1] ไ�ใ��การป�กปา�มฯทดแทนบน
ใน

[�วเ�อก 2] ไ�ใ��การป�กปา�มฯทดแทนขนาด
ให�ใน ใน ง.

7.4.3 ไ�ใ�� บน
และแนว�นชน�ม� และห�กเ�ยง
บน  หาก
ห�กเ�ยงการป�กให�บน�น��ความเปราะบาง
และ�อย�ณภาพไ�ไ� ก�มจะ�อง�เ�นการตาม
แผนแนวทางป�������ด�ห�บการ�ดการ�น

ไ�ใ��การป�กปา�ม��นให�บน�น�ลาด�น
และแนว�นชน�ม� และห�กเ�ยงการ
บน และ  หาก
ห�กเ�ยงการป�กให�บน�น��ความเปราะบาง
และ�อย�ณภาพไ�ไ� ก�มจะ�อง�เ�นการตาม
แผนแนวทางป�������ด�ห�บการ�ดการ�น

ไ�ใ��การป�กปา�ม��นให�บน�น�ลาด�น
และแนว�นชน�ม� และห�กเ�ยงการ
บน และ  หาก
ห�กเ�ยงการป�กให�บน�น��ความเปราะบาง
และ�อย�ณภาพไ�ไ� ก�มจะ�อง�เ�นการตาม
แผนแนวทางป�������ด�ห�บการ�ดการ�น

7.4.4 �การ�รวจ�นและ�อ�ล��ประเทศเ�อเ�น
แนวทางในการวางแผนระบบระบาย�และ
ชลประทาน ถนน และโครงส�าง�นฐาน�นๆ ของ

�การ�รวจ�นและ�อ�ล��ประเทศเ�อเ�น
แนวทางในการวางแผนระบบระบาย�และ
ชลประทาน ถนน และโครงส�าง�นฐาน�นๆ ของ

�การ�รวจ�นและ�อ�ล��ประเทศเ�อเ�น
แนวทางในการวางแผนระบบระบาย�และ
ชลประทาน ถนน และโครงส�าง�นฐาน�นๆ ของ

7.5 ห�งจาก�น� 15 พฤศ�กายน
พ.ศ. 2561 ไ�ใ��การป�ก
ปา�มฯให�บน�น��นพ�
โดยไ���ง�งความ�กของ
� ไ ใ � ใ �

7.5.1 C ห�งจาก�น� 15 พฤศ�กายน 2018 ไ�ใ��
บน�น��นพ�ใน และ

�น�ให�ของ  โดยไ���ง�ง
ความ�กของ�นไ��าในระ�บใด�ตาม

ห�งจาก�น� 15 พฤศ�กายน 2018 ไ�ใ��
บน�น��นพ�ใน�น�การ�ฒนาเ�มและ

�น�ให�ของ  โดยไ���ง�ง
ความ�กของ�นไ��าในระ�บใด�ตาม

ห�งจาก�น� 15 พฤศ�กายน 2018 ไ�ใ��
บน�น��นพ�ใน�น�การ�ฒนาเ�มและ

�น�ให�ของ  โดยไ���ง�ง
ความ�กของ�นไ��าในระ�บใด�ตาม

�มการ�บรอง

ห�ม�งกลบ

�มการ�บรอง

ห�ม�งกลบ

�มการ�บรอง

ห�ม�งกลบ

ก�มการ�บรอง �นตอนการ
ป���งานมาตรฐาน (SOP)

ก�มการ�บรอง �นตอนการ
ป���งานมาตรฐาน (SOP)

ก�มการ�บรอง �นตอนการ
ป���งานมาตรฐาน (SOP)

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

�น��ความเปราะบาง �อย
�ณภา �น��ง�น ก�มการ�บรอง

�น��ความเปราะบาง �อย
�ณภาพ น��ง�น ก�มการ�บรอง

�น��ความเปราะบาง �อย
�ณภาพ น��ง�น ก�มการ�บรอง

�น�ลาด�น ก�มการ�บรอง

�น��ง�น

�น�ลาด�น ก�มการ�บรอง

�น��ง�น ก�มการ�บรอ

�น�ลาด�น ก�มการ�บรอง

�น��ง�น ก�มการ�บรอ

การป�กปา�ม��นให� �น�ลาด�น
การป�กให�

�น��ความเปราะบางและ�อย�ณภาพ
ป�กให�

�น��ความเปราะบาง �อย�ณภาพ
ป�กให�

�น��ความเปราะบาง �อย�ณภาพ

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง
การ

ป�กให�
ก�มการ�บรอง

การ
ป�กให�

ก�มการ�บรอง

การ
ป�กให�

ก�มการ�บรอง
�น�การ�ฒนาเ�ม
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

�นไ��าในระ�บใด�ตาม
และ�น�พ��งหมดจะไ��บ
การ�ดการอ�าง�ความ�บ
�ดชอบในก�มการ�บรอง

7.5.2 �การ�ด�แผน� ส�ปรายการแผน��นพ�ภายใน
และรายงานไป�ง��กเลขา�การ

RSPO ตาม�นตอนของ

 ฉ�บ�า�ด

การ�งรายงาน�อเ�นภาค�ง�บ�ห�บการ
�บรองค�งแรก เ�อ�การเป�ยนแปลง และการ�ง
ให�ใน�กๆ 5 �

�การ�ด�แผน� ส�ปรายการแผน��นพ�ภายใน
และรายงานไป�ง��กเลขา�การ

RSPO ตาม�นตอนของ

 ฉ�บ�า�ด

การ�งรายงาน�อเ�นภาค�ง�บ�ห�บการ
�บรองค�งแรก เ�อ�การเป�ยนแปลง และการ�ง
ให�ใน�กๆ 5 �

�การ�ด�แผน� ส�ปรายการแผน��นพ�ภายใน
และรายงานไป�ง��กเลขา�การ

RSPO ตาม�นตอนของ

 ฉ�บ�า�ด

การ�งรายงาน�อเ�นภาค�ง�บ�ห�บการ
�บรองค�งแรก เ�อ�การเป�ยนแปลง และการ�ง
ให�ใน�กๆ 5 �

7.5.3 C �น�เพาะป�ก�จ��น�ป�กบน�น��นพ��งหมด
ใน  จะ�อง�การ�การประเ�น
ความสามารถในการระบาย�ตาม

 ฉ�บ
�า�ด เ�ม�วยการประเ�นเ�อง�น 15 �ห�งจาก
การป�กค�งแรก �ง�ป�กสามารถป�บป�งใ��น
ส�ยไ�อ�าง�อยสอง� �อนการป�กทดแทนตาม
แผน

�น�เพาะป�ก�จ��น�ป�กบน�น��นพ��งหมด
ใน  จะ�อง�การ�การประเ�น
ความสามารถในการระบาย�ตาม

 ฉ�บ
�า�ด เ�ม�วยการประเ�นเ�อง�น 15 �ห�งจาก
การป�กค�งแรก �ง�ป�กสามารถป�บป�งใ��น
ส�ยไ�อ�าง�อยสอง� �อนการป�กทดแทนตาม
แผน

�น�เพาะป�ก�จ��น�ป�กบน�น��นพ��งหมด
ใน  จะ�อง�การ�การประเ�น
ความสามารถในการระบาย�ตาม

 ฉ�บ
�า�ด เ�ม�วยการประเ�นเ�อง�น 15 �ห�งจาก
การป�กค�งแรก �ง�ป�กสามารถป�บป�งใ��น
ส�ยไ�อ�าง�อยสอง� �อนการป�กทดแทนตาม
แผน

7.5.4 C �น�ป�กปา�ม�จ��น�ป�กบน�น��นพ�
�งหมดในก�มการ�บรอง จะ�องป���ตาม�
แนะ��มาจาก��อ RSPO �า�วย

 ฉ�บ�า�ด และจะ�อง
รายงานตาม

�การ�ด�เอกสารแผนการ�ดการ �เคราะ� และ
�ดตามผล�ห�บการท�ด�วของ�นพ� การ
�ดการ� และ�นปกค�ม�ห�บ ��น
�งหมดบน�น��นพ�

�น�ป�กปา�ม�จ��น�ป�กบน�น��นพ�
�งหมดในก�มการ�บรอง จะ�องป���ตาม�
แนะ��มาจาก��อ RSPO �า�วย

 ฉ�บ�า�ด และจะ�อง
รายงานตาม

�การ�ด�เอกสารแผนการ�ดการ �เคราะ� และ
�ดตามผล�ห�บการท�ด�วของ�นพ� การ
�ดการ� และ�นปกค�ม�ห�บ ��น
�งหมดบน�น��นพ�

�น�ป�กปา�ม�จ��น�ป�กบน�น��นพ�
�งหมดในก�มการ�บรอง จะ�องป���ตาม

 ฉ�บ
�า�ด และจะ�องรายงานตาม

�การ�ด�เอกสารแผนการ�ดการ �เคราะ� และ
�ดตามผล�ห�บการท�ด�วของ�นพ� การ
�ดการ� และ�นปกค�ม�ห�บสวนปา�ม��น
�งหมดบน�น��นพ�

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

สวนปา�ม สวนปา�ม

 RSPO �า�วยรายการส�ป
(Inventory) �น��นพ��ห�บการรายงาน�อ
RSPO และแ�แบบรายการส�ป�น��นพ�ของ
RSPO

 RSPO �า�วยรายการส�ป
(Inventory) �น��นพ��ห�บการรายงาน�อ
RSPO และแ�แบบรายการส�ป�น��นพ�ของ
RSPO

 RSPO �า�วยรายการส�ป
(Inventory) �น��นพ��ห�บการรายงาน�อ
RSPO และแ�แบบรายการส�ป�น��นพ�ของ
RSPO

�นตอนการ
ประเ�นการระบาย�ตามมาตรฐาน RSPO

�นตอนการ
ประเ�นการระบาย�ตามมาตรฐาน RSPO

�นตอนการ
ประเ�นการระบาย�ตามมาตรฐาน RSPO

แนวทางป���
����ด (BMPs) ในการเพาะป�กปา�ม��น��
อ�เ�มบน�น��นพ�

�นตอนการตรวจประเ�นพ�ตาม
มาตรฐาน RSPO

แนวทางป���
����ด (BMPs) ในการเพาะป�กปา�ม��น��
อ�เ�มบน�น��นพ�

�นตอนการตรวจประเ�นพ�ตาม
มาตรฐาน RSPO

�
แนะ��มาจาก��อ RSPO �า�วยแนวทางป���
����ด (BMPsในการเพาะป�กปา�ม��น��อ�
เ�มบน�น��นพ��ห�บเกษตรกรราย�อย

�นตอนการตรวจ
สอบ�นพ�ตามมาตรฐาน RSPO
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

7.5.5 C �น��นพ��ไ��การป�กปา�มและ��นไ��งหมด
ใน  (โดยไ���ง�งความ�ก) จะไ�
�บการ�มครองในฐานะ '�น�อ��ก��นพ�' และ
จะ�องป���ตาม�แนะ�จาก

และ�การรายงานตาม

�าม �เ�นการใดๆ ของ�อาจ�ด
ขวางความสม�ร�ห�อ�ทก�ทยาบน�น��นพ�
�งรวม�งการ�อส�าง�อระบาย� ถนน เ�อน
�แพงเ�อน �นนบ�น� และ/ห�อสายไฟ

ในกร���อง�มาตรการ�อง�น�ค��ยใน�น�
�นพ� �อง�ดใ��การส�าง�อ� แนว�นไฟ และ
ทางเ�า�การผจญเพ�ง

�น��นพ��ไ��การป�กปา�มและ��นไ��งหมด
ใน  (โดยไ���ง�งความ�ก) จะไ�
�บการ�มครองในฐานะ '�น�อ��ก��นพ�' และ
จะ�องป���ตาม�แนะ�จาก

และ�การรายงานตาม

�าม �เ�นการใดๆ ของ�อาจ�ด
ขวางความสม�ร�ห�อ�ทก�ทยาบน�น��นพ�
�งรวม�งการ�อส�าง�อระบาย� ถนน เ�อน
�แพงเ�อน �นนบ�น� และ/ห�อสายไฟ

ในกร���อง�มาตรการ�อง�น�ค��ยใน�น�
�นพ� �อง�ดใ��การส�าง�อ� แนว�นไฟ และ
ทางเ�า�การผจญเพ�ง

�น��นพ��ไ��การป�กปา�มและ��นไ��งหมด
ใน  (โดยไ���ง�งความ�ก) จะไ�
�บการ�มครองในฐานะ '�น�อ��ก��นพ�' และ
จะ�องป���ตาม�แนะ�จาก

 ฉ�บ�า�ด และ�การ
รายงานตาม

�าม �เ�นการใดๆ ของ�อาจ�ด
ขวางความสม�ร�ห�อ�ทก�ทยาบน�น��นพ�
�งรวม�งการ�อส�าง�อระบาย� ถนน เ�อน
�แพงเ�อน �นนบ�น� และ/ห�อสายไฟ

ในกร���อง�มาตรการ�อง�น�ค��ยใน�น�
�นพ� �อง�ดใ��การส�าง�อ� แนว�นไฟ และ
ทางเ�า�การผจญเพ�ง

RSPO ไ��ฒนา��อ BMPs ในการ�ดการและ�น�
สภาพ�น��นพ� �ห�บเกษตรกรราย�อย

7.6 �การ�แนวทางป���ใน
การ�กษา�ณภาพและความ
พ�อมใ�งานของ��ว�น
และ�ใ��นมาใ� การ
�ดการ�ในก�มการ�บรอง
จะ�อง�รณาการและ�ความ
สอดค�อง�บการ�ดการ�
ใน�น� HCV

7.6.1 C แผนการ�ดการ�แบบ�รณาการไ��บการ�ฒนา
และ�เ�นการใน ตามแนวทาง
ป����ง�อไป� (โดย�งเขป):

i. �งเส�มการใ��อ�าง�ประ�ท�ภาพและ
�เ�นการเต�ยมความพ�อมของแห�ง�
ii. ตรวจสอบใ�แ�ใจ�า�ก�าง/คนงานและ�ใ�
ราย�นสามารถเ�า�ง�สะอาดอ�างเ�ยงพอ
iii. ห�กเ�ยงผลกระทบ�านลบ�อ�ใ�ราย�นใน
การ�กเ�บ� และ��ป���ในการ�ดการไ��อใ�
เ�ดมล�ษทาง���มชนใ�
iv. รวม�แนะ��เ�ยว�องจาก�ว��ด 7.12.4 (
หาก�)
ก. �ดการ/��ด�เ�ยในค�วเ�อนจาก�าน�ก
คนงาน  (เ�น �เ�ย) �อนป�อยลง�แห�ง� (
หาก�)

แผนการ�ดการ�แบบ�รณาการไ��บการ�ฒนา
และ�เ�นการใน ตามแนวทาง
ป����ง�อไป� (โดย�งเขป):

i. �งเส�มการใ��อ�าง�ประ�ท�ภาพและ
�เ�นการเต�ยมความพ�อมของแห�ง�
ii. ตรวจสอบใ�แ�ใจ�า�ก�าง/คนงานและ�ใ�
ราย�นสามารถเ�า�ง�สะอาดอ�างเ�ยงพอ
iii. ห�กเ�ยงผลกระทบ�านลบ�อ�ใ�ราย�นใน
การ�กเ�บ� และ��ป���ในการ�ดการไ��อใ�
เ�ดมล�ษทาง���มชนใ�
iv. รวม�แนะ��เ�ยว�องจาก�ว��ด 7.12.4 (
หาก�)
ก. �ดการ/��ด�เ�ยในค�วเ�อนจาก�าน�ก
คนงาน  (เ�น �เ�ย) �อนป�อยลง�แห�ง� (
หาก�)

แผนการ�ดการ�แบบ�รณาการไ��บการ�ฒนา
และ�เ�นการใน ตามแนวทาง
ป����ง�อไป� (โดย�งเขป):

i. �งเส�มการใ��อ�าง�ประ�ท�ภาพและ
�เ�นการเต�ยมความพ�อมของแห�ง�
ii. ตรวจสอบใ�แ�ใจ�า�ก�าง/คนงานและ�ใ�
ราย�นสามารถเ�า�ง�สะอาดอ�างเ�ยงพอ
iii. ห�กเ�ยงผลกระทบ�านลบ�อ�ใ�ราย�นใน
การ�กเ�บ� และ��ป���ในการ�ดการไ��อใ�
เ�ดมล�ษทาง���มชนใ�
iv. รวม�แนะ��เ�ยว�องจาก�ว��ด 7.12.4 (
หาก�)
ก. �ดการ/��ด�เ�ยในค�วเ�อนจาก�าน�ก
คนงาน  (เ�น �เ�ย) �อนป�อยลง�แห�ง� (
หาก�)

ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

��อ BMPs
�ห�บการ�ดการและการ�น�สภาพของ�น��น
พ� ฉ�บ�า�ด �นตอนการ
ตรวจสอบ�น��นพ� ตามมาตรฐาน RSPO

��อ BMPs
�ห�บการ�ดการและการ�น�สภาพของ�น��น
พ� ฉ�บ�า�ด �นตอนการ
ตรวจสอบ�น��นพ� ตามมาตรฐาน RSPO

��อ BMPs
�ห�บการ�ดการและการ�น�สภาพของ�น��น
พ��ห�บเกษตรกรราย�อย  

�นตอนการตรวจสอบ�น��นพ� ตาม
มาตรฐาน RSPO

หมายเห�ทาง�นตอน
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

7.6.2 C ��และ�น��ม�ใน จะไ��บ
การ�มครอง รวม�งการ��ง�กษาและ�น��น�
�นชน�ม�งและเขต�นชน�น ๆ�เหมาะสม ตาม

 ฉ�บ�า�ด

�อง�การแ�ไข BMP  โดยใ���แจงเ�มเ�มใน
กร��การระบาย��ม�ษ�ส�าง�น�เ�น�องใ�
แนวชาย�งห�อไ�สามารถ�ด�นสารเค�ไ�

��และ�น��ม�ใน จะไ��บ
การ�มครอง รวม�งการ��ง�กษาและ�น��น�
�นชน�ม�งและเขต�นชน�น ๆ�เหมาะสม ตาม

 ฉ�บ�า�ด

�อง�การแ�ไข BMP  โดยใ���แจงเ�มเ�มใน
กร��การระบาย��ม�ษ�ส�าง�น�เ�น�องใ�
แนวชาย�งห�อไ�สามารถ�ด�นสารเค�ไ�

��และ�น��ม�ใน จะไ��บ
การ�มครอง รวม�งการ��ง�กษาและ�น��น�
�นชน�ม�งและเขต�นชน�น ๆ�เหมาะสม ตาม

 ฉ�บ�า�ด

�อง�การแ�ไข BMP  โดยใ���แจงเ�มเ�มใน
กร��การระบาย��ม�ษ�ส�าง�น�เ�น�องใ�
แนวชาย�งห�อไ�สามารถ�ด�นสารเค�ไ�

7.6.3 ��งจากโรงงานส�ดฯใน จะ�อง
ไ��บการ��ดและตรวจ�ดตามตามระเ�ยบ�อ
�ง�บของประเทศ

ไ�อ�ในเกณ� ไ�อ�ในเกณ�

7.6.4 �การ�ดตามและ�น�กป�มาณการใ��ในโรง
ส�ดฯ�อ�นของ FFB ใน

ไ�อ�ในเกณ� ไ�อ�ในเกณ�

7.7 ประ�ท�ภาพการใ�เ�อเพ�ง
ซาก�ชซาก�ต� (fosil fuels)
และการใ�พ�งงาน
ห�นเ�ยนไ��บการป�บใ�
ใ�เหมาะสม

7.7.1 �แผนการป�บป�งประ�ท�ภาพการใ�เ�อเพ�ง
ซาก�ชซาก�ต�และเ�มประ�ท�ภาพพ�งงาน
ห�นเ�ยน�ห�บก�มการ�บรองและ�การ�ดตาม
ผล

ไ�อ�ในเกณ� ไ�อ�ในเกณ�

7.8 แผนการลดและการป�อย
มล�ษ�บรรยากาศ รวม�ง
�าซเ�อนกระจก (GHG)จะ
�องไ��บการ�ฒนา �เ�น
การ และตรวจ�ดตาม รวม�ง
การ�ฒนา�น�ให�ไ��บ
การออกแบบเ�อลดการ
ป�อย�าซเ�อนกระจก

7.8.1 C

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง

��อ BMPs �ห�บการ�ดการและการ�น�สภาพ
ของ�น�สงวน�นชน�ม�ง

��อ BMPs �ห�บการ�ดการและการ�น�สภาพ
ของ�น�สงวน�นชน�ม�ง

��อ BMPs �ห�บการ�ดการและการ�น�สภาพ
ของ�น�สงวน�นชน�ม�ง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรองจะ�อง�ดป�มาณการป�อย
GHGโดยใ�  และ
รายงาน�อสาธารณะ

[�วเ�อก 1] �อง�การ�เคราะ�แนวโ�มการป�อย
มล�ษ�งแ�� 2557 โดย�เ�นการตามแผนการ
ลดการป�อย�าซเ�อนกระจก ห�อเ�ม�อย��ด
รวม�ง��ดตาม และรายงาน�อสาธารณะ�าน
รายงานการตรวจประเ�นตามมาตรฐาน RSPO

[�วเ�อก 2] �อง�การ�เคราะ�แนวโ�มการป�อย
มล�ษ�งแ�� พ.ศ.2562 โดย�เ�นการตาม
แผนการลดการป�อย�าซเ�อนกระจก ห�อเ�ม
�อย��ด รวม�ง��ดตาม และรายงาน�อ
สาธารณะ�านรายงานการตรวจประเ�นตาม
มาตรฐาน RSPO

จะ�อง�ดป�มาณการป�อย
GHGโดยใ�  และ
รายงาน�อสาธารณะ

[�วเ�อก 1] �อง�การ�เคราะ�แนวโ�มการป�อย
มล�ษ�งแ�� 2557 โดย�เ�นการตามแผนการ
ลดการป�อย�าซเ�อนกระจก ห�อเ�ม�อย��ด
รวม�ง��ดตาม และรายงาน�อสาธารณะ�าน
รายงานการตรวจประเ�นตามมาตรฐาน RSPO

[�วเ�อก 2] �อง�การ�เคราะ�แนวโ�มการป�อย
มล�ษ�งแ�� พ.ศ.2562 โดย�เ�นการตาม
แผนการลดการป�อย�าซเ�อนกระจก ห�อเ�ม
�อย��ด รวม�ง��ดตาม และรายงาน�อ
สาธารณะ�านรายงานการตรวจประเ�นตาม
มาตรฐาน RSPO

จะ�อง�ดป�มาณการป�อย
GHGโดยใ�  และ
รายงาน�อสาธารณะ

[�วเ�อก 1] �อง�การ�เคราะ�แนวโ�มการป�อย
มล�ษ�งแ�� 2557 โดย�เ�นการตามแผนการ
ลดการป�อย�าซเ�อนกระจก ห�อเ�ม�อย��ด
รวม�ง��ดตาม และรายงาน�อสาธารณะ�าน
รายงานการตรวจประเ�นตามมาตรฐาน RSPO

[�วเ�อก 2] �อง�การ�เคราะ�แนวโ�มการป�อย
มล�ษ�งแ�� พ.ศ.2562 โดย�เ�นการตาม
แผนการลดการป�อย�าซเ�อนกระจก ห�อเ�ม
�อย��ด รวม�ง��ดตาม และรายงาน�อ
สาธารณะ�านรายงานการตรวจประเ�นตาม
มาตรฐาน RSPO

เค�อง�นวณ RSPO PalmGHG เค�อง�นวณ RSPO PalmGHG เค�อง�นวณ RSPO PalmGHG



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

�าง 1 ห�กการและห�กเกณ�ของ RSPO (P&C) พ.ศ. 2566 51

หมายเห�: �พ�เฉพาะทาง�อ�ใน  จะ�เ�นเ�น�วเ�ยง"��ยาม"

ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

7.8.2 C �อง�ประเ�น�วงห�า�อนการ
�เ�นการ�ฒนา�น�ป�กให��งแ��พ.ศ. 2557
เ�อประเ�นป�มาณคา�บอนและแห�ง�มาของ
การป�อย�าซ���ญ�อาจเ�นผลมาจากการ
�ฒนา�น�ป�กให��วางแผนไ� ตาม

 ฉ�บ�า�ด

�อง�ประเ�น�วงห�า�อนการ
�เ�นการ�ฒนา�น�ป�กให��งแ��พ.ศ. 2557
เ�อประเ�นป�มาณคา�บอนและแห�ง�มาของ
การป�อย�าซ���ญ�อาจเ�นผลมาจากการ
�ฒนา�น�ป�กให��วางแผนไ� ตาม

 ฉ�บ�า�ด

�อง�ประเ�น�วงห�า�อนการ
�เ�นการ�ฒนา�น�ป�กให��งแ��พ.ศ. 2557
เ�อประเ�นป�มาณคา�บอนและแห�ง�มาของ
การป�อย�าซ���ญ�อาจเ�นผลมาจากการ
�ฒนา�น�ป�กให��วางแผนไ� ตาม

 ฉ�บ�า�ด (�าง�งเค�อง
�อ�ห�บเกษตรกรราย�อย)

7.8.3 C สาร�อมล�ษ�อาจเ�ด�น�น ๆ และจากการใ�
งานใน �งจะกลายเ�นความเ�ยง (
ยกเ�น GHG) จะ�องไ��บการระ�และ�การ�
แผน�จะลดห�อเ�มใ��อย��ดไปใ�และ�การ
�ดตาม

สาร�อมล�ษ�อาจเ�ด�น�น ๆ และจากการใ�
งานใน �งจะกลายเ�นความเ�ยง (
ยกเ�น GHG) จะ�องไ��บการระ�และ�การ�
แผน�จะลดห�อเ�มใ��อย��ดไปใ�และ�การ
�ดตาม

สาร�อมล�ษ�อาจเ�ด�น�น ๆ และจากการใ�
งานใน �งจะกลายเ�นความเ�ยง (
ยกเ�น GHG) จะ�องไ��บการระ�และ�การ�
แผน�จะลดห�อเ�มใ��อย��ดไปใ�และ�การ
�ดตาม

7.9 ไ�ใ�ไฟเผาในการเต�ยม
��นและ�การ�อง�นใน
�น��ดการ

7.9.1 C �จกรรมการเต�ยม�น�ห�บการป�กให� การ
�ฒนา และ/ห�อ การป�กทดแทน��ภายใน

จะ�องไ��เ�นการโดยการใ�ไฟเผา

�จกรรมการเต�ยม�น�ห�บการป�กให� การ
�ฒนา และ/ห�อ การป�กทดแทน��ภายใน

จะ�องไ��เ�นการโดยการใ�ไฟเผา

�จกรรมการเต�ยม�น�ห�บการป�กให� การ
�ฒนา และ/ห�อ การป�กทดแทน��ภายใน

จะ�องไ��เ�นการโดยการใ�ไฟเผา
7.9.2 จะ�อง�หนดมาตรการ�อง�น

และควบ�ม�ค��ย�ห�บ�ก�น�ภายใ�การ
�ดการโดยตรง �งรวม�งการ��วน�วมของ��
�วนไ��วนเ�ย�อ��ด�น

จะ�อง�หนดมาตรการ�อง�น
และควบ�ม�ค��ย�ห�บ�ก�น�ภายใ�การ
�ดการโดยตรง �งรวม�งการ��วน�วมของ��
�วนไ��วนเ�ย�อ��ด�น

จะ�อง�หนดมาตรการ�อง�น
และควบ�ม�ค��ย�ห�บ�ก�น�ภายใ�การ
�ดการโดยตรง �งรวม�งการ��วน�วมของ��
�วนไ��วนเ�ย�อ��ด�น

7.10 ก�ม�บรอง�เ�นการ
ประเ�นผลกระทบทาง�งคม
และ�งแวด�อมอ�าง
ครอบค�ม (SEIA) �อนการ
ป�กห�อ�เ�นการใน�น�
ให� และแผนการ�ดการและ
ตรวจ�ดตามทาง�งคมและ
�งแวด�อมไ��บการ�เ�น
การและป�บป�งอ�าง
ส�เสมอในระห�าง��การ
�เ�นงาน

7.10.1 C ในการป�กห�อ�เ�นการใน�น�ให�รวม�งโรง
ส�ดฯ �อง�เ�นการประเ�นผลก
ระทบทาง�งคมและ�งแวด�อม�เ�น�สระ (SEIA)
โดย�าน��การแบบ��วน�วม�บ

�ไ��บผลกระทบ และรวม�งผลกระทบของ

ในการป�กห�อ�เ�นการใน�น�ให�รวม�งโรง
ส�ดฯ �อง�เ�นการประเ�นผลก
ระทบทาง�งคมและ�งแวด�อม�เ�น�สระ (SEIA)
โดย�าน��การแบบ��วน�วม�บ

�ไ��บผลกระทบ และรวม�งผลกระทบของ

ในการป�กห�อ�เ�นการใน�น�ให�รวม�งโรง
ส�ดฯ �อง�เ�นการประเ�นผลก
ระทบทาง�งคมและ�งแวด�อม�เ�น�สระ (SEIA)
โดย�าน��การแบบ��วน�วม�บ

�ไ��บผลกระทบ และรวม�งผลกระทบของ

7.10.2 แผนการ�ดการและการ�ดตาม�ห�บ
ไ��ฒนา�านการ��วน�วมของ���วนไ�

�วนเ�ย�ไ��บผลกระทบและ���วนไ��วนเ�ย�
สนใจ โดยอา�ย�อ�นพบจากผลการประเ�นผลก
ระทบทาง�งคมและ�งแวด�อม (SEIA) ��เ�น
การ

แผนการ�ดการและการ�ดตาม�ห�บ
ไ��ฒนา�านการ��วน�วมของ���วนไ�

�วนเ�ย�ไ��บผลกระทบและ���วนไ��วนเ�ย�
สนใจ โดยอา�ย�อ�นพบจากผลการประเ�นผลก
ระทบทาง�งคมและ�งแวด�อม (SEIA) ��เ�น
การ

แผนการ�ดการและการ�ดตาม�ห�บ
ไ��ฒนา�านการ��วน�วมของ���วนไ�

�วนเ�ย�ไ��บผลกระทบและ���วนไ��วนเ�ย�
สนใจ โดยอา�ย�อ�นพบจากผลการประเ�นผลก
ระทบทาง�งคมและ�งแวด�อม (SEIA) ��เ�น
การ

7.10.3 C ในการป�กษาหา�อ�บ�มชน�ไ��บผลกระทบ จะ
�อง�การทบทวนแผนการ�ดการและ�ดตาม
�งคมและ�งแวด�อม�ก�เ�อรวบรวม�อป�บป�ง
ใด ๆ �เ�ด�นจากการ�เ�นการค�ง�อน

แนวป���: �อง�ห�กฐานแสดงการป�กษาหา�อ
�บ�มชน�ไ��บผลกระทบและมาตรการ�ใ�เ�อ
รวบรวม�อ�ล��อนเ�าก�มแ�วห�อไ�

ในการป�กษาหา�อ�บ�มชน�ไ��บผลกระทบ จะ
�อง�การทบทวนแผนการ�ดการและ�ดตาม
�งคมและ�งแวด�อม�ก�เ�อรวบรวม�อป�บป�ง
ใด ๆ �เ�ด�นจากการ�เ�นการค�ง�อน

แนวป���: �อง�ห�กฐานแสดงการป�กษาหา�อ
�บ�มชน�ไ��บผลกระทบและมาตรการ�ใ�เ�อ
รวบรวม�อ�ล��อนเ�าก�มแ�วห�อไ�

ในการป�กษาหา�อ�บ�มชน�ไ��บผลกระทบ จะ
�อง�การทบทวนแผนการ�ดการและ�ดตาม
�งคมและ�งแวด�อม�ก�เ�อรวบรวม�อป�บป�ง
ใด ๆ �เ�ด�นจากการ�เ�นการค�ง�อน

แนวป���: �อง�ห�กฐานแสดงการป�กษาหา�อ
�บ�มชน�ไ��บผลกระทบและมาตรการ�ใ�เ�อ
รวบรวม�อ�ล��อนเ�าก�มแ�วห�อไ�

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�ม
การ�บรอง

ก�ม
การ�บรอง

ก�ม
การ�บรอง

ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง ก�มการ�บรอง

ก�มการ�บรอง

���วนไ��วน
เ�ย
เกษตรกรราย�อย/�ป�กปา�มในโครงการ

ก�มการ�บรอง

���วนไ��วน
เ�ย
เกษตรกรราย�อย/�ป�กปา�มในโครงการ

ก�มการ�บรอง

���วนไ��วน
เ�ย
เกษตรกรราย�อย/�ป�กปา�มในโครงการ

ก�มการ
�บรอง

ก�มการ
�บรอง

ก�มการ
�บรอง

�นตอนของ
มาตรฐาน RSPOเ�ยว�บการประเ�น GHG �ห�บ
การ�ฒนา�น�ป�กให�

�นตอนของ
มาตรฐาน RSPOเ�ยว�บการประเ�น GHG �ห�บ
การ�ฒนา�น�ป�กให�

�นตอนของ
มาตรฐาน RSPOเ�ยว�บการประเ�น GHG �ห�บ
การ�ฒนา�น�ป�กให�
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

หมายเห��นตอน�ห�บ7.11
RSPO �ง�น�จะส�างสม�ลการ�รง��ต��ง�นและการลดความยากจนไปพ�อม�บความ�เ�นในการอ��ก� ปก�อง และเส�มส�างความ�ดมสม�ร�ของระบบ�เวศ
ในความพยายาม�จะส�บส�นในการห�ดการ�ดไ��ลาย�าอ�าง�ประ�ท�ผล มาตรฐาน RSPO �านกระบวนการทบทวน P&C �พ.ศ. 2561 ไ�ระ�ประเทศ���าไ�ปกค�ม�ง�งเ�ด (7) แ�ง [ใ��ง�ไป�ง
รายงาน] (HFCC): i) สาธารณ�ฐประชา�ปไตยคองโก (DRC) ; ii) สาธารณ�ฐคองโก; iii) ประเทศไล�เ�ย; iv) กาบอง; v) เ�ยนมา�; vi) ห�เกาะโซโลมอน; และ vii) ปา�ว�ว�� (PNG)

RSPO �ง�บทราบ�ง�องการโอกาสทางเศรษฐ�จอ�างเ�ง�วนของ 'HFCCs' เห�า� �ง�วยใ��มชนสามารถเ�อกเ�นทางการ�ฒนาของตนเองไ� ในขณะเ�ยว�น��กษาผลประโยช�ทางเศรษฐ�จและ�งคม
และการปก�อง�งแวด�อม �ง�น�ง�อง�การ�ฒนา�นตอน�ป�บเป�ยนเ�อรอง�บการ�ฒนา��นปา�มอ�าง�ง�นโดยชน�นเ�องและ�มชน�อง�น���ท�ตามกฎหมายห�อตามจา�ตประเพ�ใน HFCC

7.11 การแ�วถาง��น�เ�นการ
โดยก�มการ�บรองไ��อใ�
เ�ดการ�ดไ��ลาย�าห�อ
ส�างความเ�ยหายใ��บ
�น����ล�าการอ��ก��ง
(HCV) �า��ป�มาณ
คา�บอน�ง (HCS) �น��น
พ� และ�น�อ��ก��นๆ

7.11.1 C �งแ�เ�อนพฤศ�กายน พ.ศ.
2548 ไ�ไ��ใ��า�บ�นและ/ห�อ�น� HCV เ�ย
หาย �ก�ง �งแ��น� 15
พฤศ�กายน พ.ศ. 2561 ไ�ไ��ใ��า HCS เ�ย
หาย โดยความ�บ�ดในการชดเชย�อาจเ�ด�นจะ
ไ��บการประเ�น�านการ�เคราะ�การ
เป�ยนแปลงการใ���น (LUCA) ตาม

 �งจะไ��บ
สถานะ '�าน' จาก��กเลขา�การ RSPO

�งแ�เ�อนพฤศ�กายน พ.ศ.
2548 ไ�ไ��ใ��า�บ�นและ/ห�อ�น� HCV เ�ย
หาย �ก�ง �งแ��น� 15
พฤศ�กายน พ.ศ. 2561 ไ�ไ��ใ��า HCS เ�ย
หาย โดยความ�บ�ดในการชดเชย�อาจเ�ด�นจะ
ไ��บการประเ�น�านการ�เคราะ�การ
เป�ยนแปลงการใ���น (LUCA) ตาม

 �งจะไ��บ
สถานะ '�าน' จาก��กเลขา�การ RSPO

�งแ�เ�อนพฤศ�กายน พ.ศ.
2548 ไ�ไ��ใ��า�บ�นและ/ห�อ�น� HCV เ�ย
หาย �ก�ง �งแ��น� 15
พฤศ�กายน พ.ศ. 2561 ไ�ไ��ใ��า HCS เ�ย
หาย โดยความ�บ�ดในการชดเชย�อาจเ�ด�นจะ
ไ��บการประเ�น�านการ�เคราะ�การ
เป�ยนแปลงการใ���น (LUCA) ตาม

7.11.2 C ในกร���การแ�วถาง��นโดยไ��การประเ�น
HCV �อน�งแ�เ�อนพฤศ�กายนพ.ศ. 2548 ห�อ
ไ��การประเ�น HCV-HCSA �อน�งแ��น� 15
พฤศ�กายนพ.ศ. 2561 ก�มการ�บรองโดยห�า�
�บ�ดชอบจะ�อง�แผนการ�าย�าทดแทน และ
ห�อการแ�ไขเ�ยวยาไปใ� โดยแผน�ไ��ฒนา
�นตาม

 ฉ�บ�า�ด �ง� กลไกการเ�า
�ดตามภายในแผนการ�าย�าทดแทนและการ
แ�ไขเ�ยวยา��การลงนาม�บรองจะ�อง�ด�
เ�นเอกสารและ�ไป�การป���

ในกร���การแ�วถาง��นโดยไ��การประเ�น
HCV �อน�งแ�เ�อนพฤศ�กายนพ.ศ. 2548 ห�อ
ไ��การประเ�น HCV-HCSA �อน�งแ��น� 15
พฤศ�กายนพ.ศ. 2561 ก�มการ�บรองโดยห�า�
�บ�ดชอบจะ�อง�แผนการ�าย�าทดแทน และ
ห�อการแ�ไขเ�ยวยาไปใ� โดยแผน�ไ��ฒนา
�นตาม

 ฉ�บ�า�ด �ง� กลไกการเ�า
�ดตามภายในแผนการ�าย�าทดแทนและการ
แ�ไขเ�ยวยา��การลงนาม�บรองจะ�อง�ด�
เ�นเอกสารและ�ไป�การป���

ในกร���การแ�วถาง��นโดยไ��การประเ�น
HCV �อน�งแ�เ�อนพฤศ�กายนพ.ศ. 2548 ห�อ
ไ��การประเ�น HCV-HCSA �อน�งแ��น� 15
พฤศ�กายนพ.ศ. 2561 ก�มการ�บรองโดยห�า�
�บ�ดชอบจะ�อง�แผนการ�าย�าทดแทน และ
ห�อการแ�ไขเ�ยวยาไปใ� โดยแผน�ไ��ฒนา
�น

 ฉ�บ
�า�ด �ง� กลไกการเ�า�ดตามภายในแผนการ
�าย�าทดแทนและการแ�ไขเ�ยวยา��การลง
นาม�บรองจะ�อง�ด�เ�นเอกสารและ�ไป�
การป���

หมายเห��นตอน
ในกร��ไ�� RSPO SH RaCP �ง�บใ� �ว��ด�
ไ��บการยกเ�นจากการตรวจสอบการป���ตาม
�อ�หนด

การแ�วถาง��น

การแ�วถาง��น

การแ�วถาง��น

การแ�วถาง��น

การแ�วถาง��น

การแ�วถาง��น

เอกสารแนว
ป���  LUCA ตามมาตรฐาน RSPO

เอกสารแนว
ป���  LUCA ตามมาตรฐาน RSPO

แนวป���
ของ RSPO เ�ยว�บการ�งแผน��ห�บการ
�เคราะ�การเป�ยนแปลงการใ���น (LUCA)
�ห�บเกษตรกรราย�อย�สระ

�นตอนการแ�ไขเ�ยวยาและการชดเชย
ของ RSPO (RaCP)

�นตอนการแ�ไขเ�ยวยาและการชดเชย
ของ RSPO (RaCP)

ตาม�นตอนการแ�ไขเ�ยวยาและการชดเชย
ของ RSPO (RaCP) �ห�บเกษตรกรราย�อย
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หมายเห�: �พ�เฉพาะทาง�อ�ใน  จะ�เ�นเ�น�วเ�ยง"��ยาม"

ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

7.11.3 C "�น� HCV และ�า HCS และ�น�อ��ก��น ๆ ของ
ก�มการ�บรองจะ�กระ�ไ��ง�: a) �ห�บก�ม
การ�บรอง��านการ�บรองแ�วโดยไ��การแ�ว
ถาง��นให�ห�งจาก�น� 15 พฤศ�กายน พ.ศ.
2561 - การประเ�น HCV จะ�เ�นการโดย�
ประเ�น�ไ��บอ���จาก RSPO ห�อ �ประเ�น��
ใบอ�ญา��ตรวจประเ�นของ HCVN ��งไ�หมด
อา� b) �ห�บก�มการ�บรอง�ไ��บการ�บรอง
แ�วและ�การแ�วถาง��นใน�น�ให��ง�ด
ประเภท�า�ความเ�ยง�ตามมาตรฐาน RSPO
เ�ยว�บแนวทางการระ�ความเ�ยงในการใ���น
(LURI)  - การประเ�น HCV จะ�เ�นการโดย�
ประเ�น�ไ��บอ���จาก RSPO ห�อ�ประเ�น��
ใบอ�ญา��ตรวจประเ�นของ HCVN ��งไ�หมด
อา� c) �ห�บก�มการ�บรอง��านการ�บรอง
แ�วและ�การแ�วถาง��นใน�น�ให���ด�า�
ความเ�ยง�งตามมาตรฐาน RSPO เ�ยว�บ
แนวทางการระ�ความเ�ยงในการใ���น (LURI),
....ควร�การ�จาณา�หนด�อไป (TBD)

"�น� HCV และ�า HCS และ�น�อ��ก��น ๆ ของ
ก�มการ�บรองจะ�กระ�ไ��ง�: a) �ห�บก�ม
การ�บรอง��านการ�บรองแ�วโดยไ��การแ�ว
ถาง��นให�ห�งจาก�น� 15 พฤศ�กายน พ.ศ.
2561 - การประเ�น HCV จะ�เ�นการโดย�
ประเ�น�ไ��บอ���จาก RSPO ห�อ �ประเ�น��
ใบอ�ญา��ตรวจประเ�นของ HCVN ��งไ�หมด
อา� b) �ห�บก�มการ�บรอง�ไ��บการ�บรอง
แ�วและ�การแ�วถาง��นใน�น�ให��ง�ด
ประเภท�า�ความเ�ยง�ตามมาตรฐาน RSPO
เ�ยว�บแนวทางการระ�ความเ�ยงในการใ���น
(LURI)  - การประเ�น HCV จะ�เ�นการโดย�
ประเ�น�ไ��บอ���จาก RSPO ห�อ�ประเ�น��
ใบอ�ญา��ตรวจประเ�นของ HCVN ��งไ�หมด
อา� c) �ห�บก�มการ�บรอง��านการ�บรอง
แ�วและ�การแ�วถาง��นใน�น�ให���ด�า�
ความเ�ยง�งตามมาตรฐาน RSPO เ�ยว�บ
แนวทางการระ�ความเ�ยงในการใ���น (LURI),
....ควร�การ�จาณา�หนด�อไป (TBD)

7.11.4 C
ใน ใน

จะ�องใ��นตอน
เฉพาะ�ห�บกร�การ�บทอดจากบรรพ��ษและ
การ�ฒนาของชนเ�า�นเ�องและ�มชน�อง�น�
��ท�ตามกฎหมายห�อตามจา�ตประเพ� โดย
�จารณาจากพ�ภา�ระ�บ��ภาคและระ�บ
ประเทศ กระบวนการของ���วนไ��วนเ�ย

หมายเห��นตอน
ในกร��ไ���นตอนป���� ใ�ใ��ว��ด 7.12.2

ใน ใน
จะ�องใ��นตอน

เฉพาะ�ห�บกร�การ�บทอดจากบรรพ��ษและ
การ�ฒนาของชนเ�า�นเ�องและ�มชน�อง�น�
��ท�ตามกฎหมายห�อตามจา�ตประเพ� โดย
�จารณาจากพ�ภา�ระ�บ��ภาคและระ�บ
ประเทศ กระบวนการของ���วนไ��วนเ�ย

หมายเห��นตอน
ในกร��ไ���นตอนป���� ใ�ใ��ว��ด 7.12.2

ใน ใน
จะ�องใ��นตอน

เฉพาะ�ห�บกร�การ�บทอดจากบรรพ��ษและ
การ�ฒนาของชนเ�า�นเ�องและ�มชน�อง�น�
��ท�ตามกฎหมายห�อตามจา�ตประเพ� โดย
�จารณาจากพ�ภา�ระ�บ��ภาคและระ�บ
ประเทศ กระบวนการของ���วนไ��วนเ�ย

หมายเห��นตอน
ในกร��ไ���นตอนป���� ใ�ใ��ว��ด 7.12.2

"�น� HCV และ�า HCS และ�น�อ��ก��น ๆ ของ
ก�มการ�บรองจะ�กระ�ไ��ง�: a) �ห�บก�ม
การ�บรอง��านการ�บรองแ�วโดยไ��การแ�ว
ถาง��นให�ห�งจาก�น� 15 พฤศ�กายน พ.ศ.
2561 - การประเ�น HCV จะ�เ�นการโดย�
ประเ�น�ไ��บอ���จาก RSPO ห�อ �ประเ�น��
ใบอ�ญา��ตรวจประเ�นของ HCVN ��งไ�หมด
อา� b) �ห�บก�มการ�บรอง�ไ��บการ�บรอง
แ�วและ�การแ�วถาง��นใน�น�ให��ง�ด
ประเภท�า�ความเ�ยง�ตามมาตรฐาน RSPO
เ�ยว�บแนวทางการระ�ความเ�ยงในการใ���น
(LURI)  - การประเ�น HCV จะ�เ�นการโดย�
ประเ�น�ไ��บอ���จาก RSPO ห�อ�ประเ�น��
ใบอ�ญา��ตรวจประเ�นของ HCVN ��งไ�หมด
อา� c) �ห�บก�มการ�บรอง��านการ�บรอง
แ�วและ�การแ�วถาง��นใน�น�ให���ด�า�
ความเ�ยง�งตามมาตรฐาน RSPO เ�ยว�บ
แนวทางการระ�ความเ�ยงในการใ���น (LURI),
....ควร�การ�จาณา�หนด�อไป (TBD)

���ศ����าไ�ปกค�ม�ง (HFCLs) ประเทศ
���น��าปกค�ม�ง (HFCCs)

���ศ����าไ�ปกค�ม�ง (HFCLs) ประเทศ
���น��าปกค�ม�ง (HFCCs)

���ศ����าไ�ปกค�ม�ง (HFCLs) ประเทศ
���น��าปกค�ม�ง (HFCCs)
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

7.12 �น� HCV �า HCS �น��น
พ� และ�น�อ��ก��นๆ
�งหมด รวม�งช�ด�น� RTE
และแห�ง�อ�อา�ย�งหมด
�ระ�ในก�มการ�บรองไ�
�บการ�มครองและ/ห�อ
เส�มส�างความสมบร�และ
�การตรวจ�ดตาม

7.12.1 C จะ�อง�ด�แผนการ�ดการแบบ�รณาการ (IMP)
เ�อปก�องและ/ห�อเส�มส�างความ�ดมสม�ร�
ใน�น� HCVs และ�า HCS �ระ� รวม�งแห�ง�อ�
อา�ย�ห�บช�ด�น� RTE �น��นพ�และ/ห�อ
�น�อ��ก��น ๆ ของก�มการ�บรองเ�นเอกสาร
และ�ไป�การป��� ป�บป�งใ�สอดค�อง�บ

หมายเห��นตอน
�นตอน RSPO IMP จะ�องประกอบ�วย�ง�อไป�:
i) ขอบเขตของ IMP จะครอบค�มก�มการ�บรอง
�งหมด รวม�ง���ศ�ขนาดให� (ตามขอบเขต�
ตกลง�บ��อ�ท�)
ii) รวม�อตกลง�บ�มชน�ไ��บผลกระทบ
iii) รวม�แนะ��านการ�ดการและการ�ดตาม
ผลจากรายงานการประเ�น HCV-HCSA โดย�
�ต�ประสง�และเ�าหมาย��ดเจน
iv) ก�มการ�บรองจะ�องทบทวนและป�บป�ง IMP
�ก ๆ 5 �โดยเ�อใ�เ�น�งผลการตรวจ�ดตาม
และการเป�ยนแปลงใน�อตกลง
v) ใ�รวม IMP ใดๆ ��ฒนา�นโดย�าน
กระบวนการระเ�ยบ��การป�กปา�ม��นใน
�น�ให� (NPP) หาก�
ในกร��ไ���นตอน IMP ของ RSPO IMP ��ฒนา
โดยก�มการ�บรองจะ�องประกอบ�วย�อ�ล�
ระ�ไ��าง�นหมายเห��นตอน

จะ�อง�ด�แผนการ�ดการแบบ�รณาการ (IMP)
เ�อปก�องและ/ห�อเส�มส�างความ�ดมสม�ร�
ใน�น� HCVs และ�า HCS �ระ� รวม�งแห�ง�อ�
อา�ย�ห�บช�ด�น� RTE �น��นพ�และ/ห�อ
�น�อ��ก��น ๆ ของก�มการ�บรองเ�นเอกสาร
และ�ไป�การป��� ป�บป�งใ�สอดค�อง�บ

หมายเห��นตอน
�นตอน RSPO IMP จะ�องประกอบ�วย�ง�อไป�:
i) ขอบเขตของ IMP จะครอบค�มก�มการ�บรอง
�งหมด รวม�ง���ศ�ขนาดให� (ตามขอบเขต�
ตกลง�บ��อ�ท�)
ii) รวม�อตกลง�บ�มชน�ไ��บผลกระทบ
iii) รวม�แนะ��านการ�ดการและการ�ดตาม
ผลจากรายงานการประเ�น HCV-HCSA โดย�
�ต�ประสง�และเ�าหมาย��ดเจน
iv) ก�มการ�บรองจะ�องทบทวนและป�บป�ง IMP
�ก ๆ 5 �โดยเ�อใ�เ�น�งผลการตรวจ�ดตาม
และการเป�ยนแปลงใน�อตกลง
v) ใ�รวม IMP ใดๆ ��ฒนา�นโดย�าน
กระบวนการระเ�ยบ��การป�กปา�ม��นใน
�น�ให� (NPP) หาก�
ในกร��ไ���นตอน IMP ของ RSPO IMP ��ฒนา
โดยก�มการ�บรองจะ�องประกอบ�วย�อ�ล�
ระ�ไ��าง�นหมายเห��นตอน

จะ�อง�ด�แผนการ�ดการแบบ�รณาการ (IMP)
เ�อปก�องและ/ห�อเส�มส�างความ�ดมสม�ร�
ใน�น� HCVs และ�า HCS �ระ� รวม�งแห�ง�อ�
อา�ย�ห�บช�ด�น� RTE �น��นพ�และ/ห�อ
�น�อ��ก��น ๆ ของก�มการ�บรองเ�นเอกสาร
และ�ไป�การป��� ป�บป�งใ�สอดค�อง�บ

หมายเห��นตอน
�นตอน RSPO IMP จะ�องประกอบ�วย�ง�อไป�:
i) ขอบเขตของ IMP จะครอบค�มก�มการ�บรอง
�งหมด รวม�ง���ศ�ขนาดให� (ตามขอบเขต�
ตกลง�บ��อ�ท�)
ii) รวม�อตกลง�บ�มชน�ไ��บผลกระทบ
iii) รวม�แนะ��านการ�ดการและการ�ดตาม
ผลจากรายงานการประเ�น HCV-HCSA โดย�
�ต�ประสง�และเ�าหมาย��ดเจน
iv) ก�มการ�บรองจะ�องทบทวนและป�บป�ง IMP
�ก ๆ 5 �โดยเ�อใ�เ�น�งผลการตรวจ�ดตาม
และการเป�ยนแปลงใน�อตกลง
v) ใ�รวม IMP ใดๆ ��ฒนา�นโดย�าน
กระบวนการระเ�ยบ��การป�กปา�ม��นใน
�น�ให� (NPP) หาก�
ในกร��ไ���นตอน IMP ของ RSPO IMP ��ฒนา
โดยก�มการ�บรองจะ�องประกอบ�วย�อ�ล�
ระ�ไ��าง�นหมายเห��นตอน

�น
ตอน RSPO IMP

�น
ตอน RSPO IMP

�น
ตอน RSPO IMP
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

7.12.2 เ�อ�การระ��ท�ของ�มชน�ไ��บผลกระทบใน
�น� HCV, �า HCS ห�ง�น� 15 พฤศ�กายน 2018,
�น��นพ�และ/ห�อ�น�อ��ก��น ๆ 

จะ�องไ�ลด�ท�เห�า�โดยโดยไ��ห�ก
ฐาน�อตกลง�เจรจา��าน FPICในการ��ง�กษา
และการ�ดการ�น�เห�า�

ในกร���จกรรมของ�มชน�ไ��บผลกระทบส�าง
ความเ�ยหายใ��บ�น� HCV �น��นพ� และ�า
HCS (เ�น การ�สวน) จะ�อง
รายงานไป�ง��กเลขา�การ RSPO และห�วย
ออกใบ�บรอง (CB) ในระห�างการประเ�นตรวจ
�ดตามประ��

หมายเห��นตอน
แนวป���ของ RSPO เ�ยว�บการรายงานและการ
�ดการสถานการ��ลองเห�า�จะไ��บการ
�ฒนา

เ�อ�การระ��ท�ของ�มชน�ไ��บผลกระทบใน
�น� HCV, �า HCS ห�ง�น� 15 พฤศ�กายน 2018,
�น��นพ�และ/ห�อ�น�อ��ก��น ๆ 

จะ�องไ�ลด�ท�เห�า�โดยโดยไ��ห�ก
ฐาน�อตกลง�เจรจา��าน FPICในการ��ง�กษา
และการ�ดการ�น�เห�า�

ในกร���จกรรมของ�มชน�ไ��บผลกระทบส�าง
ความเ�ยหายใ��บ�น� HCV �น��นพ� และ�า
HCS (เ�น การ�สวน) จะ�อง
รายงานไป�ง��กเลขา�การ RSPO และห�วย
ออกใบ�บรอง (CB) ในระห�างการประเ�นตรวจ
�ดตามประ��

หมายเห��นตอน
แนวป���ของ RSPO เ�ยว�บการรายงานและการ
�ดการสถานการ��ลองเห�า�จะไ��บการ
�ฒนา

เ�อ�การระ��ท�ของ�มชน�ไ��บผลกระทบใน
�น� HCV, �า HCS ห�ง�น� 15 พฤศ�กายน 2018,
�น��นพ�และ/ห�อ�น�อ��ก��น ๆ 

จะ�องไ�ลด�ท�เห�า�โดยโดยไ��ห�ก
ฐาน�อตกลง�เจรจา��าน FPICในการ��ง�กษา
และการ�ดการ�น�เห�า�

ในกร���จกรรมของ�มชน�ไ��บผลกระทบส�าง
ความเ�ยหายใ��บ�น� HCV �น��นพ� และ�า
HCS (เ�น การ�สวน) จะ�อง
รายงานไป�ง��กเลขา�การ RSPO และห�วย
ออกใบ�บรอง (CB) ในระห�างการประเ�นตรวจ
�ดตามประ��

หมายเห��นตอน
แนวป���ของ RSPO เ�ยว�บการรายงานและการ
�ดการสถานการ��ลองเห�า�จะไ��บการ
�ฒนา

7.12.3 ช�ด�น��หายาก �ก�กคาม ห�อใก��ญ�น�
(RTE) �งหมดไ��บการ�มครอง ไ��าจะระ�ไ�ใน
การประเ�น HCV ห�อไ��ตาม �อง�การ�ดแผน
งานการใ�ความ�แ�คนงาน/�ก�างของ

เ�ยว�บสถานะของช�ด�น� RTE อ�าง
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ห�กการ เกณ��หนด
�ว��ด

โรงส�ดฯพ�อมแปลงป�กและเ�าของสวน
(>500 เฮกแต�)

�ว��ด
�ป�กขนาดกลาง (*50-500 เฮกแต� ห�อ

�หนด�าน NI)

�ว��ด
เกษตรกรราย�อย (< ห�อเ�า�บ 50 เฮกแต�)

7.12.4 จะ�อง�เ�นการตรวจ�ดตาม
สถานะ HCV �า HCS ห�ง�น� 15 พฤศ�กายน
2018 �น��นพ� �น�อ��ก��นๆ และช�ด�น�
RTE และตามแผนการ�ดการแบบ�รณาการ

หมายเห��นตอน
จะ�อง�การ�ฒนาแนวป���การตรวจ�ดตาม�
ป�บเป�ยนไ�พ�อม�บ�นตอน IMP ของ RSPO
โดย��ง�งความเ�นไปไ�ในการตรวจ�ดตาม
และแนวทางป�����อ�

ในระห�าง� แผนงานการเ�า�ดตามจะ�องไ��บ
การ�ฒนาและ�เ�นการโดย ใน
การตรวจสอบการป���ตาม�อ�หนด�ง
ครอบค�ม�ง�อไป�:

i) ขอบเขตการตรวจสอบ�องครอบค�ม�น� HCVs
�า HCS �น��นพ� �น�อ��ก��น ๆ และช�ด
�น�และแห�ง�อ� อา�ยของ RTE �น ๆรวมอ�ใน
IMP ฉ�บ�า�ด
ii) รวม�ว��ดประ�ท�ภาพ (�ง��เ�อปก�อง
และเส�มส�างความ�ดมสมบร�) และ�ว��ดผล
กระทบ (เ�อนไขของ�น� HCV �า HCS Forest ฯลฯ
�ออะไร)
ii) ส�างผล�พ��แ�งการป�บป�ง IMP ในอนาคต
(รวม�งการเ�มสาย�น� HCV ให��า�)
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