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ข้อความส าคญั: เอกสารนี้จดัท าขึ้นโดย Proforest ภายใต้การก ากบัของ คณะท างานด้านเกษตรกรรายย่อย  (Smallholder Working 

Group)  ขอ ง  RSPO แล ะอ นุ กร รมการของคณะกรรมการบริห าร  RSPO โดยปรับปรุ ง จ ากคว ามคิด เห็น /ข้อ เ สนอแน ะ 

จ ากกา รปรึกษ าหา รือ ส าธ า รณะ รอบที่ ห นึ่ ง ข อ ง ร่ า ง เ อ กส า ร ฉบับที่ ห นึ่ ง ที่ จ ัดท า โ ดย  Global Sustainability Associated, 

การปรกึษาหารอืสาธารณะรอบทีส่องส าหรบัเอกสารฉบบัปรบัปรุงที่จดัท าโดย Proforest และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารของ 

RSPO เอกสารฉบบันี้ก าลงัไดร้บัการน าเสนอกลบัไปทีค่ณะกรรมการบรหิาร RSPO เพือ่การอนุมตัแิละน ามาบงัคบัใช ้  



 

 

มีนาคม 2018  RSPO-GUI-T06-008 V2.0 THA Page 3 of 93 

 

 

ข้อก าหนดระบบการจดัการตามมาตรฐาน RSPO 
และแนวทางการรบัรองกลุ่มส าหรบัผลผลิตปาลม์ทะลายสด 

มีนาคม 2559 
 

 
      [แนะน ำชุดมำตรฐำนของขอ้มลูส ำหรบัมำตรฐำนและนโยบำยทัง้หมดของ RSPO] 

     ช่ือเอกสาร: ขอ้ก าหนดระบบการจดัการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรบัรองกลุ่มส าหรบัผลผลติปาลม์สด 

รหสัอ้างอิงเอกสาร: RSPO-GUI-T06-008 V2.0 THA 
 

ขอบเขตทางกายภาพ: ระดบันานาชาต ิ
 

วนัท่ีรบัรอง: รบัรองครัง้ที ่1 วนัที ่7 มนีาคม 2559 และทบทวนเมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2561 
 

วนัท่ีปรบัปรงุเอกสาร: เอกสารนี้จะปรบัปรุงตามการปรบัปรุงแต่ละครัง้ของ RSPO P&C 
 

ข้อมลูติดต่อ: RSPO Secretariat Sdn Bhd, Unit A-37-1, Level 37, Tower A, Menara UOA Bangsar, No. 5 Jalan 
Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia. 

 
ช่วงเวลาประกาศใช้เอกสาร: 
เอกสารนี้จะมผีลทนัทจีากวนัทีไ่ดร้บัการรบัรอง (ครอบคลุมระยะเวลา 12 (สบิสอง) เดอืน)  

 
ส่วนท่ี 1  ค าน า, ขอบเขตเอกสาร และ การประยุกตใ์ช้ 
 
1.1 บทน า และค าแนะน าเบือ้งตน้เกีย่วกบัการรบัรองกลุ่ม 
 
หลกัการและเกณฑก์ าหนดของ RSPO (RSPO P&C 2013) 
ไดร้บัการพฒันาขึน้ส าหรบัผูป้ลกูปาลม์น ้ามนัทุกระดบัรวมทัง้เกษตรกรรายย่อย เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยรายเดีย่วๆ 
มกัประสบกบัความทา้ทายเพิม่ขึน้ในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม RSPO P&C 2013 ดว้ยตนเอง 
เน่ืองจากขาดแคลนทรพัยากรและศกัยภาพและรวมถงึตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในการตรวจรบัรอง 
 
ดงันัน้ RSPO จงึพฒันาระบบการรบัรองกลุ่มซึง่จะช่วยใหผู้ป้ลกูรายเดีย่วๆ หลายๆ 
รายมารวมตวักนัและสามารถไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลผลติทะลายปาลม์สด หรอื Fresh Fruit Bunches (FFB) ตาม 
RSPO P&C 2013 ร่วมกนัภายใตใ้บรบัรองมาตรฐานฉบบัเดยีวกนั  
 
การรบัรองกลุ่ม หรอื Group Certification 
เป็นเครื่องมอืทีม่กีารน ามาใชโ้ดยทัว่ไปในการรบัรองมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ (เช่น 
ผลผลติออรแ์กนิค, การจดัการป่าไมท้ีด่,ี วธิปีฏบิตัดิา้นการเกษตรทีด่)ี 
ซึง่ท าใหส้ามารถรบัรองมาตรฐานหน่วยการผลติหลายๆ หน่วยภายใตใ้บรบัรองร่วม 
ผ่านการด าเนินการขององคก์รกลางหรอืบุคคล (ผูจ้ดัการกลุ่ม, หน่วยบรหิารงานกลุ่ม หรอื หน่วยประสานกลางของกลุ่ม) 
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ผูจ้ดัการกลุ่มมหีน้าทีใ่นการจดัท าระบบการควบคมุภายในเพื่อควบคุมการด าเนินการของกลุ่ม 
และเพื่อด าเนินการตามแผนการประเมนิภายในของสมาชกิกลุ่ม 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิยงัคงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการผลติของ RSPO   

ทัง้นี้ระบบการรบัรองกลุ่มของ RSPO กลุ่มทีต่อ้งการการรบัรองทุกกลุ่ม 
จะตอ้งผ่านมาตรฐานการรบัรองกลุ่มเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
เพิม่เตมิจากมาตรฐานการผลติปาลม์น ้ามนัอย่างยัง่ยนืของ RSPO 

สมาชกิของ RSPO และโรงงานควรสนบัสนุนเกษตรกรรายย่อยอสิระ ทีม่ผีลผลติปาลม์สด 
ใหไ้ดร้บัการรบัรองภายใตร้ะบบการรบัรองกลุ่ม 

ภายใตร้ะบบการรบัรองกลุ่มนี้ จะมกีารประเมนิผูจ้ดัการกลุ่มและตวัแทนบางสว่นของสมาชกิกลุ่ม 
โดยผูต้รวจประเมนิอสิระทีม่ใีบอนุญาต 
โดยประเมนิตามขอ้ก าหนดของระบบการรบัรองกลุ่มและขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการผลติอย่างยัง่ยนืของ RSPO (ดภูาพที ่1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1: โครงสร้างของการรบัรองมาตรฐานกลุ่ม 
 

1.2 ขอบเขตของเอกสาร 
 
เอกสารนี้น าเสนอขอ้ก าหนด RSPO เกีย่วกบัการรบัรองกลุ่มส าหรบัผลผลติปาลม์สด 
ซึง่ครอบคลุมทัง้ขอ้ก าหนดส าหรบัการจดัการกลุ่มและขอ้ก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่มและสมาชกิกลุ่มรายเดีย่ว
ๆ ในการด าเนินการตาม RSPO P&C 2013 เอกสารฉบบันี้ใชไ้ดก้บัผูป้ลกูปาลม์น ้ามนัทุกประเภท (ไดแ้ก่ 
ผูป้ลกูอสิระ/รายเดีย่ว, รวมทัง้เกษตรกรรายย่อย, ผูป้ลกูนอกโครงการ, และผูป้ลกูอสิระอื่นๆ) 

กลุ่มท่ีมีสถานะตามกฎหมาย 

ผู้จดัการกลุม่ 

 
 

ระบบการ 
ควบคมุภายใน 

เกษตรกรรายย่อย 

ผู้ตรวจรับรอง การประเมิน

*ประเมินตวัแทนของสมาชิกกลุ่
มในการตรวจประเมนิแตล่ะครัง้ 

• สนบัสนนุกลุม่ด้านการ
จดัการและบริหารงาน 

• ติดตามการด าเนินงาน
ของเกษตรกรรายย่อย/
สมาชิกกลุม่ 

• รับผิดชอบเป็นตวัแทน
กลุม่ในการท าการค้า  

• ขัน้ตอนมาตรฐานในกา
รด าเนินงาน (SOP) 

• กฎ และ ระเบียบ 
• การตรวจสอบภายใน 
• อ่ืนๆ   

• เข้าเป็นสมาชิกกลุม่อย่
างเป็นทางการ 

• เห็นชอบกบั กฎเกณฑ์ 
และ ระเบียบ ของกลุม่ 

• ด าเนินการตามหลกักา
รและเกณฑ์ก าหนดของ 
RSPO  
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ทีต่้องการการรบัรองมาตรฐานผลผลติปาลม์น ้ามนัสด 
และกลุ่มสามารถประกอบดว้ยผูป้ลูกทีม่ขีนาดสวนแตกต่างกนั  
 
 
เอกสารฉบบันี้สามารถใชแ้ทนเอกสาร RSPO ดงัต่อไปนี้: 

1) มาตรฐานการรบัรองกลุ่มของ RSPO – เอกสารฉบบัสมบรูณ์ – อนุมตัเิดอืนกรกฎำคม 2553  
(ปรบัปรุงเดอืนเมษำยน 2556) 

2) หลกัการและเกณฑก์ าหนด การผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืของ RSPO – 
แนวทางส าหรบัเกษตรกรรายยอ่ยในโครงการ: พฒันาโดยคณะท างานดา้นเกษตรกรรายย่อย วนัที ่2 กรกฎาคม 
2552  

3) หลกัการและเกณฑก์ าหนด การผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืของ RSPO – 
แนวทางส าหรบัเกษตรกรรายยอ่ยอสิระภายใตก้ารรบัรองกลุ่ม พฒันาโดยคณะท างานดา้นเกษตรกรรายย่อย วนัที ่
19 มถุินายน 2553  

4) ขอ้ก าหนดการรบัรองมาตรฐานและการรบัรองระบบงานส าหรบัการรบัรองกลุ่มของ RSPO วนัที ่26 สงิหาคม 
2553 [หมายเหตุ: 
จะบรรจขุอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองมาตรฐานกลุ่มในฉบบัแกไ้ขของเอกสารระบบการรบัรองมาตรฐานขอ
ง RSPO] 

 
 

1.3 การประยกุตใ์ช้ 
 
เอกสารน้ีประกอบดว้ยสามสว่นหลกั:  

ส่วนท่ี 1 เกีย่วกบัทีม่าของเอกสาร, ขอบเขตของเอกสาร และการน าเอกสารไปประยุกตใ์ช้,  
ส่วนท่ี 2 เกีย่วกบัขอ้ก าหนดส าหรบัการจดัการกลุ่ม,  
ส่วนท่ี 3 มรีายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในหลกัการและเกณฑก์ าหนด  

ของ RSPO  
รายละเอยีดเฉพาะ ส าหรบัผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม: 
 
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเฉพาะส าหรบักลุม่ผูใ้ช้ท่ีแตกต่างกนั  
 
ผูจ้ดัการกลุ่ม ส่วนที ่ 2: มคี าแนะน าในการจดัตัง้กลุม่และจดัการกลุ่ม 

ส่วนที ่ 3 - คอลมัน์ในตารางทีร่ะบุว่า “ขอ้ก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม”: 
เป็นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการปฏบิตัติามตวัชีว้ดับางตวัในหลกัการและเกณฑก์ าหนดของ RSPO 

ส่วนที ่ 3 - คอลมัน์ในตารางทีร่ะบุว่า “แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม”: 
เป็นค าแนะน าเพิม่เตมิเพือ่ช่วยในการด าเนินการตามตวัชีว้ดัของหลกัการและเกณฑก์ าหนด 
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สมาชิกกลุม่ a) มีพืน้ท่ีผลิตปาลม์น ้ามนัไม่เกิน 50 เฮกแตร:์ 
• ส่วนที ่3 คอลมัน์ในตารางทีร่ะบุว่า “ขอ้ก าหนดส าหรบัสมาชกิกลุ่มทีม่พี ืน้ทีส่วนไมเ่กนิ 50 เฮกแตร”์: 
เป็นขอ้ก าหนดส าหรบัสมาชกิในการปฏบิตัติามตวัชีว้ดัของหลกัการและเกณฑก์ าหนด 
• ส่วนที ่3 คอลมัน์ในตารางทีร่ะบุว่า “แนวทางส าหรบัสมาชกิกลุ่มทีม่พี ืน้ทีส่วนไมเ่กนิ 50 เฮกแตร”์: 
เป็นค าแนะน าเพิม่เตมิเพือ่ช่วยในการด าเนินการตามตวัชีว้ดัของหลกัการและเกณฑก์ าหนด 

b) มีพืน้ท่ีผลิตปาลม์น ้ามนัมากกว่า 50 เฮกแตร:์ 
สมาชกิกลุ่มทีม่พี ืน้ทีม่ากกว่า 50 เฮกแตร ์จะตอ้งด าเนินการตามตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ลกู  (เช่น 
ตวัชีว้ดัทีไ่มใ่ชข่องโรงงาน) ภายใต ้‘หลกัการและเกณฑก์ าหนดส าหรบัการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืปี 2556 
ทีป่ระกาศใชโ้ดยคณะกรรมการบรหิาร RSPO และไดร้บัการรบัรองจากการประชุมวสิามญัสมชัชาสมาชกิ RSPO วนัที ่
25 เมษายน 2556’ (หรอื RSPO P&C 2013)(หรอืเอกสารการตคีวามระดบัประเทศ หากมเีอกสารทีผ่่านการอนุมตั)ิ 
 
 
 
 

ผูต้รวจรบัรอง
: 

ส่วนที ่2 - ในชว่งทา้ยของส่วนย่อย: มขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัระบบการตรวจรบัรองการจดัการกลุ่มแต่ละดา้น 

ส่วนที ่3 - คอลมัน์ในตารางทีร่ะบุว่า “แนวทางส าหรบัผูต้รวจรบัรอง”: 
แนวทางส าหรบัการตรวจประเมนิการด าเนินการตามหลกัการและเกณฑก์ าหนด 

ในภาคผนวกของเอกสารนี้มรีายการของนโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัทิีจ่ าเป็นเพือ่ด าเนินการตามขอ้ก าหนดใน RSPO 
P&C 2013 ซึง่จ าเป็นตอ้งจดัท าขึน้ส าหรบักลุ่ม 

 
 

เอกสารน้ีใชไ้ดก้บัผูป้ลกูอสิระทีม่คีวามตอ้งการการรบัรองมาตรฐานผลผลติทะลายปาลม์สด 
โดยระบบการรบัรองมาตรฐานกลุ่มอนุญาตใหผู้ป้ลกูอสิระรวมเป็นกลุ่ม 
สมาชกิกลุ่มสามารถเป็นผูป้ลกูอสิระประเภทใดกไ็ด ้ซึง่รวมถงึเกษตรกรรายย่อย (smallholders), ผูป้ลกูนอกโครงการ 
(outgrowers) และผูป้ลกูอสิระอื่นๆ และผูป้ลกูทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มสามารถมขีนาดสวนแตกต่างกนัได ้
 
หน่วยในการรบัรองคอืผูจ้ดัการกลุ่ม และสมาชกิกลุ่มทัง้ 100% 

โรงงานท่ีมีท่ีดินและแปลงปลูก (Mills with estates and plantations): 
เอกสารนี้ใชไ้ม่ไดก้บัโรงงานทีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิ/แปลงปลูกเอง (กล่าวอกีนัยหนึ่ง 
โรงงานทีม่ฐีานการผลติของตนเอง หรอื mills-with-supply-base)1 โรงงานเหล่านี้ต้องใช ้RSPO P&C 2013 
เพื่อรบัรอง CPO ของโรงงาน 
 
ผูป้ลูกรายเด่ียว: 
ผูป้ลกูรายเดีย่ว ไม่ว่าจะเป็นผูป้ลกูอสิระ ภายใตโ้ครงการ หรอื นอกโครงการ ซึง่มพีืน้ทีไ่ม่เกนิ 50 เฮกแตร ์
สามารถเขา้ร่วมกลุ่มได ้โดยผูป้ลกูจะตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดส าหรบั “สมาชกิทีม่พีืน้ทีป่ลกูไม่เกนิ 50 เฮกแตร”์ 
ดงัรายละเอยีดในสว่นที ่3 ของเอกสารน้ี   
 

                                                           
1 ส าหรบัวตัถุประสงคข์องเอกสานี้ ค าวา่ ‘โรงงานทีม่ฐีานการผลติเอง’ หรอื ‘mill-with-supply-base’ หมายความถงึโรงงานทีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิ/พืน้ทีป่ลูก 
ซึง่โรงงานประเภทนี้จะตอ้งท าตามมาตรฐาน RSPO P&C ส าหรบัการด าเนนิการโรงงาน, ในขณะทีโ่รงงานทีเ่ป็นอสิระจะด าเนินการตามมาตรฐาน RSPO 
SCC เทา่นัน้ 
ทัง้นี้ โรงงานที่มีฐานการผลิตเองอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถใช้การรับรอง กลุ่มให้กับเกษตรกรรายย่อยภายใต้พันธสัญญาและผู้ปลูกนอกโ
ครงการ (ดูส่วนที่ 1.3 ของเอกสารนี้ ) ซึ่งมีทางเลือกหลายช่องทางที่สามารถใช้ได้  
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สมาชกิรายเดีย่ว ไม่ว่าจะเป็นผูป้ลกูอสิระ ภายใตโ้ครงการ หรอืนอกโครงการ ทีม่พีืน้ทีป่ลกูมากกว่า 50 เฮกแตร ์
กส็ามารถเขา้ร่วมกลุ่มได ้อย่างไรกด็ผีูป้ลกูจะตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดส าหรบัผูป้ลกูดงัทีร่ะบุไวใ้น RSPO P&C 
2013 ยกเวน้ขอ้ก าหนดส าหรบัโรงงาน   
 
เกษตรรายย่อยภายใต้พนัธสญัญาและผูป้ลูกนอกโครงการ (Associated smallholders and outgrowers): 
เอกสาร ‘ระบบการรบัรองมาตรฐาน RSPO – ฉบบัสมบูรณ์ทีผ่่านการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิาร วนัที ่26 
มถุินายน 2550 
(คณะกรรมการบรหิารอนุมตัิเอกสารฉบบัปรบัปรุงเกีย่วกบัขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัการรบัรองเกณฑม์าตรฐานระหว่างประเ
ทศในการตคีวามระดบัประเทศของประเทศผูผ้ลติขนาดเลก็ (ภาคผนวก 1A) วนัที ่30 สงิหาคม 2554, 
ก าหนดใหส้มาชกิต้องส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กษตรกรรายย่อยภายใต้พนัธสญัญาและผูป้ลูกนอกโครงการทุกราย 
ทีส่่งผลผลติใหก้บัโรงงานทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน P&C ใหเ้กษตรกรต้องได้รบัการรบัรองมาตรฐานดว้ย 
ภายในระยะเวลา 3 ปีทีโ่รงงานไดร้บัใบรบัรอง (ส่วนที ่4.3.2)   
 
โดยโรงงานสามารถสนับสนุนผู้ปลูก, หากเป็นไปได,้ ดว้ยการรวมผูป้ลูกเขา้ไปในใบรบัรองมาตรฐานตาม P&C 
ของโรงงาน หรอืเลอืกสนับสนุนใหผู้ป้ลูกไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผ่านทางระบบการรบัรองกลุ่ม (ดูเพิม่เตมิดา้นล่าง)   
สามารถด าเนินการได ้2 ช่องทาง: 
 

ทางเลือกท่ี 1: ในสถานการณ์ทีโ่รงงานสามารถควบคุมการจดัการเกีย่วกบัทีด่นิ และ/หรอื 
การด าเนินการใดใดของเกษตรกรรายย่อยภายใตพ้นัธสญัญาและผูป้ลกูนอกโครงการ 
เกษตรกรกลุ่มนี้ควรตอ้งอยู่ในการรบัรองมาตรฐานของโรงงานภายใต ้RSPO P&C 2013 
 
โดยโรงงานจะด าเนินการตาม RSPO P&C 2013 ส าหรบัโรงงาน รวมทัง้ทีด่นิทีโ่รงงานถอืครอง 
และเกษตรกรภายใตส้ญัญา และ/หรอื ผูป้ลกูนอกโครงการ ทีม่พีืน้ทีป่ลกูต่อหนึ่งแปลงมากกว่า 50 เฮกแตร ์ 
 
สว่นผูป้ลกูทีม่พีืน้ทีป่ลกูต่อหนึ่งแปลงน้อยกว่าและไม่เกนิ 50 เฮกแตร ์ตอ้งปฏบิตัติาม 
‘ขอ้ก าหนดและแนวทางส าหรบัสมาชกิกลุ่มทีม่พีืน้ทีไ่ม่เกนิ 50 เฮกแตร’์ ทีม่รีายละเอยีดในสว่นที ่3 ของเอกสารน้ี   
 
 

ทางเลือกท่ี 1: 
เกษตรกรรายยอ่ยในโครงการ/ภายใตส้ญัญา 
ไดร้บัการรบัรองในสว่นหนึ่งของการรบัรองโรงงาน ตามมาตรฐานพืน้ฐานส าหรบั RSPO 
P&C   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยในการรับรอง 

โรงงาน 

 เกษตรกรรายย่อย 
ในโครงการ /ภายใต้สญัญา  

มาตรฐาน 
RSPO P&C 
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การตรวจรบัรอง 

ผูผ้ลติ 
คอืโรงงานทีเ่
ป็นเจา้ของทีด่ิ
น/พืน้ทีป่ลูก 
ใชห่รอืไม?่ 

การรบัรองกลุ่ม 
 

ทางเลอืกที ่1 

ใช ่ การรบัรอง P&C 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2: ทางเลือกท่ี 1 ส าหรบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรกรรายย่อยภายใต้พนัธสญัญา 

 
 

ทางเลือกท่ี 2: ในกรณีทีโ่รงงานไม่สามารถควบคมุการจดัการทัง้กบัทีด่นิหรอืการด าเนินการใดใด 
ของเกษตรกรรายย่อยภายใตส้ญัญา และ/หรอื ผูป้ลกูนอกโครงการ ทีด่ าเนินการในทีด่นิของตนเอง 
สามารถขอการรบัรองมาตรฐานผลผลติปาลม์สดของเกษตรกรโดยใชข้อ้ก าหนดการรบัรองมาตรฐานกลุ่ม 
ดงัทีม่รีายละเอยีดในเอกสารน้ี   
 
สมาชกิกลุ่มทีม่พีืน้ทีป่ลกูต่อหนึ่งแปลงมากกว่า 50 เฮกแตร ์จะตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดใน P&C 2013 
 
สว่นสมาชกิกลุ่มทีม่พีืน้ทีป่ลกูต่อหนึ่งแปลงไม่เกนิ 50 เฮกแตร ์ตอ้งปฏบิตัติาม 
‘ขอ้ก าหนดและแนวทางส าหรบัสมาชกิกลุ่มทีม่พีืน้ทีไ่ม่เกนิ 50 เฮกแตร’์ ทีม่รีายละเอยีดในสว่นที ่3 ของเอกสารน้ี  
 

หากใชท้างเลอืกที ่2 โรงงานมกัจะท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกลุ่ม นอกเสยีจากมเีหตุผลทีเ่หมาะสมทีจ่ะไม่เป็นตามนี้ 
และเกษตรกรรายย่อยภายใตส้ญัญาและผูป้ลกูนอกโครงการ ตอ้งเป็นสว่นหนึ่งของใบรบัรองมาตรฐานกลุ่ม  

 

ทางเลือกท่ี 2: 
การรบัรองเกษตรกรรายยอ่ยในโครงการ/ภายใตพ้นัธสญัญา ตามมาตรฐานการรบัรองกลุ่มของ RSPO   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3: ทางเลือกท่ี 2 ส าหรบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรกรรายย่อยภายใต้พนัธสญัญา 
 

โรงงานสามารถสนบัสนุนผูป้ลกูอสิระภายใตท้างเลอืกที ่2 
 
แผนผงัดา้นล่าง แสดงกลไกการรบัรองมาตรฐานทีค่วรด าเนินการในสถานการณ์ต่างๆ , 
พรอ้มกบัตวัอย่างในรายละเอยีดดงัตารางที ่2 ในหน้าถดัไป 
 
ภาพท่ี 4 - แผนผงัอย่างง่ายเกีย่วกบัสถานการณ์ต่างๆ ภายใตก้ลไกการรบัรอง 
     
 

มาตรฐานการรับรอง
กลุม่ของ RSPO 

หน่วยในการรับรอง 

 
บริษัท/ 

ผู้จดัการกลุม่ 

 เกษตรกรรายย่อย 
ในโครงการ /ภายใต้สญัญา  
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ตารางดา้นล่างแสดงรายละเอยีดส าหรบัทางเลอืกการรบัรองมาตรฐานแต่ละแบบ: 
ตารางท่ี 2 ตวัอยา่งสถานการณ์ต่างๆ ของการรบัรองเกษตรกรรายยอ่ยและผูป้ลกูนอกโครงการ 
ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัโรงงานในระดบัท่ีแตกต่างกนั  
 
 ผูป้ลกูมีศกัยภาพและทรพัยากร 

ส ำหรบักำรรบัรองมำตรฐำน 

โรงงานท่ีมีฐานการผลิตเอง 
เป็นฝ่ายควบคมุการจดัการบนพ้ืนท่ีปลูกและสามารถสัง่การผูป้ลกูและการด าเนินการของผูป้ลกู 

ผูป้ลูกควรไดร้บักำรรบัรองภำยใต้ 
กำรรบัรองมำตรฐำนโรงงำนโดย P&C 

ผู้ปลูกเป็นเจ้าของท่ีดิน 
และปล่อยท่ีดินให้บริษทัท่ีเป็นเจ้าของโรงงานเช่าเพ่ือท าการปลูกปาลม์น ้ามนัในท่ีดินนัน้  
ผู้ปลูกได้รบัเงินปันผลตามผลผลิตท่ีเกิดขึ้นบนท่ีดิน 
โรงงานท่ีมีฐานการผลิตของตนเองท าการตดัสินใจด าเนินการใดใดในนามของ   ผูป้ลกู 

ผลผลติควรไดร้บัการรบัรองภายใต ้
การรบัรองมาตรฐานโรงงานโดย P&C 
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โรงงานด าเนินการโดยอิสระ, 
และไม่ได้ควบคมุการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินการและการจดัการของผูป้ลูก 
รวมทัง้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีปลูก แต่ยงัคงมีข้อตกลงในการรบัซ้ือผลผลิตจากผูป้ลกู 

ผูป้ลูกควรไดร้บักำรรบัรองภำยใตก้ำรรบัรองมำตรฐำนกลุ่มแยกต่ำงหำก; 
โรงงำนควรไดร้บักำรรบัรองต่ำงหำกภำยใตร้ะบบรบัรองมำตรฐำนในหว่งโซ่อปุทำนของ 
RSPO 

  
โรงงำนและผูป้ลูกได้รบักำรรบัรองรว่มกนั ในรูปแบบโรงงำนทีม่ฐีำนกำรผลติของตนเอง 
ภำยใต้ RSPO P&C,  โดยใชเ้อกสำรกำรตคีวำมระดบัประเทศหำกมเีอกสำร หรอื 
หำกไม่มเีอกสำรใหใ้ชก้ำรตคีวำมระดบัทอ้งถิน่ 

ผู้ปลูกไม่มีสญัญาผกูพนักบัโรงงานไหน และด าเนินการด้วยตนเอง ผูป้ลูกควรไดร้บักำรรบัรองภำยใตก้ำรรบัรองมำตรฐำนกลุ่มแยกต่ำงหำก 

ผู้ปลูกเป็นเจ้าของโรงงาน แต่ไม่มีสญัญาผกูพนัส าหรบัผูป้ลกูให้ขายผลผลิตให้โรงงานดงักล่าว 
ผู้ปลูกอาจจะขายหรือไม่ขายผลผลิตให้โรงงาน 
ดงักล่าวกไ็ด้ 
 

ผูป้ลูกควรไดร้บักำรรบัรองภำยใตก้ำรรบัรองมำตรฐำนกลุ่มทีแ่ยกต่ำงหำก 
โรงงำนสำมำรถเป็นผูจ้ดักำรกลุ่ม 
โรงงำนจะไดร้บักำรรบัรองต่ำงหำกภำยใตก้ำรรบัรองในหว่งโซ่อปุทำนของ RSPO 
หำกเป็นโรงงำนทีด่ ำเนินกำรโดยอสิระ, 

โรงงานไม่ได้ควบคมุการตดัสินใจใดใดเก่ียวกบัการจดัการและการด าเนินงานของผูป้ลูก หรอืภำยใต ้RSPO P&C หำกเป็นโรงงำนทีม่ฐีำนกำรผลติเอง (เชน่ 
หำกโรงงำนเป็นเจำ้ของทีด่นิ/พืน้ทีป่ลูกเอง) 

ผู้ปลูกเป็นเจ้าของโรงงาน, และมีสดัส่วนของผลผลิตปาลม์สดท่ีชดัเจน ท่ีจะขายให้โรงงาน 
การจดัการของโรงงานและผูป้ลกูอาจจะแยกออกจากกนั แม้ว่าจะเป็นเจ้าของร่วมกนั 

ผูป้ลูกสำมำรถไดร้บักำรรบัรอง ทัง้ ภำยใตก้ำรรบัรองมำตรฐำนกลุ่มทีแ่ยกต่ำงหำก, 
ซึง่โรงงำนสำมำรถมบีทบำทเป็นผูจ้ดักำรกลุ่ม 
และโรงงำนจะไดร้บัรองภำยใตก้ำรรบัรองมำตรฐำนในหว่งโซ่อปุทำนของ RSPO 
หำกเป็นโรงงำนทีด่ ำเนินกำรโดยอสิระ, หรอืภำยใต ้RSPO P&C 
หำกเป็นโรงงำนทีม่ฐีำนกำรผลติเอง (เช่น โรงงำนทีเ่ป็นเจำ้ของทีด่นิ/พืน้ทีป่ลูกเอง) 
 
หรือ  
 
โรงงำนและผูป้ลูกได้รบักำรรบัรองรว่มกนั 
ในรูปแบบโรงงำนทีม่ฐีำนกำรผลติของตนเอง ภำยใต้ RSPO P&C,  
โดยใชเ้อกสำรกำรตคีวำมระดบัประเทศหำกมเีอกสำร หรอื 
หำกไม่มเีอกสำรใหใ้ชก้ำรตคีวำมระดบัทอ้งถิน่ 

 
 

1.4 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เอกสารของ RSPO ที่เกีย่วขอ้ง และเอกสารฉบบัปรบัปรุงทีต่ามมานัน้ เกีย่วขอ้งกบัผูป้ลูกทุกกลุ่ม (ไดแ้ก่ 
ผูป้ลูกรายเดีย่ว/อสิระ, รวมไปถงึเกษตรกรรายย่อย, ผูป้ลูกนอกโครงการ, และผูป้ลูกอสิระอื่นๆ): 
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• หลกัการและเกณฑก์ าหนดส าหรบัการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืปี 2556 ประกำศใชโ้ดยคณะกรรมกำร 
บรหิำร RSPO และไดร้บักำรรบัรองจำกกำรประชุมวสิำมญัสมชัชำสมำชกิ RSPO วนัที ่25 เมษำยน 2556  

• ระบบการรบัรองมาตรฐานของ RSPO เอกสำรฉบบัสมบรูณ์ ผ่ำนกำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรหิำร วนัที ่
26 มถุินำยน 2550 (อนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรหิำร วนัที ่30 สงิหำคม 2554 
เกีย่วกบักระบวนกำรทีป่รบัปรงุส ำหรบักำรเหน็ชอบเกณฑท์ัว่ไประดบันำนำชำตภิำยใตก้ำรตคีวำมระดบัประ
เทศของประเทศผูผ้ลติขนำดเลก็(ในภำคผนวก 1A))  

• เอกสารฉบบัสมบรูณ์ระบบการรบัรองมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานของ RSPO 
ทีผ่่านการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิารของ RSPO วนัที ่21 พฤศจกิายน 2557   

 
 
 

 

ขอ้ก าหนดของ RSPO เพิม่เตมิ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสมาชกิทุกคนในกลุ่ม หรอื บางสว่นของสมาชกิ ไดแ้ก่: 
• จรรยาบรรณส าหรบัสมาชิก RSPO 2558 (RSPO-POL-F02-002 V1.0) 

รบัรองโดยการประชุมสามญัสมชัชาสมาชกิ RSPO GA12 วนัที ่19 พฤศจกิายน 2558 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์
ประเทศมาเลเซยี  

• การรายงานความก้าวหน้าประจ าปี (ACOP) ปี 2558 (http://acop-rspo.org/faq.php) 

• ขัน้ตอนปฏิบติัในพืน้ท่ีปลูกใหม่ของ RSPO (NPP) ปี 2558 (RSPO-PRO-T01-009 V1.0 ENG) 
รบัรองโดยคณะกรรมการบรหิาร วนัที ่20 พฤศจกิายน 2558  

• ขัน้ตอนปฏิบติัการจา่ยชดเชยและการฟ้ืนฟขูอง RSPO (RSPO-PRO-T02-001 V2.0  ENG) 
รบัรองโดยคณะกรรมการบรหิาร วนัที ่16 พฤศจกิายน 2558 

 

แนวทางเพิม่เตมิเกีย่วกบัการประยุกตใ์ชจ้ะไดร้บัการพฒันาและบรรจุในภาคผนวกของเอกสารน้ี 
ทัง้นี้การพจิารณาน าไปใช ้และ/หรอื ขอ้ก าหนดทีเ่ฉพาะเจาะจงอาจจะขึน้อยู่กบัขนาดของสวนแต่ละแปลง หรอื 
ลกัษณะเฉพาะของผูป้ลกู (เช่น บางขอ้อาจจะเหมาะสมกบัเกษตรกรรายย่อยภายใตโ้ครงการเทา่นัน้)  
 
เอกสารอา้งองิอื่นๆ: 

1)   เอกสารการทบทวน แนวทางส าหรบัเกษตรกรรายย่อย: 
การทบทวนร่างแนวทางทัว่ไปและการตคีวามระดบัประเทศ – รายงานฉบบัสมบรูณ์ 15 เมษายน 2552 
(Proforest)  

2)   เกษตรกรรายย่อยอสิระและระบบการผลติทีแ่ตกต่างกนัของ RSPO, อะไรทีค่วรเปลีย่นแปลง? [28 มนีาคม 
2555 (AidEnvironment)] 

3)   ISEAL Alliance ‘ขอ้ก าหนดพืน้ฐานส าหรบัการรบัรองมาตรฐานกลุ่มผูผ้ลติ’ P035 – 
เวอรช์ัน่ส าหรบัสาธารณะ1 พฤศจกิายน, 2551 

http://acop-rspo.org/faq.php)
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ส่วนท่ี 2   ขอ้ก าหนดการรบัรองกลุ่ม 
 
องคป์ระกอบดา้นล่างนี้ ระบุถงึขอ้ก าหนดส าหรบัระบบการรบัรองกลุ่ม มสีามองคป์ระกอบดงัต่อไปนี้: 

องคป์ระกอบที ่1:  สถานะของกลุ่ม และขอ้ก าหนดการจดัการกลุ่ม  
องคป์ระกอบที ่2:  ระบบการควบคมุภายใน – นโยบายและการจดัการ  
องคป์ระกอบที ่3:  ระบบการควบคมุภายใน – การด าเนินการ  

 

2.1. องคป์ระกอบท่ี 1 (E1): สถานะของกลุม่ และขอ้ก าหนดการจดัการกลุ่ม 
 
 

E1.1 กลุ่มตอ้งจดัตัง้โดยมสีถานะตามกฎหมาย 
 
ความส าคญั: เพื่อความน่าเช่ือถือในการท าการค้าผลผลิตปาลม์น ้ามนัสด, 
กลุ่มควรจดทะเบียนอย่างถกูต้องตามกฎหมาย  
 
E1.1.1  จะตอ้งมเีอกสารทีแ่สดงถงึสถานะของกลุ่มทีม่กีารจดัตัง้ตามกฎหมาย   

สถานะของกลุ่มจะตอ้ง: 
a. เป็นองคก์รทีม่กีารจดทะเบยีนตามกฎหมายของประเทศทีก่ลุ่มจดัตัง้ขึน้ (เช่น มสีถานะเป็นบรษิทั 

หรอืองคก์ร)  
b. เป็นสมาชกิของ RSPO 
c. ก าหนดโครงสรา้งการบรหิารองคก์ร 
d. มกีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการกลุ่ม (ด ูE1.2) 

 
E1.1.2  หน่วยบรหิารงานกลุ่มจะตอ้งมเีอกสารชีแ้จงขอ้ก าหนดการเป็นสมาชกิใหส้มาชกิรบัทราบ 

ซึง่เอกสารตอ้งครอบคลุมถงึการเขา้เป็นสมาชกิใหม่   
• จะตอ้งมหีลกัฐานทีเ่ป็นเอกสารวา่สมาชกิกลุ่มแต่ละรายเขา้ร่วมกลุ่มอย่างเป็นทางการ  
• สมาชกิอย่างเป็นทางการของกลุ่มจะตอ้งเซน็ชื่อในขอ้ตกลงกบัผูจ้ดัการกลุ่ม 

ว่าจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของ RSPO  
• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งเกบ็ส าเนาของขอ้ตกลงและแสดงใหเ้หน็ว่าสมาชกิแต่ละรายมสี าเนาเกบ็ไวเ้ช่นกนั  
• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัเกบ็ส าเนาเอกสารดงักล่าวไวอ้ย่างน้อย 5 ปี 

 
E1.1.3 

 ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งเกบ็หลกัฐานทีแ่สดงว่าไดม้กีารสือ่สารหรอืชีแ้จงเกีย่วกบัรายละเอยีดและโครงสรา้ง
ของกลุ่มใหก้บัสมาชกิทุกคนผ่านวธิกีารทีเ่หมาะสม  

 
แนวทางส าหรบัผูต้รวจรบัรอง: 
ผูต้รวจรบัรองตอ้งตรวจสอบ: 

• เอกสำรทำงกำรของกำรจดทะเบยีนกลุ่มตำมกฎหมำยของประเทศทีจ่ดทะเบยีน  
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• หมำยเลขสมำชกิของ RSPO  
• เอกสำรแสดงโครงสรำ้งองคก์รและบทบำทหน้ำที ่ 
• เอกสำรทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นสมำชกิ  

 
 
E1.2 กลุ่มตอ้งไดร้บัการจดัการโดยผูจ้ดัการกลุ่ม 
 
E1.2.1  ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งเป็นองคก์รทีม่สีถานะตามกฎหมาย 

หรอืบุคคลทีท่ าหน้าทีแ่ทนองคก์รทีม่สีถานะตามกฎหมาย, เช่น กลุ่ม (E1.1.1) 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะรบัผดิชอบในการสนบัสนุนสมาชกิใหส้ามารถด าเนินการตามมาตรฐาน 
รวมทัง้มหีน้าทีใ่นการเตรยีมการและด าเนินการระบบควบคมุภายใน (ICS)   
 
หากผูจ้ดัการกลุ่มไมใ่ชบุ่คคลเพยีงคนเดยีว แต่เป็นองคก์ร: 

• องคก์รจะตอ้งแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นตวัแทนในการบรหิารจดัการ 
• และตอ้งมคี าอธบิายโครงสรา้งโดยทัว่ไปของกลุ่มบรหิารจดัการโดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัต าแหน่งแ

ต่ละต าแหน่งและความรบัผดิชอบของบุคลากรทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
E1.2.2  

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งแสดงความพรอ้มเกีย่วกบัทรพัยากรและความสามารถในการดแูลจดัการกระบวนการรบัร
องกลุ่ม และสนบัสนุนใหผ้ลด าเนินการของกลุ่มเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

 
แนวทำง:  
ผูจ้ดักำรกลุ่มจะตอ้งมหีน้ำทีร่บัผดิชอบใหส้มำชกิกลุ่มด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนน้ี 
และขอ้ก ำหนดกำรรบัรองกลุ่มของ RSPO 
 
ผูจ้ดักำรกลุ่มจะตอ้งมคีวำมสำมำรถในกำรควบคุม, ตดิตำม และประเมนิผล 
สมำชกิทุกคนเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน RSPO 
ซึง่รวมถงึกำรสือ่สำรกบัสมำชกิและกำรเยีย่มเยยีนสวนของสมำชกิตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนด 
 
ในรำยละเอยีด ผูจ้ดักำรกลุ่มจะตอ้งมคีวำมสำมำรถในดำ้น: 

• จดักำรตำมขัน้ตอนปฏบิตัแิละกำรบนัทกึของกลุ่ม ซึง่กค็อืระบบกำรควบคุมภำยใน หรอื  Internal 
Control System (ICS) 

• ก ำหนดคุณสมบตัขิองกำรเขำ้เป็นสมำชกิกลุ่ม  
• ดแูลใหม้กีำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน รวมทัง้ปฏบิตักิำรเพือ่แกไ้ข 

ตำมทีห่น่วยรบัรองมำตรฐำนเสนอแนะภำยในระยะเวลำทีต่กลงร่วมกนั   
• ดแูลใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ RSPO ดงัทีแ่สดงในภำคผนวกของเอกสำรน้ี (ด ู

สว่นที ่1.5) 



 

 
มีนาคม 2018  RSPO-GUI-T06-008 V2.0 THA Page 14 of 93 

 

ทัง้นี้ตอ้งค ำนึงว่ำกำรประยุกตใ์ชอ้ำจจะขึ้นอยู่กบัขนำดสวนแต่ละแปลงของผูป้ลกูหรอืลกัษณะของผูป้
ลกู (เช่น เกษตรกรรำยย่อยภำยใตโ้ครงกำร) 

• แสดงถงึกำรมทีรพัยำกรทีเ่พยีงพอ ไดแ้ก่ ทำงดำ้นบุคลำกร, กำรเงนิ, กำยภำพ 
และทรพัยำกรทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ – 
เพือ่กำรสนบัสนุนทำงเทคนิคและกำรบรหิำรจดักำรกลุ่มอย่ำงมปีระสทิธภิำพและไม่เลอืกปฏบิตั ิ

 
E1.2.3 ผูจ้ดัการกลุ่ม และ/หรอื บุคลากรในทมีตอ้งมคีวามเขา้ใจในประเดน็ดงัต่อไปนี้: 

• หลกัการและเกณฑก์ าหนดการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื 2556, ประกำศใชโ้ดยคณะกรรมกำรบรหิำร 
RSPO และไดร้บักำรรบัรองจำกกำรประชุมวสิำมญัสมชัชำสมำชกิ RSPO วนัที ่25 เมษำยน 2556 

• ขอ้ก าหนดระบบการจดัการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรบัรองกลุ่มส าหรบัผลผลติปาลม์สด – 
มนีาคม 2559(มาตรฐานในเอกสารน้ี) 

• เอกสารฉบบัสมบรูณ์ระบบการรบัรองมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานของ RSPO 
ทีผ่่านการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิารของ RSPO วนัที ่21 พฤศจกิายน 2557 

• นโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัขิองกลุ่ม  
 
E1.2.4  ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งใหเ้อกสารต่อไปนี้กบัสมาชกิกลุ่มทีเ่ป็นสมาชกิแลว้และผูส้นใจเขา้เป็นสมาชกิ: 

o เอกสารอธบิายกระบวนการรบัรองมาตรฐานของ RSPO  
o เอกสารอธบิายเกณฑก์ารเขา้เป็นสมาชกิกลุ่ม  
o เอกสารอื่นๆตามทีผู่จ้ดัการกลุ่มตอ้งการ 

และการอธบิายสทิธทิีผู่ร้บัรองมาตรฐานสามารถเขา้ถงึเอกสารและสวนของสมาชกิกลุ่ม 
เพื่อการประเมนิผลและตดิตาม  

o เอกสารอธบิายเกีย่วกบัผูร้บัรองมาตรฐาน และขอ้ก าหนด RSPO ทีเ่ผยแพรแ่ก่สาธารณะ 
o เอกสารอธบิายภาระผกูพนัของการเขา้เป็นสมาชกิ, ยกตวัอย่างเช่น: 

• การเกบ็รกัษาขอ้มลูเพื่อวตัถุประสงคใ์นการตดิตาม 
• การปฏบิตัติามเงื่อนไขหรอืแนวทางทีก่ าหนดโดยผูต้รวจรบัรองมาตรฐาน  
• ค าอธบิายเกีย่วกบัตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้เป็นสมาชกิ 
• เงื่อนไขอื่นๆ ของการเขา้เป็นสมาชกิกลุ่ม  

 
แนวทางส าหรบัผูต้รวจรบัรอง: 
สมัภำษณ์ผูจ้ดักำรกลุ่มเพือ่ตรวจสอบควำมรูข้อง เขำ/เธอ เกีย่วกบัเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งของ RSPO 
และเชค็ว่ำไดม้กีำรชี้แจงเกีย่วกบัเอกสำรต่ำงๆ เหล่ำนี้แลว้หรอืไม่ 
 
2.2. องคป์ระกอบท่ี 2 (E2): ระบบการควบคมุภายใน – นโยบายและการจดัการ  
 
 
E2.1

 ระบบการควบคมุภายในจะต้องมีเอกสารเก่ียวกบันโยบายและขัน้ตอนปฏิบติัส าหรบัการจดัก
ารและด าเนินการ   
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E2.1.1 

 ระบบควบคมุภายในของกลุ่มจะตอ้งประกอบดว้ยขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัการตดัสนิใจและแจกแจงคว
ามรบัผดิชอบภายในกลุ่ม (รวมทัง้อ านาจของผูจ้ดัการกลุ่ม)   

 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัการกลุ่มอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ โดย: 

• ก าหนดขอบเขตทางภูมปิระเทศของกลุ่ม  
• เตรยีมการ, ดแูล และบนัทกึเกีย่วกบัโครงสรา้งการจดัการกลุ่ม  
• ก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจนส าหรบัพนกังานลกูจา้งแต่ละคน เพื่อการด าเนินงานของกลุ่ม  
• เตรยีมการและดแูลกฎระเบยีบของกลุ่มซึง่รวมถงึเกณฑใ์นการเขา้เป็นสมาชกิ 
• จดัการประชมุกลุ่มอย่างน้อยปีละครัง้ (ดขูอ้ 8.1.1 ในสว่นที ่3 เกีย่วกบัการเตรยีมแผนการจดัการกลุ่ม) 
• จดัท าขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัการตรวจประเมนิเบือ้งตน้ซึง่อาจจะท าเป็นแบบประเมนิดว้ยตนเอง 

 
E2.1.2 ระบบการควบคุมภายในตอ้งมขี ัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัการรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มลูของสมาชกิกลุ่ม 
 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัท าและด าเนินการระบบจดัการขอ้มลูและการรายงานสว่นกลาง ประกอบดว้ย: 
• รายชื่อและทีอ่ยู่ และรายละเอยีดการตดิต่อ รวมทัง้วธิกีารตดิต่อสือ่สารทีเ่ป็นไปได้ 
• แผนทีแ่สดงทีต่ัง้สวนและขนาดพืน้ทีส่วนเป็นเฮกแตร ์
• เอกสารแสดงสทิธใินการครอบครอง / สทิธใินการใชท้ีด่นิ 
• ส าเนาใบสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ ทีม่ลีายเซน็ของผูป้ลกูและวนัทีเ่ขา้เป็นสมาชกิ  
• รหสัประจ าตวัทีอ่อกใหก้บัสมาชกิ  
• วนัทีส่มาชกิเซน็ชื่อเพื่อประกาศเจตนารมย ์ตามขอ้ก าหนดการเขา้เป็นสมาชกิ  
• วนัทีอ่อกจากการเป็นสมาชกิหากมแีละเหตุผลในการลาออก  
• การคาดการณ์ผลผลติทะลายปาลม์สดทีผ่ลติไดเ้ป็นเมตรกิตนัต่อปี  
• บนัทกึการตดิตามและการเขา้อบรม  
• การเปลีย่นแปลงทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ และปฏบิตักิารทีเ่กดิขึน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 
แนวทำง: 

 กำรจดัท ำบนัทกึตอ้งท ำใหเ้ป็นปัจจบุนัตลอดเวลำส ำหรบัสมำชกิกลุ่มทุกรำย 
 
E2.1.3  ควรมกีารจดัเกบ็บนัทกึกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งไวอ้ย่างน้อย 5 ปี โดยมรีะบบการจดัเกบ็ทีป่ลอดภยั 
 
E2.1.4  ระบบการควบคมุภายในตอ้งมขี ัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัการตรวจประเมนิเบือ้งตน้ (เช่น 

การประเมนิขอ้มลูพืน้ฐาน และความตอ้งการเพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามขอ้ก าหนด) 
ส าหรบัผูท้ีส่นใจสมคัรเขา้รว่มกลุ่ม  

 
 
2.3. องคป์ระกอบท่ี 3 (E3): ระบบการควบคมุภายใน – การด าเนินการ 
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E3.1 ระบบการควบคมุภายในจะตอ้งพฒันาแผนงานและด าเนินการตรวจสอบภายในของสมาชกิกลุ่ม 
 
E3.1.1  ผูจ้ดัการกลุ่มจะพฒันาแผนงานและด าเนินการตรวจสอบภายใน ซึง่อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย : ชว่งเวลา, 

แผนปฏบิตักิาร, บนัทกึการตดิตามและประเมนิผล 
 อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย: 

• การจดัท า ด าเนินการ และตดิตาม ขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัการตรวจสอบภายใน ซึง่ตอ้งประกอบดว้ย 
(อาจจะมมีากกว่านี้) วธิกีาร, คณุสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน, เกณฑใ์นการตรวจประเมนิ, 
ความถีใ่นการตรวจสอบภายใน, และวธิกีารจดัการกบักรณีทีไ่มป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด 

• ด าเนินการการตรวจสอบภายในส าหรบัสมาชกิกลุ่มอย่างสม ่าเสมอ (อย่างน้อยปีละครัง้) 
เพื่อยนืยนัว่ากลุ่มยงัคงด าเนินการอย่างสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในการรบัรองกลุ่ม  

• มกีารจดัเกบ็บนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งทกุรายการ 
 

แนวทำง: 
กำรตรวจสอบภำยในตอ้งมคีวำมเป็นระบบ และมกีระบวนกำรบนัทกึ  
บนัทกึต่ำงๆ ทีเ่กดิขึ้นตอ้งมกีำรจดัเกบ็ไวอ้ย่ำงน้อย 5 ปี  
อำจมกีำรก ำหนดตำรำงกำรตรวจสอบภำยในเพิม่เตมิหำกพบปัญหำเกดิขึ้นหรอืเมือ่ผูจ้ดักำรกลุ่มไดร้บัขอ้มลูจำก
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีซึง่กล่ำวอำ้งวำ่มกีำรไมป่ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดโดยสมำชกิ  

 
E3.1.2   

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัท าการประเมนิความเสีย่งของสมาชกิกลุ่มเพื่อก าหนดกลุ่มตวัอย่างของสมาชกิกลุ่มใน
กระบวนการตรวจรบัรอง  

 
การประเมนิความเสีย่งควรพจิารณาจาก: 
• ความหลากหลายของสมาชกิในกลุ่ม (เช่น ความหลากหลายในเรื่องขนาดสวนของสมาชกิ, 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการ, ความหลากหลายของภูมปิระเทศ เช่น เป็นทีร่าบ ฯลฯ)  
• ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากกจิกรรมต่างๆ (เช่น มกีารปลกูทดแทนหรอืการขยายพืน้ทีม่ากน้อยเพยีงใด, 

มสีมาชกิใหมม่ากแคไ่หน และเพื่อการประเมนิภายหลงั ไดเ้คยมกีรณีท าผดิขอ้ก าหนดหรอืไม่) 
 

แนวทำง: 
กลุ่มทีมี่ความเสีย่งต า่ คอืกลุ่มทีม่คีวำมคลำ้ยคลงึกนั เช่น สภำพพื้นทีแ่ละสภำพทำงเศรษฐกจิสงัคมเหมอืนกนั, 
หรอืในพื้นทีท่ีไ่มม่กีำรปลกูเพิม่ หรอื ไมม่กีำรขยำยสวน, ไมม่สีมำชกิใหม่, 
กำรตัง้กลุ่มและกำรเลอืกผูจ้ดักำรกลุ่มเป็นไปอย่ำงมรีะบบ, และเพือ่กำรประเมนิต่อเนือ่ง 
ไม่เคยมกีรณีทีไ่ม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 
 
กลุ่มทีมี่ความเสีย่งปานกลาง คอืกลุ่มทีม่คีวำมคลำ้ยคลงึกนับำงสว่น แต่ไม่ทัง้หมด ไมม่กีรณีกำรปลกูเพิม่ หรอื 
กำรขยำยสวน แต่กำรจดักำรกลุ่มเคยมกีรณีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 
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กลุ่มทีมี่ความเสีย่งสูง คอืกลุ่มทีม่คีวำมแตกต่ำงกนัมำก (เช่น 
สวนของสมำชกิอยู่ในสภำพภูมปิระเทศทีต่่ำงกนัมำก, 
สมำชกิมปีระสบกำรณ์ในกำรปลกูปำลม์น ้ำมนัในระดบัทีแ่ตกต่ำงกนั, ขนำดสวนของสมำชกิต่ำงกนัมำก, 
หรอืสมำชกิมสีภำพทำงเศรษฐกจิสงัคมไม่เหมอืนกนั ฯลฯ), 
หรอืในสภำพทีม่กีำรปลกูทดแทนและขยำยพื้นทีส่วนเมือ่เรว็ๆ นี้, และ/หรอื 
ก ำลงัมกีำรเปลีย่นแปลงกำรจดักำรของกลุ่ม  
 
ขนำดกลุ่มตวัอย่ำงทีน้่อยทีส่ดุคอื 4 หำกกลุ่มมสีมำชกิน้อยกว่ำ 4 รำย หมำยควำมว่ำ 100% 
ของสมำชกิจะตอ้งถูกตรวจประเมนิ 
 
กลุ่มทีม่สีมำชกิทัง้ทีม่พีื้นทีต่่อหนึง่แปลงไม่เกนิ 50 เฮกแตร ์และมำกกว่ำ 50 เฮกแตร ์
จะตอ้งท ำกำรแบง่กลุ่มตวัอย่ำงเป็นสองกลุ่มย่อยแยกจำกกนั กลุ่มแรกคอืกลุ่มทีม่พีื้นทีไ่ม่เกนิ 50 เฮกแตร ์
และกลุ่มทีม่พีื้นทีม่ำกกว่ำ 50 เฮกแตร ์รวมทัง้ตอ้งท ำกำรประเมนิควำมเสีย่งส ำหรบัทัง้สองกลุ่มย่อย 
ตำมแนวทำงกำรประเมนิระดบัควำมเสีย่งขำ้งล่ำงนี้ 
 
จะมกีำรประเมนิกลุ่มย่อยแรกตำมขอ้ก ำหนดซึง่มรีำยละเอยีดในคอลมัท ์
‘ขอ้ก ำหนดส ำหรบัสมำชกิทีม่พีื้นทีป่ลกูไม่เกนิ 50 เฮกแตร’์ ในสว่นที ่3 ของเอกสำรน้ี 
ในขณะทีจ่ะตอ้งประเมนิกลุ่มย่อยกลุ่มหลงัโดยใช ้RSPO P&C ยกเวน้ขอ้ก ำหนดทีเ่ป็นของโรงงำน 
 
ระดบัควำมเสีย่งของขนำดกลุ่มส ำหรบักลุ่มนัน้จะวดัค่ำเป็นตวัเลขโดยใชส้ตูรกำรค ำนวณดำ้นล่ำง  
เพือ่เป็นแนวทำง ‘ระดบัควำมเสีย่ง’ จะประกอบดว้ย: 
 ระดบัที ่1 – ควำมเสีย่งต ำ่ 
 ระดบัที ่2 – ควำมเสีย่งปำนกลำง 
 ระดบัที ่3 – ควำมเสีย่งสงู  
 
กลุ่มตวัอย่ำงจะถูกก ำหนดขึ้นโดยใชส้ตูรในกำรค ำนวณ (0.8√y) x (z), โดย z 
คอืตวัคณูทีไ่ดจ้ากการประเมนิความเสีย่ง โดยก าหนดให:้  
 ระดบัควำมเสีย่งต ำ่ = ตวัคณูมคีำ่เท่ำกบั 1, 
 ระดบัควำมเสีย่งปำนกลำง = ตวัคณูมคี่ำเท่ำกบั 1.2, 
 ระดบัควำมเสีย่งสงู = ตวัคณูมคีำ่เท่ำกบั 1.4 

 
ตวัอย่างของขนาดกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนสมาชกิกลุ่มในการประเมนิภายใน  
 
จ านวนสมาชกิกลุ่ม  
= y 

ขนาดขัน้ต ่า (ขอ้มลูพืน้ฐาน)  

= 0.8√y 

ระดบั 1 – ความเสีย่งต ่า  
=  (0.8√y) x (1) 

ระดบั 2 – ความเสีย่งปานกลาง 
=  (0.8√y) x (1.2) 

ระดบั 3 – ความเสีย่งสูง     
= (0.8√y) x (1.4) 

8 n.a. ขัน้ต ่าคอื 4 เสมอ 
(ผลลพัธค์อื 2 เทา่นัน้) 

n.a. ขัน้ต ่าคอื 4 เสมอ 
(ผลลพัธค์อื 2 เทา่นัน้) 

n.a. ขัน้ต ่าคอื 4 เสมอ  
(ผลลพัธค์อื 3 เทา่นัน้) 

4 
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14 n.a. ขัน้ต ่าคอื 4 เสมอ  
(ผลลพัธค์อื 3 เทา่นัน้) 

n.a. ข ัน้ต ่าคอื 4 เสมอ  
(ผลลพัธค์อื 3 เทา่นัน้) 

4 5 

25 4 4 4 6 
39 5 5 6 7 
56 6 6 7 8 
75 7 7 8 10 
100 8 8 10 11 
500 18 18 21 25 
1000 26 26 30 35 
2500 40 40 48 56 
3600 48 48 58 67 

 

หมำยเหตุ: ขนำดกลุ่มตวัอย่ำงจะตอ้งเป็นตวัเลขจ ำนวนเตม็เสมอ (เช่น 2.4 จะถูกปัดเศษเป็น 3) 
กำรปัดเศษจะด ำเนินกำรในขัน้ตอนสดุทำ้ยของกำรค ำนวณ  
 
ตวัอย่ำงถำนกำรณ์: 
 
ตวัอยา่งที ่1 
กลุ่มมสีมำชกิ 100 รำย: 
มกีำรตัง้กลุม่มำนำน 10 ปี ภำยใตก้ำรดแูลของผูจ้ดักำรกลุ่มคนเดมิตลอด 
และเกษตรกรรำยย่อยทีเ่ป็นสมำชกิกลุ่มมขีนำดสวนเท่ำๆ กนั และตัง้อยูใ่นพื้นทีเ่ดยีวกนัทีม่ภีมูปิระเทศเป็นทีร่ำบ 
ตน้ปำลม์น ้ำมนัมอีำยุระหว่ำง 6-15 ปี และสมำชกิกลุ่มไมม่กีำรกูเ้งนิหรอืมหีนี้สนิ 
และมกีำรถอืครองทีด่นิทีเ่ป็นทีด่นิมรดกทัง้หมด 
ซึง่กรณีนี้แสดงถงึสถำนกำรณ์ทีม่คีวำมเสีย่งต ำ่และมตีวัแปรทีเ่ป็นปัจจยัควำมเสีย่งเพยีงแค ่ 1 
ดงันัน้ขนำดกลุ่มตวัอย่ำงในกำรประเมนิคอื 8 จำกจ ำนวนสมำชกิ 100 รำย 
 
ตวัอยา่งที ่2 
กลุ่มมสีมำชกิ 100 รำย: 
มกีำรตัง้กลุม่มำประมำณ 10 ปี ภำยใตผู้จ้ดักำรกลุ่มคนเดยีว และเกษตรกรรำยย่อยทีเ่ป็นสมำชกิกลุ่มมขีนำดสวนเท่ำๆ กนั 
และตัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบเดยีวกนั สมำชกิ 80 รำยมปีำลม์น ้ำมนัอำยุประมำณ 6-15 ปี แต่อกี 20 รำยเป็นกำรปลกูทดแทน 
สมำชกิกลุ่มไม่มกีำรกูเ้งนิหรอืไม่มหีนี้สนิ และกำรถอืครองทีด่นิเป็นทีด่นิมรดกทัง้หมด 
ในกรณีนี้ถอืว่ำมคีวำมเสีย่งต ำ่ส ำหรบัสมำชกิ 80 รำยทีม่ปีำลม์อำยุระหว่ำง 6-15 ปี (ดงันัน้ปัจจยัควำมเสีย่งคอื 1 
และขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงคอื 7 รำยจำกจ ำนวน 80 รำย) และมคีวำมเสีย่งสงูส ำหรบัสมำชกิ 20 รำยทีม่กีำรปลกูทดแทน 
(ปัจจยัควำมเสีย่งคอื 3 และขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงจะเท่ำกบั 5 จำกจ ำนวนสมำชกิกลุ่มย่อย 20 รำย ทีม่คีวำมเสีย่งสงู) 
จ ำนวนสมำชกิทัง้หมดทีจ่ะตอ้งตรวจประเมนิคอื 7+5 = 12 รำย 
 
ตวัอยา่งที ่3 
สมำชกิกลุ่มม ี100 รำย: 
มกีำรตัง้กลุม่มำนำน 10 ปี ภำยใตผู้จ้ดักำรกลุ่มคนเดยีว และเกษตรกรรำยย่อยมขีนำดสวนเท่ำๆ กนั 
และตัง้อยูใ่นพื้นทีร่ำบเดยีวกนั สมำชกิกลุ่ม 80 รำยมปีำลม์น ้ำมนัอำยุระหว่ำง 6-15 ปี และสมำชกิอกี 20 รำยเป็นสมำชกิใหม ่
สมำชกิไม่มกีำรกูเ้งนิหรอืไมม่หีนี้สนิ และกำรถอืครองทีด่นิเป็นทีด่นิมรดกทัง้หมด ในจ ำนวนสมำชกิ 80 
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รำยซึง่มปีำลม์อำยุระหว่ำง 6-15 ปี ม ี 40 รำยเคยมปีระวตัไิม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนด ซึง่ในกรณีนี้ 40 
รำยทีไ่ม่เคยมปีระวตัถิอืว่ำมคีวำมเสีย่งต ำ่ (ปัจจยัควำมเสีย่งเท่ำกบั 1 และขนำดตวัอย่ำงเท่ำกบั 5 จำกจ ำนวน 40 รำย) 
และมคีวำมเสีย่งปำนกลำงส ำหรบัสมำชกิ 40 รำยทีเ่คยมปีระวตัไิม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนด ดงันัน้ปัจจยัควำมเสีย่งคอื 2 
และท ำใหข้นำดตวัอย่ำงคอื 6 จำกจ ำนวน 40 รำย, นอกจำกนี้มคีวำมเสีย่งสงูส ำหรบัสมำชกิ 20 
รำยทีเ่พิง่เขำ้มำเป็นสมำชกิกลุ่ม และมปัีจจยัควำมเสีย่งเท่ำกบั 3 ซึง่ท ำใหม้ขีนำดตวัอย่ำงเท่ำกบั 5 จำกจ ำนวนกลุ่มย่อย 20 
รำยดงักล่ำว จ ำนวนสมำชกิทัง้หมดทีจ่ะตอ้งตรวจประเมนิคอื 5+6+5 = 16 รำย 
 
ตวัอยา่งที ่4 
สมำชกิกลุ่มม ี100 รำย: 
มสีมำชกิกลุ่ม 20 รำย ทีม่ขีนำดสวนต่อหนึง่แปลงเกนิ 50 เฮกแตร ์และสมำชกิ 80 รำยมขีนำดสวนต่อหนึง่แปลงไม่เกนิ 50 
เฮกแตร ์ สมำชกิทีม่พีื้นทีส่วนขนำดใหญ่มอีำยุของปำลม์ค่อนขำ้งนำน 
ปลกูในพื้นทีซ่ึง่เป็นทีส่ ำหรบัท ำกำรเกษตรมำเป็นเวลำนำน, 
ในขณะทีค่รึง่หนึง่ของสมำชกิทีม่พีื้นทีข่นำดเลก็กว่ำเพิง่จะเริม่ปลกูปำลม์น ้ำมนัเมือ่ไม่กีปี่ทีผ่่ำนมำ 
และสวนตัง้อยูใ่กลก้บัแหล่งตน้น ้ำทีส่ ำคญั  สมำชกิรำยอืน่ๆ 
ทีม่สีวนขนำดเลก็ตัง้อยู่ตดิกบัสมำชกิทีม่พีื้นทีส่วนขนำดใหญ่ซึง่เป็นพื้นทีท่ ำกำรเกษตรมำยำวนำน 
ดงันัน้จะเหน็ว่ำส ำหรบักลุ่มสมำชกิทีม่พีื้นทีส่วนขนำดใหญ่และครึง่หนึง่ของสมำชกิทีม่สีวนขนำดเลก็จะเป็นกลุ่มทีม่คีวำมเ
สีย่งต ำ่ อย่ำงไรกด็ ี สมำชกิอกีครึง่หนึง่ทีม่สีวนขนำดเลก็เป็นกลุ่มทีม่คีวำมเสีย่งสงู 
กำรค ำนวณกลุ่มตวัอย่ำงสำมำรถค ำนวณไดด้งันี้: ปัจจยัควำมเสีย่งเท่ำกบั 1 ส ำหรบัสมำชกิทีม่สีวนขนำดใหญ่ 
จ ำนวนทีต่อ้งตรวจประเมนิเท่ำกบั 4 จำกจ ำนวนสมำชกิ 20 รำย; ปัจจยัควำมเสีย่งเท่ำกบั 1 
ส ำหรบัครึง่หนึง่ของกลุ่มสมำชกิทีม่สีวนขนำดเลก็ จ ำนวนทีต่อ้งตรวจประเมนิเท่ำกบั 6 จำกจ ำนวนสมำชกิ 40 รำย; 
และปัจจยัควำมเสีย่งเท่ำกบั 3 ส ำหรบัอกีครึง่หนึง่ของกลุ่มสมำชกิทีม่สีวนขนำดเลก็ จ ำนวนทีต่อ้งตรวจประเมนิเท่ำกบั 9 
จำกจ ำนวนสมำชกิ 40 รำย จ ำนวนสมำชกิทัง้หมดทีจ่ะตอ้งตรวจประเมนิคอื 4+6+9 = 19 รำย   
 
 
E3.1.3  ผูจ้ดัการกลุ่มและผูต้รวจประเมนิภายใน 

ตอ้งร่วมกนัรบัรองว่าจะไม่มผีลประโยชน์ทบัซอ้นเกดิขึน้ในกระบวนการตรวจประเมนิภายใน  
 
E3.1.4   ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัท าการประเมนิคุณสมบตัเิบือ้งตน้ (initial gap audit) 

ส าหรบัผูท้ีส่นใจจะเขา้มาเป็นสมาชกิใหมข่องกลุ่ม เพื่อประเมนิเงื่อนไขเบือ้งตน้ดงันี้: 
• ตอ้งไมม่พีืน้ทีป่ลกูใหม่บนพืน้ทีซ่ึง่เป็นป่าปฐมภมู,ิ หรอืมผีลกระทบต่อพืน้ทีซ่ึง่ตอ้งเกบ็รกัษาไว ้

หรอืสง่เสรมิคุณค่าทางการอนุรกัษ์ (HCVs) หนึ่งดา้นหรอืมากกว่า (RSPO P&C 2013 เกณฑก์ าหนด 5.2, 
7.3), ในกรณีของเกษตรกรรายย่อยในโครงการ บรษิทั(เป็นเจา้ของ/บรหิารจดัการโรงงาน) 
จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าชดเชยส าหรบัพืน้ทีป่ลกูใหม่ ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2548 และก่อนวนัที ่14 
พฤษภาคม 2557 โดยด าเนินการตามขัน้ตอนปฏบิตักิารจ่ายชดเชย, 
โดยเกษตรกรรายย่อยในโครงการอาจจะเขา้ร่วมเป็นสมาชกิกลุ่ม    

• ไม่มคีวามขดัแยง้เกีย่วกบัการใชท้ีด่นิ 
• สามารถตรวจสอบเอกสารสทิธิห์รอืสทิธใินการใชท้ีด่นิ  
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E3.2 ระบบควบคมุภายในจะตอ้งมรีะบบสนบัสนุนการขายทะลายปาลม์สดทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานของ RSPO 

จากการผลติของกลุ่ม 
 
E3.2.1

 ผูจ้ดัการกลุ่มควรบนัทกึและด าเนินการระบบเพื่อตดิตามปรมิาณผลผลติทะลายปาลม์สดทีส่มาชกิก
ลุ่มผลติขึน้, และ ประสงคจ์ะขายเป็นผลผลติทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานของ RSPO   

 
E3.2.2  ตอ้งมขี ัน้ตอนปฏบิตัทิีส่มาชกิในกลุ่มตอ้งปฏบิตัติาม 

ในการขายผลผลติทะลายปาลม์สดทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผลผลติทีไ่ม่ผ่านการรบัรอง 
จะไมถู่กขายเป็นผลผลติทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน 
หากมกีารน าผลผลติทีผ่่านการรบัรองมาผสมกบัผลผลติทีไ่ม่ผ่านการรบัรองก่อนการขาย 
และขนสง่ไปยงัโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์, จะตอ้งน าระบบ mass balance มาด าเนินการ 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าปรมิาณผลผลติทีข่ายโดย mass balance 
เท่ากบัปรมิาณผลผลติทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานของ RSPO ในสว่นผสม  

 
E3.2.3  ตอ้งมบีนัทกึการขายผลผลติทะลายปาลม์สด ทีม่าจากสวนของสมาชกิ ทุกๆ ครัง้  

 
ซึง่ตอ้งประกอบดว้ย: 
• ใบสง่สนิคา้ และ ใบส าคญัรบัเงนิ (การซือ้ และ การขาย) 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ (เช่น หมายเลขสมาชกิ/หมายเลขแผ่นป้าย)  
• หมายเลขประจ าตวัของสมาชกิกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง  
• รายละเอยีดของผลผลติทีข่าย (เช่น เป็นผลผลติทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน RSPO หรอืไม่), 

ปรมิาณผลผลติ และ สถานทีร่บัซือ้ 
• ขอ้มลูราคาผลผลติทะลายปาลม์สด 

 
E3.2.4   ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัเกบ็ส าเนาของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด และ จดัท าบนัทกึดงัทีร่ะบุในขอ้ E3.2.3 

เกีย่วกบัการซือ้ขายผลผลติของกลุ่ม ในระยะเวลา 5 ปีเป็นอย่างต ่า  
 
E3.2.5   ผูร้บัซือ้ผลผลติทะลายปาลม์สด อาจจะเป็นสว่นหนึ่งของระบบการจดัการกลุ่มตามแนวทางนี้ 

หรอืไดร้บัการรบัรองมาตรฐานหว่งโซ่อุปทานของ RSPO 
เพื่อการขายผลผลติทะลายปาลม์สดทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน ผูร้บัซือ้ผลผลติทะลายปาลม์สด 
ควรจะเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการรบัรองของกลุ่ม 
แทนทีจ่ะขอการรบัรองมาตรฐานห่วงโซ่อุปทานดว้ยตนเอง   
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ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่ผูร้บัซือ้มขี ัน้ตอนปฏบิตัทิีช่ดัเจน ในการค านวณระบบ mass balance 
อย่างถูกตอ้ง, หากเกีย่วขอ้ง, และ 
ผลผลติทะลายปาลม์สดทีข่ายใหก้บัผูร้บัซือ้สามารถตรวจสอบกลบัมายงัสมาชกิกลุ่มได้  
 

แนวทำง: 
• ตอ้งมสีญัญำซื้อขำยระหว่ำงผูร้บัซื้อผลผลติทะลำยปำลม์สดและผูจ้ดักำรกลุ่ม 
• ผูร้บัซื้อผลผลติทะลำยปำลม์สดจะตอ้งเกบ็บนัทกึกำรซื้อและขำยทีส่มบรูณ์  
• ถำ้หำกผูร้บัซื้อผลผลติทะลำยปำลม์สดไดร้บัมำตรฐำนหว่งโซ่อุปทำนของ RSPO, 

จะตอ้งใหส้ ำเนำใบรบัรองมำตรฐำนแก่ผูจ้ดักำรกลุ่ม 
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ส่วนท่ี 3 แนวทางปฏิบติัให้เป็นไปตาม RSPO P & C 2013  
 
แนวทางเพิ่มเติมนี ้เป็นแนวทางส าหรับผู้จดัการกลุม่, สมาชิกกลุม่ที่มีพืน้ท่ีสวนไมเ่กิน 50 เฮกแตร์ 
และผู้ตรวจรับรองมาตรฐานท่ีต้องด าเนินการและท าการตรวจประเมินกลุม่ผู้ปลกูปาล์มน า้มนั   

 
ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก

ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            
50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

หลกัการท่ี 1: ความมุ่งมัน่ให้เกิดความโปร่งใส 
เกณฑก์ าหนด 1.1 ผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั และ ผูป้ระกอบการโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์จดัเตรยีมขอ้มลูเกีย่วกบัเกณฑข์อ้ก าหนดของ RSPO อย่างเพยีงพอใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ ในประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ กฎหมาย โดยใชภ้าษา และ 
รปูแบบทีเ่หมาะสม เพื่อใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจอย่างจรงิจงั  
1.1.1 
มหีลกัฐานว่าผูป้ลูกปาลม์น ้ามั
น และ 
ผูป้ระกอบการโรงงานสกดัน ้า
มนัปาลม์ 
จดัเตรยีมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ
ในประเดน็ต่างๆ  
(สิง่แวดลอ้ม, สงัคม และ/หรอื 
กฎหมาย) 
ตามเกณฑก์ าหนดของ 
RSPO 
ใหก้บัผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอื่นๆ 
เพื่อใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในก
ารตดัสนิใจอย่างจรงิจงั 
 
1.1.2 (M) 

มคีวามเขา้ใจวา่แขกทีเ่ขา้มาใ
นสวนและการรอ้งขอขอ้มลูทั ้
งหมด  
จะตอ้งแจง้แก่ผูจ้ดัการกลุ่ม 

 ตอ้งแจง้สมาชกิกลุม่ทกุรายว่าการรอ้
งขอขอ้มลูทัง้หมด  
จะตอ้งแจง้แก่ผูจ้ดัการกลุ่ม 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัเตรยีมขอ้มลู
อย่างเพยีงพอในประเดน็ตา่งๆ  
(สิง่แวดลอ้ม, สงัคม และ/หรอื 
กฎหมาย) ตามเกณฑก์ าหนดของ 
RSPO 
ใหก้บัผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอื่นๆ 
เพื่อใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการตดัสิ
นใจอย่างจรงิจงั  
(1.1.1). 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัท าและจดัเกบ็
ระบบบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการรอ้งข

เตรยีมสมดุเพื่อบนัทกึผูท้ีเ่ขา้มาในสวน

ทกุกลุม่และการรอ้งขอขอ้มลูทกุรายกา

ร  

▪ วนัทีม่กีารตอ้นรบัแขกหรอืวนัที่
มกีารรอ้งขอขอ้มลู  

▪ ชื่อของแขกทีเ่ขา้มา 
หรอืชื่อผูร้อ้งขอขอ้มลู  

▪ มกีารรอ้งขอขอ้มลูอะไร  
▪ มกีารใหข้อ้มลูอะไร  
▪ ขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัมอีะไรบา้ง 

 
 
 
 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่ามกีารจดัท าระบบขึน้และระบบท างานได ้
โดยการสุ่มเลอืกการรอ้งขอขอ้มลูบางรายการ 
หากมรีายละเอยีดการรอ้งขอ 
และตรวจสอบโดยดูจากชว่งเวลาของการตอบสนองและควา
มสมบูรณ์ของการตอบค าถามหรอืใหเ้อกสารทีจ่ าเป็น   
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบความเขา้ใจของสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทนว่าการร้
องขอขอ้มลูทัง้หมด  จะตอ้งแจง้แก่ผูจ้ดัการกลุม่ 
 

ประเมินผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตรวจสอบว่าผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีไดม้กีารรอ้งขอขอ้มลูอะไรหรื
อไม ่และ หากม,ี 
ไดร้บัการตอบสนองต่อการรอ้งขอนัน้หรอืไม่ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

มบีนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการรอ้
งขอขอ้มลูและการตอบสนอง 

อขอ้มลูและการตอบสนอง (1.1.2) 

เกณฑก์ าหนด 1.2 เอกสารเกีย่วกบัการบรหิารจดัการตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเวน้เอกสารทีเ่ป็นความลบัทางการคา้ หรอื เอกสารทีห่ากเปิดเผยแลว้อาจส่งผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืสงัคม  
1.2.1 (M) 
เอกสารทีต่อ้งจดัไวพ้รอ้มเปิด
เผยต่อสาธารณะ 
ตอ้งประกอบดว้ยเอกสารดงัต่
อไปนี้เป็นอย่างน้อย: 
• เอกสารสทิธทิีด่นิ หรอื 
สทิธใินการใชท้ีด่นิ 
(เกณฑก์ าหนด  2.2); 
• แผนงานดา้นอาชวีอนามยั 
และ ความปลอดภยั 
(เกณฑก์ าหนด  4.7); 
• 
แผนและการประเมนิผลกระท
บดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
(เกณฑก์ าหนด  5.1, 6.1, 
7.1 และ 7.8); 
• เอกสาร HCV 
(เกณฑก์ าหนด  5.2 และ 
7.3); 
• 
แผนป้องกนัและลดมลพษิ(เก
ณฑก์ าหนด  5.6); 
• 

มคีวามเขา้ใจวา่แขกทีเ่ขา้มาใ
นสวนและการรอ้งขอขอ้มลูทั ้
งหมด  
จะตอ้งแจง้แก่ผูจ้ดัการกลุ่ม 

 ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัท ารายการเอ
กสารตามรายการดา้นล่าง 
เป็นเอกสารทีส่ามารถเผยแพรต่่อสา
ธารณะ  และมสี าเนาของเอกสาร 
ทีส่ านกังานของกลุ่ม: 
 
เอกสารสทิธทิีด่นิ หรอื 
สทิธใินการใชท้ีด่นิ (เกณฑก์ าหนด  
2.2); 
แผนงานดา้นอาชวีอนามยั และ 
ความปลอดภยั (เกณฑก์ าหนด  
4.7); 
แผนและการประเมนิผลกระทบดา้น
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
(เกณฑก์ าหนด  5.1, 6.1, 7.1 และ 
7.8); 
เอกสาร HCV (เกณฑก์ าหนด  5.2 
และ 7.3); 
แผนป้องกนัและลดมลพษิ 
(เกณฑก์ าหนด  5.6); 
รายละเอยีดของขอ้รอ้งเรยีนและควา
มไมพ่อใจ (เกณฑก์ าหนด  6.3); 
ขัน้ตอนและกระบวนการเจรจาต่อรอ

 ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่ามรีายการเอกสารทีส่มบูรณ์ และเอกสารต่างๆ 
ในรายการ พรอ้มเผยแพรห่ากมกีารรอ้งขอ   
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบความเขา้ใจของสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทน 
ว่าการรอ้งขอขอ้มลูทีเ่ผยแพรแ่กส่าธารณะไดท้ัง้หมด  
จะตอ้งแจง้แก่ผูจ้ดัการกลุ่ม 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

รายละเอยีดของขอ้รอ้งเรยีนแ
ละความไมพ่อใจ 
(เกณฑก์ าหนด  6.3); 
• 
ข ัน้ตอนและกระบวนการเจรจ
าต่อรอง (เกณฑก์ าหนด  
6.4); 
• 
แผนการปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อ
ง (เกณฑก์ าหนด  8.1); 
• 
รายงานสรปุต่อสาธารณะเกีย่
วกบัการประเมนิผลการรบัรอ
งมาตรฐาน; 
• นโยบายดา้นสทิธมินุษยชน 
(เกณฑก์ าหนด  6.13) 

ง (เกณฑก์ าหนด  6.4); 
แผนการปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง 
(เกณฑก์ าหนด  8.1); 
รายงานสรปุต่อสาธารณะเกีย่วกบักา
รประเมนิผลการรบัรองมาตรฐาน; 
นโยบายดา้นสทิธมินุษยชน 
(เกณฑก์ าหนด  6.13)  
 
 

เกณฑก์ าหนด 1.3 ผูป้ลกูปาลม์น ้ามนั และ ผูป้ระกอบการโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ตอ้งยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมในทกุขัน้ตอนของการด าเนินการทางธรุกจิและท าธรุกรรม 

1.3.1 
มนีโยบายทีเ่ป็นลายลกัษณ์อั
กษรทีแ่สดงถงึการปฏบิตัใิหเ้
ป็นไปตามหลกัจรยิธรรมในทุ
กขัน้ตอนด าเนนิการและการ
ท าธรุกรรม, 
ซึง่ตอ้งมกีารบนัทกึและสื่อสา
รแก่ผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัและ
ทกุขัน้ตอนด าเนินการ  

สมาชกิกลุ่มจะตอ้งแสดงว่าต
นยอมรบัและเหน็ชอบกบันโย
บายของกลุม่ทีเ่กีย่วกบัหลกัจ
รยิธรรม  

 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน 
สมาชกิกลุ่มจะตอ้งสามารถ:-  
• แสดงใหเ้หน็ถงึความรบัทราบวา่

หลกัจรยิธรรมคอือะไร 

• แสดงวา่พวกเขาไดร้บัแจกเอกสา

ร หรอื รบัฟังการน าเสนอ หรอื 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพฒันานโยบายก
ลุ่มทีเ่ขยีนขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่
ายดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมและความซื่
อสตัยใ์นทกุขัน้ตอนการด าเนนิการแ
ละการท าธรุกรรม  
 

 

จ าเป็นส าหรบัทกุกลุม่ 
ไมว่่ากลุ่มมขีนาดเทา่ใด 

ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งสามารถแสดงว่า: 

• นโยบายจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบแนว
ทางของอนุสญัญาสหประชาชาตเิพื่
อต่อตา้นการทจุรติ, 
โดยเฉพาะอย่างยิง่มาตรา 12  

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่านโยบายจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบแนวทางของอนุ
สญัญาสหประชาชาตเิพื่อต่อตา้นการทจุรติ, 
โดยเฉพาะอย่างยิง่มาตรา 12  
 
ตรวจสอบว่าอย่างน้อยตอ้งมรีายละเอยีดเหล่านี้ 
ในนโยบายดงักล่าว: 
• เคารพต่อการด าเนินธรุกจิทีเ่ป็นธรรม; 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

การประชมุ 

ทีจ่ดัขึน้เพื่อพดูคยุเกีย่วกบัเรื่องนี้ 

 

• ไดร้บัส าเนาของกรอบแนวทางดงักล่
าวและไดอ้า่นกรอบแนวทางนัน้  

อย่างน้อยตอ้งมรีายละเอยีดเหล่านี้ 
ในนโยบายดงักล่าว: 
• 
เคารพต่อการด าเนินธรุกจิทีเ่ป็นธรรม; 
• การยบัยัง้การทจุรติ, การใหส้นิบน, 
และการฉ้อโกงเงนิและทรพัยากรทกุรปู
แบบ; 
• 
มกีารใหข้อ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัระเบยีบป
ฏบิตัแิละวธิปีฏบิตัทิีไ่ดร้บัการยอมรบัใ
นอตุสาหกรรม   

มกีารใชภ้าษาทีส่มาชกิกลุม่ 
และลกูจา้ง และพนกังาน เขา้ใจ 

สมาชกิกลุ่มตอ้งรบัรองว่าตนมคีวามเข้
าใจและจะด าเนินการตามนโยบายดงัก
ล่าว  

มกีารสื่อสารนโยบายดงักลา่วแก่สมาชิ
กกลุม่และมบีนัทกึวธิกีารในการสื่อสาร 

หากมกีารน าเสนอในกลุ่ม 
จะตอ้งมบีนัทกึวา่ใครเขา้รว่มบา้ง, 
และสมาชกิแต่ละรายตอ้งเซน็ชื่อว่าไดเ้

• การยบัยัง้การทจุรติ, การใหส้นิบน, 
และการฉ้อโกงเงนิและทรพัยากรทกุรปูแบบ; 
• 
มกีารใหข้อ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัระเบยีบปฏบิตัแิละวธิปีฏบิตัทิีไ่
ดร้บัการยอมรบัในอตุสาหกรรม 
 
ตรวจสอบเพื่อยนืยนัวา่มกีารสื่อสารนโยบายดงักลา่วแก่สมา
ชกิกลุม่  
 
ตรวจสอบว่ามกีารใชภ้าษาทีส่มาชกิกลุ่ม และลกูจา้ง 
และพนกังาน เขา้ใจ 
 
ค านึงถงึประเดน็การไมรู่ห้นงัสอืและประเมนิว่ามกีารสื่อสารอ
ย่างเหมาะสมสูส่มาชกิในกลุม่นี้   
 
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ประเมนิความเขา้ใจของสมาชกิวา่หลกัจรยิธรรมคอือะไร 
และนโยบายของกลุม่   
 
ตรวจสอบเพื่อยนืยนัวา่พวกเขาไดร้บัแจกเอกสาร หรอื 
รบัฟังการน าเสนอ หรอื การประชมุ 
ทีจ่ดัขึน้เพื่อพดูคยุเกีย่วกบัเรื่องนี้ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ขา้รว่มหรอืไดร้บัขอ้มลู   

มกีารแสดงไดอะแกรมอย่างงา่ยทีแ่สดง
ว่าอะไรคอืวธิปีฏบิตัทิีร่บัไดแ้ละไมส่าม
ารถรบัได ้
ซึง่อาจจะชว่ยในการสื่อสารกบัสมาชกิ
ทีไ่มรู่ห้นงัสอื  

 

 
หลกัการท่ี  2: การปฏิบติัตามกฎหมาย และ กฎระเบียบ 

เกณฑก์ าหนด  2.1 การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และกฎหมายและกฎระเบยีบระหวา่งประเทศทีไ่ดม้กีารใหส้ตัยาบนัแลว้ 

2.1.1 (M) 
หลกัฐานการปฏบิตัติามขอ้ก า
หนดของกฎหมายและกฎระเ
บยีบทีม่นียัส าคญัและเกีย่วข้
อง 
 
2.1.2  ระบบเอกสาร 
ซึง่รวมถงึขอ้มลูทีเ่ป็นลายลกั
ษณ์อกัษรเกีย่วกบัขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย  
 
2.1.3 
กลไกตดิตามการปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎระเบยีบอื่นๆ 

ท าตามขอ้ก าหนดทีช่ีแ้จงโดย
ผูจ้ดัการกลุ่ม, เชน่ 
การเขา้รบัการอบรมทีเ่กีย่วข้
อง, 
เตมิขอ้มลูในเชค็ลสิต/์เครื่องมื
อ 
ทีจ่ดัท าขึน้เพื่อยนืยนัว่าไดป้
ฏบิตัติามกฎหมาย 
 
จดัเกบ็เอกสารโตต้อบทีจ่ าเป็
นดงัทีร่ะบุในเชค็ลสิต ์เชน่ 
ใบอนุญาตตา่งๆ    

 
 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง: 
 
ท ารายการ/”ทะเบยีนดา้นกฎหมาย” 
ของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง และระบุวา่ 
▪ เอารายละเอยีดกฎหมายเหล่านี้
มาจากไหน 

▪ มกีารเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบักฎ
หมายอย่างไร และ บ่อยแค่ไหน 
และมบีนัทกึการเผยแพร ่

▪ ใครเป็นผูต้ดิตามวา่จะเกดิการป
ฏบิตัติามกฎหมายเหลา่นี้ 
และตดิตามอยา่งไร 

▪ ใครจะตดิตาม และ 

อา้งองิถงึ NI/LI, หากมแีลว้, 
ส าหรบัรายการของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้
ง  
 
หากมกีารน าเสนอต่อกลุม่ 
ตอ้งมกีารบนัทกึว่าใครเขา้มารว่มบา้ง, 
ตอ้งใหส้มาชกิกลุ่มเซน็ชื่อวา่ไดเ้ขา้รว่ม
หรอืไดร้บัเอกสาร  
 
ตอ้งใหแ้น่ใจว่าพนกังานในส านกังานทุ
กคนรบัทราบถงึทะเบยีนดา้นกฎหมาย
ทีจ่ดัท าขึน้  
 
 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าไดม้กีารจดัท า “ทะเบียนด้านกฎหมาย” 
หรอืสิง่ทีค่ลา้ยกนัซึง่เป็นรายการกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืในกลุ่มขนาดใหญ่ขึน้มกีารแจกแจงประเดน็ส าคญัของก
ฎหมายเหล่านัน้ดว้ย  
 
ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งสามารถอธบิายว่ามกีระบวนการอย่างไรทีเ่
ขา/เธอตดิตามความเปลีย่นแปลงกฎหมายและระเบยีบ 
และจะตอ้งชดัเจนวา่รายการเหล่านี้จดัท าขึน้อย่างไร 
และผูร้บัผดิชอบทีก่ าหนดขึน้ไดม้กีารดูแลตามรายการและท
บทวนประจ าปี 
ซึง่ผูร้บัผดิชอบนี้อาจจะเป็นผูจ้ดัการกลุ่มหากเป็นกลุ่มเลก็หรื
อพนกังานหากเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ขึน้  
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.1.4 
ระบบตดิตามการเปลีย่นแปล
งของกฎหมายและกฎระเบยี
บอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

ท ารายการใหเ้ป็นปัจจบุนั 
และบ่อยแค่ไหน 

▪ ใครท าหน้าทีบ่นัทกึเมื่อมกีารเผ
ยแพรข่อ้มลูปัจจบุนั 

 
ท าใหม้ ัน่ใจต่อบคุคลทีส่ามวา่สมาชกิ
กลุ่มมคีวามเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎ
หมายเหลา่นี้  
 
พฒันาเครื่องมอื เชน่ เชค็ลสิต ์
หรอืแบบบนัทกึ 
ซึง่สมาชกิสามารถใชไ้ดเ้พื่อชว่ยใหส้
ามารถด าเนินการตามขอ้ก าหนดทา
งกฎหมาย  
 
มหีลกัฐานว่าไดม้กีารฝึกอบรมเกีย่ว
กบัขอ้ก าหนดทางกฎหมาย เชน่ 
บนัทกึ 
หรอืเอกสารแจก/ขอ้มลูทีจ่ดัพมิพ/์ไฟ
ลเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ประเมนิวา่รายการเหลา่นี้เพยีงพอกบัขนาดของกลุ่ม 
และมกีฎหมายทีจ่ าเป็นส าหรบักลุม่หรอืไม่ 
 
ส าหรบักลุ่มขนาดใหญ่ขึน้ 
ตรวจสอบว่าไดม้กีารดงึเอาประเดน็หลกัๆ 
ในกฎหมายแต่ละฉบบัออกมาอธบิายหรอืไม ่ 
  
แสดงถงึขัน้ตอนในการสื่อสารกฎหมายไปสูส่มาชกิ?  
 
บนัทกึหากมกีารเปลีย่นแปลงส าคญัๆ  
และถามค าถามว่าท าไมจงึตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงนัน้?  
 
ตรวจสอบว่ามกีารเกบ็ส าเนาของกฎหมายในทีท่ีป่ลอดภยัแล
ะพนกังานทกุคนรบัรูถ้งึเอกสารเหล่านี้  

 
ประเมินสมาชิกกลุ่ม 

ตรวจสอบความเขา้ใจของสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทน 
เกีย่วกบัความเขา้ใจกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาชกิแตล่ะรา
ย  
 
ตรวจสอบว่าสมาชกิไดร้บัแจกเอกสาร หรอื 
รบัฟังการน าเสนอ หรอื การประชมุ 
ทีจ่ดัขึน้เพื่อพดูคยุเกีย่วกบัเรื่องนี้  

เกณฑก์ าหนด  2.2 มหีลกัฐานแสดงสทิธกิารใชท้ีด่นิ และไมถู่กคดัคา้นสทิธโิดยชมุชนทอ้งถิน่ทีแ่สดงสทิธติามกฎหมาย, ตามจารตีประเพณี หรอืสทิธใินการใชท้ีด่นินัน้  
2.2.1 (M) 
เอกสารแสดงสทิธคิวามเป็นเ

สมาชกิกลุ่มตอ้งจดัท าแนวเข
ตทีด่นิของตนเอง   

สมาชกิกลุ่มควรจะ:  
ตรวจสอบว่าสญัลกัษณ์แสดงแนวเข

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง: 
แสดงเอกสารทีแ่สดงถงึสทิธใินทีด่นิ

จ าเป็นส าหรบัทกุกลุม่ 
ไมว่่ากลุ่มมขีนาดเทา่ใด 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

จา้ของทีด่นิตามกฎหมาย 
หรอืสญัญาเชา่ทีด่นิ และ 
หรอืประวตักิารครอบครองที่
ดนิ และการใชท้ีด่นิ 
 
2.2.2 
หลกัฐานทีแ่สดงถงึแนวเขตต
ามกฎหมายและสญัลกัษณ์แส
ดงแนวเขตทีเ่หน็ชดัเจนในพื้
นที ่ 
 
2.2.3 
ในกรณีทีม่หีรอืเคยมขีอ้พพิา
ท 
หรอืความขดัแยง้เกีย่วกบัทีด่ิ
น 
ตอ้งมหีลกัฐานเพิม่เตมิทีแ่สด
งถงึการซือ้ทีด่นิตามกฎหมาย 
และหลกัฐานวา่ไดม้กีารจา่ยค่
าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมใหแ้ก่เ
จา้ของทีด่นิหรอืผูใ้ชท้ีด่นิคน
ก่อน, 
และเป็นกระบวนการภายใตก้
ารยนิยอมทีไ่ดร้บัการแจง้ล่วง
หน้าและเป็นอสิระ (FPIC) 
 

 
หากมกีรณีความขดัแยง้: 
อธบิายว่าท าไมจงึเกดิความขั
ดแยง้และสถานการณ์ปัจจบุนั 
ชีแ้จงสถานะของความขดัแย้
งทกุไตรมาสจนกว่าจะยุต ิ
บนัทกึการประชมุทกุครัง้และ
บนัทกึวา่มใีครเขา้รว่ม 
จดัท าเอกสารของทกุกรณีขึน้
ตน้ดว้ยขอ้ความเกีย่วกบัแนว
เขตทีม่คีวามขดัแยง้เกดิขึน้ 
และอธบิายประเดน็และขอบเ
ขตความขดัแยง้ 
 
ตรวจสอบว่าเอกสารสทิธิห์รอื
โฉนดทีด่นิทีม่อียู่อนุญาตการ
ปลูกปาลม์น ้ามนั 
หากจ าเป็นส าหรบักฎหมายใ
นประเทศนัน้ 

 

ตทีด่นิมคีวามชดัเจนในพืน้ที ่
หรอืมวีธิแีสดงแนวเขตทีช่ดัเจนอื่นๆ 
หากยงัไมม่ ี
ตรวจสอบว่าพืน้ทีส่่วนไหนทีแ่นวเขต
ยงัไมช่ดัเจน 
แลว้เริม่ด าเนนิการใหเ้กดิความชดัเจ
นรว่มกนั  

ตามกฎหมายหรอืเอกสารการเชา่ทีด่ิ
น, ประวตักิารครอบครองทีด่นิ 
และเอกสารการใชท้ีด่นิตามกฎหมา
ย ทีเ่ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่  
 
มกีารจดัเกบ็แผนทีท่ีแ่สดงขอบเขตต

ามกฎหมาย  

ตรวจสอบว่ามกีารจดัท าแนวเขตทีด่ิ
น 
  
หากมกีรณีความขดัแยง้: 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าได้
มกีระบวนการเพื่อแกปั้ญหาความขดั
แยง้ดงักล่าว 
และใหส้มาชกิกลุ่มจดัเกบ็บนัทกึการ
ประชมุ 
 
 

เชื่อมโยงกบั 2.3 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งม:ี-  
 
• ส าเนาต่างๆ 
เกบ็ไวใ้นไฟลแ์ยกจากกนั 
ในสถานทีเ่กบ็ทีเ่หมาะสม  

• การจดัเกบ็แผนทีท่ีแ่สดงขอบเขตตา
มกฎหมาย 
แผนทีแ่สดงขอบเขตทีด่นิกอ็าจเพยีง
พอแลว้ และควรใชเ้ครื่องมอื GPS 
ในการจดัท าแผนที ่ 

 
 
 
 

เชื่อมโยงกบั 2.3 
ตรวจสอบเอกสารทีแ่สดงถงึสทิธใินทีด่นิตามกฎหมายหรอืเอ
กสารการเชา่ทีด่นิ 
ตรวจสอบเอกสารสทิธใินทีด่นิหรอืโฉนดทีด่นิว่าอนุญาตใหม้ี
การปลูกปาลม์น ้ามนั  
หากจ าเป็นส าหรบักฎหมายในประเทศนัน้ 
 
กลุ่มควรมกีารใชท้ีด่นิอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย และ 
มกีารบนัทกึประวตักิารใชท้ีด่นิ 
และความเป็นเจา้ของซึง่มคีวามเหมาะสมกบัขนาดของกลุ่ม  
ตรวจสอบว่าส าเนาโฉนดทีด่นิงา่ยต่อการคน้หา 
  
ตรวจสอบเพื่อยนืยนัวา่มแีผนทีแ่สดงแนวเขตตามกฎหมาย 
และเหมาะสมกบัขนาดของกลุ่ม 
(ค าแนะน าส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม: 
หากกลุ่มมขีนาดใหญ่ขึน้การปรบัปรงุแผนทีอ่าจจะมคีวามจ า
เป็น)   
 
ตรวจสอบเพื่อยนืยนัโดยการสุ่มเลอืกแนวเขตบางชว่งวา่มสีั
ญลกัษณ์แสดงแนวเขตในพืน้ทีจ่รงิ 
หากยงัไมม่ใีหป้ระเมนิว่าไดม้คีวามพยายามในการก าหนดพื้
นทีท่ีอ่าจเกดิความขดัแยง้ หรอื 
พืน้ทีซ่ึง่แนวเขตยงัไมช่ดัเจน  
กลุ่มอาจจะท าสญัลกัษณ์ชัว่คราวในพืน้ทีเ่หล่านัน้ไวก้่อน  

ตรวจสอบว่าไดม้กีารบนัทกึการประชมุทกุครัง้และมคีวามถูก
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

2.2.4 (M) 
ไมม่กีรณีความขดัแยง้ในเรื่อง
ทีด่นิอย่างเด่นชดั, 
นอกจากมขีอ้ก าหนดใหม้กีระ
บวนการแกปั้ญหาความขดัแ
ยง้ซึง่เป็นทีย่อมรบั (ด ู
เกณฑก์ าหนด 6.3 และ 6.4) 
ไดม้กีารด าเนินการและเป็นที่
ยอมรบัของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้
ง 
 
2.2.5 
กรณคีวามขดัแยง้ในทีด่นิ, 
ตอ้งมกีารท าแผนทีแ่สดงพืน้
ทีท่ีเ่กดิความขดัแยง้โดยกระ
บวนการมสีว่นรว่มของผูท้ีไ่ด้
รบัผลกระทบ 
(รวมถงึชมุชนขา้งเคยีง 
หากม)ี 
 
2.2.6 (M) 
เพื่อหลกีเลีย่งไมใ่หค้วามขดัแ
ยง้ขยายตวัมากขึน้ 
ตอ้งไมม่หีลกัฐานใดใดวา่การ
ด าเนินการสวนปาลม์น ้ามนัก
ระตุน้ใหเ้กดิความรนุแรง 

ตอ้ง 
 
ตรวจสอบเพื่อยนืยนัวา่ไมม่คีวามขดัแยง้การใชท้ีด่นิเกดิขึน้ใ
นปัจจบุนั หากยงัม ีไดม้กีารอธบิายอย่างเพยีงพอหรอืไม?่ 
และตรวจสอบความกา้วหน้าในการแกไ้ขปัญหา  
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
เชื่อมโยงกบั 2.3 
ตรวจสอบสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทนวา่มเีอกสารสทิธทิีถู่กตอ้
งหรอืไม ่
หรอืมหีลกัฐานการถอืครองหรอืการเชา่ทีด่นิตามกฎหมาย, 
ใชบ้นัทกึของผูจ้ดัการกลุ่มและตรวจเยีย่มสวนทีร่ะบุถงึความ
ขดัแยง้และสวนทีย่งัไมม่เีอกสาร   
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

เพื่อคงความสงบและเรยีบรอ้
ยในการด าเนินการตามแผน
ปัจจบุนั  
เกณฑก์ าหนด  2.3 การใชท้ีด่นิเพื่อปลูกปาลม์น ้ามนั ตอ้งไม ่ รดิรอนสทิธติามกฎหมายหรอืตามจารตีประเพณี  หรอืสทิธใินการใช ้ของผูใ้ชท้ีด่นิรายอื่น โดยปราศจากความยนิยอมทีไ่ดร้บัขอ้มลูล่วงหน้า และเป็นอสิระ 
2.3.1 (M) 
แผนทีท่ีม่มีาตราสว่นทีเ่หมาะ
สม 
แสดงขอบเขตสทิธติามกฎหม
าย, ตามจารตีประเพณี 
หรอืตามสทิธกิารใช ้
ทีไ่ดร้บัการยอมรบั 
(เกณฑก์ าหนด 2.2, 7.5 และ 
7.6) 
จะตอ้งถูกจดัท าขึน้โดยกระบ
วนการจดัท าแผนทีอ่ยา่งมสีว่
นรว่ม 
ทีม่ผีูไ้ดร้บัผลกระทบทกุฝ่ายเ
ขา้รว่ม 
(ซึง่รวมถงึชมุชนทีอ่ยู่ขา้งเคยี
ง ถา้หากม,ี 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง)  
 
2.3.2 
มสี าเนาของการเจรจาตกลงที่
แสดงถงึการยนิยอมภายใตก้
ารไดร้บัขอ้มลูลว่งหน้าและเป็

2.3.2. 
แสดงวา่ตนมสีทิธใินการใชท้ี่
ดนิ 
และ/หรอืมสีทิธติามจารตีประ
เพณีในทีด่นิทีจ่ะปลูกปาลม์
น ้ามนั 
 
 
 

 ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้ง:-  
 
2.3.1. 
จดักระบวนการท าแผนทีอ่ย่างมสี่วน
รว่มโดยการมสีว่นรว่มของผูเ้กีย่วขอ้
ง (รวมถงึชมุชนขา้งเคยีง 
หากมคีวามเกีย่วขอ้ง, 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง). 
 
2.3.2 
เกบ็ส าเนาส าเนาของขอ้ตกลงทีผ่า่น
การเจรจาระหว่างสมาชกิและผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ ในภาษาทีเ่หมาะสม. 
 
2.3.3 & 2.3.4: กระบวนการเหล่านี้ 
จะตอ้งใชภ้าษาทีเ่หมาะสมและการเ
จรจาต่อรองตอ้งด าเนินการผา่นตวัแ
ทนทีเ่หมาะสม  
 
 

ส าหรบัการจดัท าแผนทีอ่ย่างมสีว่นรว่ม
: 
• บนัทกึผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทกุกลุ่มทีม่ ี
สทิธติามจารตีประเพณี 
และบนัทกึอยา่งชดัเจนบนแผนทีว่่า
อยู่บรเิวณไหนบา้ง 

• หากมสีทิธติามกฎหมาย, 
สทิธติามจารตี, หรอืสทิธใินการใช ้
อยู่ในพืน้ที ่
ผูป้ลูกจะตอ้งจดัเกบ็ส าเนาขอ้ตกลง
ทีไ่ดเ้จรจากบัผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
ซึง่รวมถงึการแบ่งปันผลประโยชน์ 
และการด าเนินการตามกฎหมาย 

• ตดิตามการปฏบิตัติามขอ้ตกลง 
หากมกีารท าขอ้ตกลงเกดิขึน้  

 
 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ใชบ้นัทกึของผูจ้ดัการกลุ่มเพื่อตรวจสอบว่าหากมสีทิธติามจ
ารตีทีต่อ้งไดร้บัการส่งเสรมิบนทีด่นิซึง่เป็นของกลุ่ม 
และผูจ้ดัการกลุ่มแสดงถงึการสนบัสนุนในเอกสารบนัทกึทีเ่กี่
ยวขอ้งอยา่งเหมาะสม  
  
ตรวจสอบแผนทีแ่ละประเมนิวา่กระบวนการท าแผนที ่
เป็นกระบวนการอยา่งมสีว่นรว่มและทกุพืน้ทีซ่ึง่มสีทิธติามจ
ารตีอยู่เดมิไดร้ะบุอย่างชดัเจนบนแผนที ่ 
 
ตรวจสอบว่ากลุม่ไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงใดใดทีจ่ดัท าขึน้   
 
ตรวจสอบเพื่อยนืยนัวา่ส าเนาขอ้ตกลงไดร้บัการจดัเกบ็ในที่
ทีป่ลอดภยั   
 
ดูในกระบวนการทัง้หมด และ 
ประเมนิวา่ไดม้กีารตดิตามอย่างเหมาะสม 
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบว่ามคีวามขดัแยง้ใดใดหรอืไม?่ 
หากพบความขดัแยง้ใหต้รวจสอบพืน้ทีซ่ึง่เป็นปัญหาในกลุ่ม
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

นอสิระ (FPIC) 
(เกณฑก์ าหนด 2.2, 7.5 และ 
7.6) ซึง่ควรประกอบดว้ย: 
a) 
หลกัฐานวา่มกีารพฒันาแผน
ทีเ่กดิจากการปรกึษาหารอืแ
ละการพดูคยุกบักลุ่มทีไ่ดร้บั
ผลกระทบทกุกลุ่มในชมุชน, 
และมกีารใหข้อ้มลูกบักลุม่ผูไ้
ดร้บัผลกระทบทกุกลุ่ม 
รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอน
ในการใหก้ลุ่มคนเหล่านี้เขา้ม
ารว่มตดัสนิใจ; 
b) 
หลกัฐานวา่บรษิทัเคารพผลก
ารตดัสนิใจของชมุชนทีจ่ะยนิ
ยอมหรอืระงบัการยนิยอมนัน้
ต่อการด าเนินการในเวลาทีร่ว่
มกนัตดัสนิใจ; 
c) 
หลกัฐานวา่ชมุชนทีไ่ดร้บัผลก
ระทบมคีวามเขา้ใจและยอมรั
บผลกระทบทีจ่ะตามมาในดา้
นกฎหมาย, เศรษฐกจิ, 
สิง่แวดลอ้ม และสงัคม 
จากการยนิยอมใหเ้กดิการด า

ตวัอย่างเพื่อการตรวจประเมนิ 
และส ารวจขอ้มลูจากผูไ้ดร้บัผลกระทบเกีย่วกบักระบวนการ
และแนวทางแกปั้ญหาความขดัแยง้   
 
ตรวจสอบว่าการบนัทกึเกีย่วกบักระบวนการในการเจรจาตก
ลงรวมทัง้บนัทกึกระบวนการเพื่อน าไปสูก่ารยนิยอม 
เพยีงพอส าหรบัขนาดของกลุม่  
 
ตรวจสอบสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทน 
ว่าพวกเขามสีทิธติามจารตีประเพณีในทีด่นิทีป่ลกูปาลม์น ้ามั
นหรอืไม ่
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

เนินการในพืน้ทีข่องตน, 
ซึง่รวมถงึผลต่อสถานภาพตา
มกฎหมายในทีด่นิของพวกต
นในวนัทีบ่รษิทัครบก าหนดก
ารสมัปทานในทีด่นิหรอืการเ
ชา่ทีด่นิ  
 
2.3.3 
มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมดในรปูแบบและภาษา
ทีเ่หมาะสม, 
ซึง่รวมทัง้การประเมนิผลกระ
ทบ, 
ขอ้เสนอการแบง่ปันผลประโย
ชน์ 
และขัน้ตอนด าเนินการทางก
ฎหมาย 
 
2.3.4 (M)  
มหีลกัฐานทีแ่สดงวา่ตวัแทนชุ
มชนทีเ่ขา้มารว่ม 
มาในนามสถาบนั 
หรอืการคดัเลอืกตวัแทนเอง, 
รวมทัง้ทีป่รกึษาทางกฎหมาย 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

 
 
หลกัการท่ี  3: ความมุ่งมัน่ในการท าให้เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว 

เกณฑก์ าหนด  3.1 มแีผนการบรหิารจดัการทีม่เีป้าหมายท าใหเ้กดิความมัน่คงทางเศรษฐกจิและการเงนิระยะยาว 
3.1.1 (M) 
มกีารพฒันาแผนธรุกจิหรอืแ
ผนบรหิารจดัการ (อยา่งต ่า 3 
ปี) รวมทัง้, ในกรณีทีท่ าได,้ 
ตวัอย่างทางธรุกจิของเกษตร
กรรายย่อยในโครงการ 
 
3.1.2 
มแีผนการปลกูทดแทนประจ า
ปี 
ทีม่กีารคาดการณ์อย่างน้อย 
5 ปี 
(การคาดการณ์อาจจะยาวขึน้
หากมคีวามจ าเป็น 
เพื่อแสดงถงึการจดัการดนิทีเ่
ปราะบางต่อการชะลา้งพงัทล
าย, ด ูเกณฑก์ าหนด 4.3), 
โดยตอ้งมกีารทบทวนแผนทุ
กปี 
 

เกณฑก์ าหนดนี้ไมเ่กีย่วขอ้งกบัเกษตรกรรายย่อยอสิระ ดู เอกสารอา้งองิ RSPO P&C 2013, ภายใต ้แนวทางของเกณฑก์ าหนด  3.1  
 
มขีอ้เสนอแนะใหก้ลุม่เกษตรกรรายย่อยจดัท าแผนธรุกจิ เพื่อโอกาสทางธรุกจิในระยะยาวจากการด าเนินการ โดยพจิารณาจากหลายๆ ดา้น คอื ตน้ทุนในการดูแลประจ าปี, การปลูกทดแทน, โอกาสในการขยายพืน้ที ่
และความยัง่ยนืในระยะยาวของการไดร้บัรองมาตรฐาน  
 
 
 
 

หลกัการท่ี  4: การใช้วิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุของผู้ปลูกปาลม์น ้ามนั และผูป้ระกอบการโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

เกณฑก์ าหนด  4.1 มกีารจดัท าข ัน้ตอนการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม, มกีารน าไปปฏบิตั ิและตดิตามผลด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ 
4.1.1 (M) 
มขี ัน้ตอนปฏบิตัพิืน้ฐาน หรอื 
Standard Operating 
Procedures (SOPs) 
ส าหรบัธรุกจิและโรงงาน. 
 
4.1.2 
มกีลไกในการตรวจเชค็การ
น าข ัน้ตอนเหล่านัน้ไปปฏบิตัิ
อย่างต่อเนื่อง 
 
4.1.3 
มบีนัทกึการตดิตามและการ
ด าเนินการทีเ่กดิขึน้, 
ตามความเหมาะสม 

 
4.1.4 (M) 
โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ตอ้ง
มบีนัทกึแหล่งทีม่าของทะลาย
ปาลม์สดจากบคุคลทีส่าม 

4.1.3 
ความรบัผดิชอบของสมาชกิใ
นการบนัทกึการด าเนินการต
าม SOPs 
ของตนเองตามทีก่ าหนดใน 
SOP ของกลุ่ม 
 

 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
สมาชกิกลุ่มจะตอ้งสามารถ:-  
• แสดงถงึวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิตาม

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งใน SOP 
ของกลุ่ม ในสวนของตนเอง 

• แสดงบนัทกึว่าตนไดร้บัการอบร
มทัง้ภาคบรรยายและการลงมาใ
หค้ าแนะน าในพืน้ทีว่า่จะจดัการส
วนปาลม์น ้ามนัอย่างไร   

• แสดงใบประกาศนียบตัรการเขา้อ
บรม 
ว่าไดร้บัการอบรมมาแลว้กีว่นั  

• สามารถอธบิายไดว้่าครัง้สุดทา้ย
ทีม่วีทิยากรเขา้มาใหค้วามรูว้ธิปี
ฏบิตัใินการจดัการสวนคอืเมื่อไห
ร ่ 

 
ผูจ้ดัการกลุ่มควรจดัท าเทมเพลตใน
การบนัทกึใหก้บัสมาชกิ  
 
  

4.1.1 ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งพฒันา SOP 
ทีเ่หมาะสมส าหรบักลุ่ม 
• ท าใหแ้น่ใจโดยผา่นขัน้ตอนปฏบิั

ตวิ่า SOPs 
ทีม่อียู่แลว้เกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็
นเลศิทีใ่ชอ้ยู่โดยสมาชกิปัจจบุนั 
เป็นไปตามและมคีวามสอดคลอ้ง
กบั SOPs ของกลุ่ม 

• จดัท าทะเบยีนของสมาชกิซึง่ด าเ
นินการตาม SOPs 
ก่อนเขา้เป็นสมาชกิ 
ซึง่ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นการป
ฏบิตัติามและมคีวามสอดคลอ้งกั
บ SOPs ของกลุม่ 

 
4.1.2 
ผูจ้ดัการกลุ่มมกีารตรวจสอบสม ่าเส
มอโดยใชข้ ัน้ตอนปฏบิตัใินระดบักลุ่
มส าหรบัตดิตามการด าเนินการตาม 
SOP  
 
4.1.3 
ผูจ้ดัการกลุ่มตรวจสอบบนัทกึทีจ่ดั
ท าโดยสมาชกิ  
 

จ าเป็นส าหรบัทกุกลุม่ 
ไมว่่ากลุ่มมขีนาดเทา่ใด 
แต่รายละเอยีดอาจจะแตกต่างตามขนา
ดของกลุม่และความซบัซอ้นในการด าเ
นินการ  
ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งสามารถ: 
 
ท ารายการการด าเนินการทีต่อ้งครอบค
ลุม รวมทัง้โรงงาน (หากเกีย่วขอ้ง) 
จดัท าข ัน้ตอนปฏบิตัพิืน้ฐานซึง่แจกแจง
งานย่อยๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการแตล่ะดา้
น  
 
จดัท าสว่นย่อยๆ ตามรายการดา้นลา่ง 
(แต่ไมใ่ชร่ายการอย่างละเอยีด): 
• การเตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัปลูกใหมแ่ละ
ปลูกทดแทน พจิารณาทกุแนวทาง 
เชน่ การสบัตน้ปาลม์โดยเครื่องขดุ  

• การท าแปลงเพาะช า 
• ความหนาแน่นของการปลกู, 
รปูแบบ และ วธิกีาร 

• การควบคมุการชะลา้งดนิ 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบกบัผูจ้ดัการกลุ่มเกีย่วกบัรายการใน SOPs 
ว่ามอียู่ครบและมคีวามเป็นปัจจบุนั  
 
ตรวจสอบว่ามกีารตดิตามการด าเนินการ และ 
ผูต้ดิตามมศีกัยภาพเพยีงพอ 
 
ตรวจสอบว่าตวัชีว้ดัทีเ่ลอืกในการตดิตามกระบวนการเพยีง
พอส าหรบัระดบัการด าเนินการ 
และมกีารใชข้อ้มลูทีไ่ดร้วบรวมมาในการปรบัปรงุวธิปีฏบิตั ิ   
 
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของคู่มอื SOP 
กบัแผนธรุกจิทีจ่ดัท าขึน้, หากม,ี (ดู 3.1)  
 
ใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษกบั  
• การเตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัทัง้การปลูกใหมแ่ละการปลกูทดแท
น โดยค านงึถงึประเดน็ เชน่ 
การสบัตน้ปาลม์ดว้ยเครื่องขดุ  

• การท าแปลงเพาะช า 
• ความหนาแน่นของการปลกู, รปูแบบ และ วธิกีาร 
• การควบคมุการชะลา้งดนิ 
• การจดัการวชัพชื และ การควบคุมวชัพชื 
• การจดัการสารเคมกีารเกษตร 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

4.1.4 
ผูจ้ดัการกลุ่มรบัผดิชอบจดัท าขอ้มลู
ทีต่ ัง้สวนของสมาชกิเพื่อระบุแหลง่ที่
มาของทะลายปาลม์สด  
 
 

• การจดัการวชัพชื และ 
การควบคมุวชัพชื 

• การจดัการสารเคมกีารเกษตร 
• การใหปุ้๋ ย, เกบ็ตวัอย่างใบและดนิ 

(หากมกีารด าเนินการ) 
หากไมไ่ดร้ะบวุ่ามกีารใหปุ้๋ ยตามควา
มตอ้งการอย่างไร  

• การควบคมุโรคและแมลง  
• การจดัการน ้า 
• การตดัแต่งใบ 
• การซ่อมบ ารงุถนนส าหรบัการเกบ็เกี่
ยว 

 
ในแต่ละกรณีใหก้ าหนดคนรบัผดิชอบแ
ละก าหนดว่าใครบา้งทีต่อ้งเขา้มารว่มใ
นกระบวนการ  
แสดงวา่ใครตอ้งมบีทบาทในการด าเนิ
นการตามวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 
และจะมวีธิอีย่างไร, 
อธบิายว่ามกีารตดิตามการด าเนินการใ
ดบา้ง 
และมกีารใชข้อ้มลูทีไ่ดม้าอย่างไร  
 
ตรวจสอบเพิม่เตมิกบัขอ้ 3.1 
เพื่อใหแ้น่ใจว่ามแีผนปฏบิตักิารระยะ 3 

• การใหปุ้๋ ย, เกบ็ตวัอย่างใบและดนิ (หากมกีารด าเนินการ) 
หากไมไ่ดร้ะบวุ่ามกีารใหปุ้๋ ยตามความตอ้งการอย่างไร  

• การควบคมุโรคและแมลง  
• การจดัการน ้า 
• การตดัแต่งใบ 
• การซ่อมบ ารงุถนนส าหรบัการเกบ็เกีย่ว 
ตรวจสอบเพื่อยนืยนัวา่เอกสาร SOPs 
ถูกจดัเกบ็ในทีเ่ดยีวและจดัเกบ็อยา่งปลอดภยั  
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบกบัสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทนวา่ไดร้บัการอธบิายเ

กีย่วกบั SOPs อย่างเหมาะสมหรอืไม,่ 

ซึง่ซึง่อาจไมเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด, 

และการตรวจสอบจ านวนวนัทีจ่ดัอบรมอย่างเป็นทางการ  

(จากการเขา้รว่ม หรอื 

จากประกาศนยีบตัรทีแ่จกใหผู้เ้ขา้รว่ม) อาจจะชว่ยได ้

ตรวจสอบความถีใ่นการตรวจเยีย่มสวน  

การตรวจสอบอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในสวนส าหรบัผูผ้ลติเพื่อการคา้     
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ปีภายใตแ้ผนธรุกจิ ในกรณีทีท่ าได ้ 
 
จดัท ารายการทัง้หมดทีก่ลา่วมาเป็นเอ
กสาร (คู่มอื) อยา่ลมืใส่นโยบาย 
หา้มเกดิไฟ  (5.5), 
ใหเ้รยีกเอกสารทีจ่ดัท าขึน้วา่ 
“ขัน้ตอนปฏิบติัพ้ืนฐาน” หรอื  
“Standard Operating Procedures”   
• ก าหนดว่าจะสื่อสารไปสู่สมาชกิกลุ่ม
อย่างไร 

• บนัทกึวา่มวีธิกีารสื่อสารอยา่งไร 
 
หากมกีารน าเสนอกบักลุ่ม 
จะตอ้งมบีนัทกึวา่ใครเขา้รว่มบา้ง, 
และสมาชกิตอ้งเซน็ชื่อว่าไดเ้ขา้รว่มหรื
อไดร้บัขอ้มลู  
 
เชื่อมโยงกบัแผนการอบรม (4.8) 
ในการอบรมสมาชกิทีก่ าหนดใน 
ขัน้ตอนปฏบิตัพิืน้ฐาน 
โดยใหพ้จิารณาเกีย่วกบัจ านวนวนัในก
ารอบรมตวัแทน หรอืสวนทีใ่ชท้ดลอง 
และการแจกใบประกาศ  
  
การตดิตามตอ้งมกีารลงพืน้ที ่
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

มบีนัทกึการเขา้รว่มอบรมและการลงพื้
นที ่ของสวนปาลม์น ้ามนัแตล่ะแปลง 
  
ในการทบทวน 

ใหท้บทวนจ านวนวนัการเขา้อบรมของ

สมาชกิแต่ละรายและพจิารณาว่าเพยีง

พอหรอืไม ่   

ตอ้งใหแ้น่ใจว่าพนกังานในส านกังานทุ
กคนรบัทราบถงึขอ้ก าหนดนี้   
 

เกณฑก์ าหนด  4.2 มกีารปฏบิตัเิพื่อรกัษาความอดุมสมบูรณ์ของดนิ หรอืถา้เป็นไปได ้ฟ้ืนฟูความอดุมสมบูรณ์ใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถเกบ็ผลผลติอย่างเหมาะสมและยัง่ยนื 
4.2.1 
มหีลกัฐานแสดงถงึการน าวธิี
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ตีาม
ทีร่ะบุในขัน้ตอนปฏบิตัพิืน้ฐา
น (SOPs) 
มาปฏบิตัใินการจดัการความ
อดุมสมบูรณ์ของดนิใหอ้ยู่ในร
ะดบัทีส่ามารถเกบ็ผลผลติอย่
างเหมาะสมและยัง่ยนื, 
หากเกีย่วขอ้ง  
 
4.2.2 
มบีนัทกึขอ้มลูการใชปุ้๋ ย 

4.2.2 
สมาชกิตอ้งรบัผดิชอบบนัทกึ
การใชปุ้๋ ย  

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
สมาชกิตอ้งสามารถ:-  
• ยนืยนัหากมกีารใชปุ้๋ ยในสวนปาล์
ม และ ประเภทของปุ๋ ยทีใ่ช ้ 

• แสดงวา่มกีารจดัเกบ็และใชปุ้๋ ยอย่า
งไร  

• อธบิายว่าใครเป็นผูใ้หข้อ้มลูวา่ควร
ใชปุ้๋ ยปรมิาณเทา่ใด 
และเมื่อไหรต่อ้งใสปุ่๋ ย 

• แสดงบนัทกึว่าตนไดร้บัการอบรม
ทัง้ภาคบรรยายและการลงมาใหค้ า

4.2.1 
ผูจ้ดัการกลุ่มมกีารบนัทกึวธิกีารใชปุ้๋
ยของสมาชกิทกุรายอย่างสม ่าเสมอ 
ตามทีก่ าหนดใน SOPs 
 
4.2.2 
ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งจดัท าเทมเพลตใน
การบนัทกึการใชปุ้๋ ยและการใชเ้ศษวั
สดุเหลอืทิง้ในโรงงาน  
 
4.2.3 
ผูจ้ดัการกลุ่มท าการสุม่วเิคราะหเ์นื้อ
เยื่อและดนิขัน้ต ่า 

จ าเป็นส าหรบัทกุกลุม่ 
ไมว่่ากลุ่มมขีนาดเทา่ใด 
แต่รายละเอยีดอาจจะแตกต่างตามขนา
ดของกลุม่และความซบัซอ้นในการด าเ
นินการ 

เชื่อมโยงกบั SOP ทีเ่หมาะสม   

ส าหรบักลุ่มขนาดเลก็ 
แผนอย่างครา่วๆ 
ในการรกัษาความสมบูรณ์ของดนิ 
ตามทีร่ะบใุน SOP น่าจะเพยีงพอแลว้  

ส าหรบักลุ่มทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ 
ควรใชว้ธิกีารทีซ่บัซอ้นมากขึน้ตามขน

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
มขี ัน้ตอนปฏบิตัอิะไรหรอืไมท่ีค่รอบคลมุประเดน็เฉพาะส าห
รบัเกณฑก์ าหนดนี้?  

มคีวามเหมาะสมในเชงิขนาดและทรพัยากรทีก่ลุม่มหีรอืไม่?  

ไมใ่ชท่กุวธิกีารทีจ่ะน ามาใชไ้ด ้

ประเดน็หลกัทีต่อ้งตดิตามคอืปรมิาณปุ๋ ยทีใ่ชใ้นสวนและมกีา
รบนัทกึทีเ่พยีงพอ 
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบกบัสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทนวา่ไดร้บัการอธบิายอ
ย่างเหมาะสมเกีย่วกบั SOPs ในประเดน็การใชปุ้๋ ย และ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

 
4.2.3 
มหีลกัฐานการสุ่มวเิคราะหเ์นื้
อเยื่อและดนิเพื่อตดิตามการเ
ปลีย่นแปลงระดบัของธาตุอา
หาร 
 
4.2.4 
มกีลยุทธใ์นการน าธาตุอาหาร
หมนุเวยีนมาใชใ้หม ่
และรวมทัง้การใชท้ะลายปาล์
มเปล่า หรอื Empty Fruit 
Bunches (EFB), 
น ้าเสยีจากโรงงานสกดัน ้ามนั
ปาลม์ หรอื Palm Oil Mill 
Effluent (POME), 
และทางปาลม์หลงัจากการป
ลูกทดแทน 

แนะน าในพืน้ทีว่า่จะจดัการสวนปา
ลม์อยา่งไร  

• แสดงใบประกาศนียบตัรการเขา้อ
บรม 
ว่าไดร้บัการอบรมมาแลว้กีว่นั 

• สามารถอธบิายไดว้่าครัง้สุดทา้ยที่
มวีทิยากรเขา้มาใหค้วามรูว้ธิปีฏบิั
ตทิีด่ทีีสุ่ดในการจดัการสวนคอืเมื่อ
ไหร ่  

ส าหรบัเป็นตวัอย่างของสมาชกิกลุ่ม 
  
4.2.4 
ผูจ้ดัการกลุ่มตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากลุ่
มมกีารหมนุเวยีนธาตุอาหารมาใชใ้ห
ม ่ 
 

าดของกลุ่ม 
(ภายใตท้รพัยากรทีก่ลุ่มมอียู่)  

ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งสามารถ:-  
• แสดงวา่มขี ัน้ตอนในการตรวจวดัคว
ามสมบูรณ์ของดนิอย่างไร 
ใหร้ายละเอยีดวา่ใครเป็นคนตรวจวั
ดดนิ และบ่อยเพยีงใด 

• ส าหรบักลุ่มใหญ่ขึน้ 
ควรมขีอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัอนิทรยี
วตัถุในดนิ มาพจิารณาประกอบดว้ย  

ผูจ้ดัการกลุ่มควรจะสามารถ 
อธบิายว่าผลจากการตรวจวดั 
น ามาสู่การวางแผนงานเรื่องปุ๋ ยอยา่งไ
ร   

แสดงวา่การใชปุ้๋ ยทีก่ าหนด 
มคีวามสอดคลอ้งกบัผลการตรวจวดั 

จดัท าบนัทกึการใชปุ้๋ ยส าหรบัสมาชกิ 
โดยระบวุ่าใชท้ีไ่หน เมื่อใด 
และมกีารน าของเสยีทีเ่กดิจากกระบวน
การสกดัน ้ามนัปาลม์กลบัมาใชใ้หมใ่นป
รมิาณเทา่ใด (หากเกีย่วขอ้ง)  

จดัท าข ัน้ตอนปฏบิตั ิ“การบ ารงุดนิ” 
เพื่อระบุวธิกีารว่าควรท าอย่างไร, 

ไดใ้ส่ปุ๋ ยตามปรมิาณทีก่ าหนด,  

ทัง้นี้อาจจะไมเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด  

การตรวจสอบจ านวนวนัทีเ่ขา้รว่มอบรมอย่างเป็นทางการ  
(จากการเขา้รว่ม หรอื 
จากประกาศนยีบตัรทีแ่จกใหผู้เ้ขา้รว่ม) อาจจะชว่ยได ้  

ตรวจสอบความถีใ่นการตรวจเยีย่มสวน  

การตรวจสอบอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในสวนส าหรบัผูผ้ลติเพื่อการคา้     
 



 

 

มีนาคม 2018              RSPO-GUI-T06-008 V2.0 THA                                               Page 39 of 93 

 

ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

หากไมม่กีารตรวจวดัและบ ารงุดนิใหส้
มบูรณ์ กใ็หร้ะบุใหช้ดัเจน  

อาจมบีางชว่งทีไ่มม่ทีนุเพยีงพอในการ
ซือ้ปุ๋ ยหรอืสภาพอากาศไมเ่อือ้ในการใ
ชปุ้๋ ยในพืน้ที ่
ใหบ้นัทกึชว่งวนัเหลา่นี้ใหช้ดัเจน  

เกณฑก์ าหนด  4.3 มกีารปฏบิตัทิีล่ดและควบคมุการชะลา้งพงัทลายของดนิ และการเสื่อมโทรมของดนิใหน้้อยทีส่ดุ 
4.3.1 (M) 
มแีผนทีแ่สดงบรเิวณทีด่นิมคี
วามเปราะบางต่อการชะลา้ง
พงัทลาย 
 
4.3.2 
มกีลยุทธใ์นการจดัการกบักา
รปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีล่า
ดชนัเกนิไป 
(โดยตอ้งพจิารณาสภาพดนิแ
ละภูมอิากาศเฉพาะพืน้ที)่ 
 
4.3.3 
มแีผนงานในการซ่อมบ ารงุถ
นน. 
 
4.3.4 (M) 
มแีนวทางลดและตดิตามการ

4.3.1 หากม ี
สมาชกิควรใหแ้ผนทีแ่สดงสภ
าพดนิในสวนของตน 
กบัผูจ้ดัการกลุ่ม  

4.3.4 
สมาชกิจะตอ้งบนัทกึระดบัน ้า
อย่างสม ่าเสมอดงัทีร่ะบุใน 
SOP ของกลุ่ม 
 

 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
สมาชกิกลุ่มจะตอ้งสามารถ:-  
อธบิายไดว้่าพืน้ทีส่ว่นไหนของสวน
ทีไ่มเ่หมาะสมกบัการปลกูปาลม์น ้ามั
นและเพราะอะไร, 
ชีแ้จงว่าไดร้บัขอ้มลูนี้มาจากไหน 

อธบิายบรเิวณทีเ่ป็นดนิพร,ุ 
ดนิทีเ่ปราะบางต่อการชะลา้งพงัทลา
ย, หรอืดนิทีด่อ้ยคณุภาพ, 
หรอืมคีวามลาดชนั 
และแจกแจงไดว้่า SOP 
ในพืน้ทีเ่หล่านี้มคีวามแตกต่างอยา่ง
ไร 

อธบิายว่าจะจดัการการปลกูในสภา
พดนิทีแ่ตกต่างกนัอยา่งไรและสามา

4.3.1 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งรวบรวมและจดัเ
กบ็แผนทีส่ภาพดนิส าหรบักลุ่ม  

4.3.2 
ผูจ้ดัการกลุ่มพฒันานโยบายและขัน้
ตอนปฏบิตัสิ าหรบัการปลูกบนพืน้ที่
ลาดชนั  
4.3.3 
แผนงานในการซ่อมบ ารงุถนนไดร้บั
การด าเนินการในระดบักลุ่ม 
ซึง่รวมถงึกระบวนการอนุมตัเิมื่อจะมี
การสรา้งถนนใหมโ่ดยสมาชกิ 

4.3.4 
ผูจ้ดัการกลุ่มตดิตามขัน้ตอนปฏบิตัิ
ส าหรบัการทรดุตวัของดนิพรแุละกา
รจดัการน ้าเพื่อปลูกบนพืน้ทีด่นิพรุ 
หากมคีวามเกีย่วขอ้ง 

มแีผนทีเ่กีย่วกบัดนิและอยู่ในรปูแบบที่
เขา้ใจรว่มกนั  ส าหรบักลุ่มขนาดเลก็ 
แผนทีแ่สดงแนวเขตทีร่า่งขึน้ดว้ยมอืน่า
จะเพยีงพอ 
ส าหรบักลุ่มขนาดใหญ่ควรใชเ้ครื่องมอื 
GPS และเครื่องมอืจดัท าแผนทีอ่ื่นๆ 
ดว้ย 
  
เชื่อมโยงกบั SOP ทีเ่หมาะสม,  

ส าหรบักลุ่มขนาดเลก็ 
มแีผนอย่างงา่ยในการบ ารงุดนิ 
ระบุไวใ้น SOPs กน่็าจะเพยีงพอ   

ส าหรบักลุ่มทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ 
ควรใชว้ธิกีารทีซ่บัซอ้นมากขึน้ตามขน
าดของกลุ่ม 
(ภายใตท้รพัยากรทีก่ลุ่มมอียู่) 

จ าเป็นส าหรบัทกุกลุม่ 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าแผนทีด่นิเพยีงพอต่อขนาดการด าเนินการของก
ลุ่ม 
และมรีายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะชว่ยใหส้มาชกิปฏบิตัติามเกณ
ฑก์ าหนดนี้ 

แผนทีข่องสมาชกิแต่ละรายสามารถเป็นแผนทีร่า่งดว้ยมอื 

ควรมกีารลงตรวจสอบในพืน้ทีด่ว้ย 

กลุ่มเลอืกใชว้ธิกีารเพื่อลดผลกระทบอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่
หรอื ยงัพบชอ่งวา่งอะไรหรอืไม ่และ 
มหีลกัฐานยนืยนัสิง่เหล่านี้หรอืไม่? 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบกบัสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทนวา่ ม ี SOPs 
ทีเ่หมาะสมและน าไปปฏบิตั ิส าหรบั พืน้ทีด่นิพร,ุ 
ดนิทีเ่ปราะบางต่อการชะลา้งพงัทลาย, ดนิดอ้ยคณุภาพ, 
และทีล่าดชนั  
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ทรดุตวัของดนิพร,ุ 
โดยมแีผนงานจดัการน ้าและ
การคลุมดนิ 
 
4.3.5 
มกีารประเมนิชอ่งทางระบาย
น ้าทีเ่หมาะสมก่อนทีจ่ะท ากา
รปลูกทดแทนบนดนิพร ุ
เพื่อพจิารณาชอ่งทางการระบ
ายน ้าในระยะยาวส าหรบัการ
ปลูกปาลม์น ้ามนั 
 
4.3.6 
มกีลยุทธก์ารจดัการส าหรบัดิ
นทีม่คีวามเปราะบางและดนิ
ทีม่ปัีญหาอื่นๆ (เชน่ 
ดนิทราย, 
ดนิทีม่อีนิทรยีว์ตัถุต ่า, 
ดนิทีเ่ป็นกรด) 

รถแสดงวา่วธิปีฏบิตัขิองตนมคีวามส
อดคลอ้งกบั SOP ของกลุ่ม 

รูว้่าขดีจ ากดัในการปลกูปาลม์ในพืน้
ทีล่าดชนัคอืเทา่ใด  

รูว้่าใครรบัผดิชอบในการดแูลถนน 

รูว้่าวธิป้ีองกนัการชะลา้งพงัทลายขอ
งดนิ 
และท าไมการมพีชืปกคลมุดนิตลอด
ทัง้ปีจงึมคีวามส าคญั   

แสดงบนัทกึว่าตนไดร้บัการอบรมทัง้
ภาคบรรยายและการลงมาใหค้ าแนะ
น าในพืน้ทีว่่าจะจดัการสวนปาลม์อย่
างไร  

แสดงใบประกาศนียบตัรการเขา้อบร
ม ว่าไดร้บัการอบรมมาแลว้กีว่นั   

สามารถอธบิายไดว้่าครัง้สุดทา้ยทีม่ ี
วทิยากรเขา้มาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัวธิี
ทีด่ทีีสุ่ดในการจดัการสวนคอืเมื่อไห
ร ่
 

4.3.5 
ผูจ้ดัการกลุ่มท าการประเมนิชอ่งทาง
ระบายน ้าอย่างสม ่าเสมอ 
ส าหรบักลุ่มและด าเนินการตามแผน
การประเมนินี้  

4.3.6 
มนีโยบายระดบักลุม่และแผนส าหรบั
จดัการดนิทีม่คีวามเปราะบางและดนิ
ทีม่ปัีญหาอื่นๆ ภายในกลุ่ม 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งตดิตามใหส้มาชิ
กกลุม่แต่ละรายด าเนินการตามนโย
บายดงักลา่ว   

ไมว่่ากลุ่มมขีนาดเทา่ใด 
แต่รายละเอยีดอาจจะแตกต่างตามขนา
ดของกลุม่และความซบัซอ้นในการด าเ
นินการ   
ผูจ้ดัการกลุ่มควรจะสามารถ :-  
• แสดงวา่กลุม่ใชว้ธิปีฏบิตัทิางการเก
ษตรทีด่เีพื่อลดการชะลา้งดนิ, 
การอดัแน่นของดนิ, 
และมกีารปกคลมุผวิดนิอย่างเหมาะ
สม  เชื่อมโยงกบั 4.1, 4.6 และ 4.8 

• ท าแผนทีถ่นนและมขี ัน้ตอนปฏบิตัวิ่
าจะซ่อมบ ารงุถนนอย่างไร  

ส าหรบักลุ่มขนาดเลก็ 
แผนทีท่ีร่า่งขึน้ดว้ยมอืน่าจะเพยีงพอ – 
โดยเขยีนอธบิายดนิประเภทต่างๆ เชน่ 
สขีองดนิ, 
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัดนิแต่ละประเภท 
เชน่ เป็นดนิทีอุ่ม้น ้าหรอืไม ่
และนานเทา่ใด 

ส าหรบักลุ่มขนาดใหญ่ควรใชเ้ครื่องมอื 
GPS ในการจดัท าแผนทีร่ว่มดว้ย 

จดัท าข ัน้ตอนในการลดผลกระทบทีเ่กิ
ดขึน้กบัดนิ เชน่ 
ระบุวา่ใชร้ถเขน็ขนาดเลก็หรอืควายใน

อาจไมเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ตรวจสอบจ านวนวนัทีเ่ขา้อบรมอย่างเป็นทางการ 
(จากการเขา้รว่ม หรอื 
จากประกาศนยีบตัรทีแ่จกใหผู้เ้ขา้รว่ม) อาจจะชว่ยได ้

ตรวจสอบความถีใ่นการตรวจเยีย่มสวน  

การตรวจสอบอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในสวนส าหรบัผูผ้ลติเพื่อการคา้     
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

การเกบ็เกีย่วผลผลติทะลายปาลม์สดจ
ากตน้ไปยงัถนนหลกั 
เนื่องจากเป็นวธิกีารทีเ่กดิผลกระทบกั
บดนิน้อยกว่าการใชแ้ทรดเตอรห์รอืวธิี
การเกบ็ผลผลติอื่นๆ  

เชื่อมโยงกบั 4.1 

หมายเหตุ: อาจจะมวีธิกีารอื่นๆ 
อกีหลายวธิทีีช่ว่ยลดผลกระทบจากการ
ด าเนินการของกลุม่ต่อสิง่แวดลอ้ม  

เกณฑก์ าหนด  4.4 มกีารปฏบิตัใินการรกัษาระดบัและคณุภาพน ้าผวิดนิและน ้าใตด้นิ 
4.4.1 
มแีผนการจดัการน ้าทีน่ าไปสู่
การปฏบิตั ิ
 
4.4.2 (M) 
มกีารป้องกนัทางน ้าและพืน้ที่
ชุม่น ้า, 
รวมทัง้การรกัษาและการฟ้ืน
ฟูป่ารมิน ้าทีเ่หมาะสมและแน
วกนัชนอื่นๆ  
(ค านงึถงึวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุขอ
งประเทศ และ 
แนวทางปฏบิตัขิองประเทศ) 
 
4.4.3 

4.4.2 หากเกีย่วขอ้ง 
สมาชกิตอ้งแสดงวา่ไดม้กีารรั
กษาและฟ้ืนฟูป่ารมิน ้าและพื้
นทีก่นัชนดงัทีร่ะบุใน SOPs 
ของกลุ่ม 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
สมาชกิกลุ่มตอ้งสามารถ:-  
อธบิายไดว้่าพืน้ทีต่รงส่วนใดของสว
นทีอ่ยู่ใกลแ้หล่งน ้า และ 
อธบิายวธิกีารรกัษาคณุภาพน ้าจาก
กจิกรรมตา่งๆ 
ทีท่ีด่ าเนินการบนทีด่นิ  

หากมบีรเิวณทีเ่ป็นป่ารมิน ้า 
อธบิายว่ามวีธิกีารในการรกัษาป่าหรื
อป่ารมิน ้าอย่างไร 
และมอีะไรทีส่ามารถด าเนินการและไ
มส่ามารถด าเนินการไดใ้นโซนป่ารมิ

4.4.1 ; 4.4.2 
เป็นความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกลุ่
ม (4.4.3 และ 4.4.4 ไมเ่กีย่วขอ้ง) 

4.4.1 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งมแีผนทีเ่กีย่วกบั
ทางน ้าและแหล่งน ้า 
และมขี ัน้ตอนปฏบิตัทิีเ่ป็นส่วนหนึ่งใ
นแผนการจดัการน ้า  

ผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัและโรงงานแสดงใหเ้
หน็ว่ามกีารใชว้ธิปีฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการ
จดัการน ้า 

จ าเป็นส าหรบัทกุกลุม่ 
ไมว่่ากลุ่มมขีนาดเทา่ใด 
แต่รายละเอยีดอาจจะแตกต่างตามขนา
ดของกลุม่และความซบัซอ้นในการด าเ
นินการ  

เชื่อมโยงกบั SOP ทีเ่หมาะสม 
ส าหรบักลุ่มโดยสว่นใหญ่ ควรใช ้
GPS/GIS ในการจดัท าแผนที ่ 

แผนทีท่างน ้าและแหล่งน ้าอาจใชก้ารว
าดดว้ยมอืหากมคี าอธบิายทีส่อดคลอ้ง

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าแผนทีแ่ละแผนการจดัการน ้าเพยีงพอส าหรบัขน
าดของการด าเนินการและมรีายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะชว่ยให้
สมาชกิสามารถปฏบิตัติามเกณฑก์ าหนดนี้? 

ควรมกีารตรวจสอบในพืน้ทีจ่รงิ, 
โดยการเดนิส ารวจตามรมิน ้าสายหลกั  

ตรวจสอบว่าแผนการจดัการน ้า 
เลอืกใชว้ธิกีารเพื่อลดผลกระทบอย่างเพยีงพอหรอืไม ่หรอื 
คน้หาว่ามกีารละเลยไมป่ฏบิตัติามแผนหรอืไม ่ 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบกบัสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทนวา่ มกีารอธบิาย 
SOPs ทีเ่หมาะสมส าหรบัการจดัการน ้าหรอืไม,่  
ซึง่อาจไมเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด, 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

มกีารก าจดัน ้าเสยีจากโรงงาน
อย่างเหมาะสม 
และมกีารตดิตามคณุภาพขอ
งน ้าทิง้อยา่งสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะค่าปรมิาณความต้
องการออกซเิจนในการย่อยส
ลายสารอนิทรยี ์(BOD), 
ซึง่ตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยี
บของประเทศ 
(เกณฑก์ าหนด 2.1 และ 5.6) 

 
4.4.4 
มกีารตดิตามการใชน้ ้าในโรง
งานสกดัน ้ามนัปาลม์ 
ต่อทะลายปาลม์น ้ามนัสดหนึ่
งตนั (ดูเกณฑก์ าหนด 5.6) 

น ้า?  

แสดงบนัทกึว่าตนไดร้บัการอบรมทัง้
ภาคบรรยายและการลงมาใหค้ าแนะ
น าในพืน้ทีว่่าจะจดัการสวนปาลม์อย่
างไร  

แสดงใบประกาศนียบตัรการเขา้อบร
ม ว่าไดร้บัการอบรมมาแลว้กีว่นั   

สามารถอธบิายไดว้่าครัง้สุดทา้ยทีม่ ี
วทิยากรเขา้มาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัวธิี
ทีด่ทีีสุ่ดในการจดัการสวนคอืเมื่อไห
ร ่
 

กบัขัน้ตอนปฏบิตัขิองกลุ่มและการเป็น
สมาชกิกลุ่มใน ICS 

อธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทขอ
งน ้าทีแ่ตกตา่งกนั และ 
ประเมนิลกัษณะการไหลของน ้าตามฤดู
กาล   

สามารถเชื่อมโยงกบัแผนทีด่นิ 
เพื่อรวมเป็นแผนทีเ่ดยีว 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งสามารถ:-  
▪ น าเสนอแผนทีซ่ึง่แสดงแหลง่น ้าทัง้ห
มดในพืน้ที ่และ โซนของป่ารมิน ้า, 
และอธบิายวา่กลุ่มมกีารจดัการโซน
ป่ารมิน ้าอยา่งไร  

▪ น าเสนอแผนการจดัการน ้าและวธิกีา
รทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง – เชื่อมโยงกบั 
SOPs 

▪ ก าหนดจดุระบายน ้าทิง้ 
(หากเกีย่วขอ้ง) 

▪ รูว้่าตน้น ้าของแหล่งน ้าเหล่านี้อยู่ทีไ่
หน 

▪ รูว้่าการใชน้ ้ามผีลกระทบต่อแหล่ง
น ้าหรอืไม ่และ หากเกดิผลกระทบ 
กลุ่มมปีฏบิตักิารอะไรในการลดผลก
ระทบดงักลา่ว  

และการตรวจสอบจ านวนวนัทีเ่ขา้อบรมอย่างเป็นทางการ 
(จากการเขา้รว่ม หรอื 
จากประกาศนยีบตัรทีแ่จกใหผู้เ้ขา้รว่ม) อาจจะชว่ยได ้

ตรวจสอบความถีใ่นการตรวจเยีย่มสวน  

การตรวจสอบอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในสวนส าหรบัผูผ้ลติเพื่อการคา้     

ควรมหีลกัฐานเกีย่วกบักลไกการรายงานทีเ่ขา้ใจรว่มกนัของ
สมาชกิกลุ่มแตล่ะราย ส าหรบัประเดน็เรือ่งน ้า   
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

▪ แสดงบนัทกึปรมิาณน ้าฝน 
และความถี,่ 
และอธบิายวธิกีารวดัน ้าฝน   

▪ แสดงวา่มกีารใชข้อ้มลูนี้อย่างไร    
จ าแนกทางน ้าทีส่ าคญัทีไ่หลผา่นสวน 
และหากเป็นไปได ้
วาดทางน ้าเหลา่นี้ลงบนแผนที ่
ส าหรบักลุ่มขนาดใหญ่ควรใชเ้ครื่องมอื 
GPS ในการจดัท าแผนทีร่ว่มดว้ย 

หากเป็นไปได ้
ใหต้ดิตามปรมิาณของน ้าทีไ่หลเขา้มาใ
นสวน และปรมิาณ ณ 
จดุทีอ่อกจากสวน ปีละ 2 ครัง้  

แสดงวา่กลุม่มกีารใชว้ธิกีารทางการเก
ษตรทีด่ใีนการลดผลกระทบ 
และแสดงว่ามวีธิกีารสื่อสารวธิกีารเหล่
านี้ไปสูส่มาชกิกลุม่อย่างไร 

จดัท าข ัน้ตอนปฏบิตัอิย่างงา่ยเกีย่วกบั 
“แผนการจดัการน ้า” 
โดยระบวุ่ากลุม่จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
เกณฑก์ าหนดนี้อยา่งไร 

หากไมม่กีารด าเนินการใดใดเกีย่วกบัก
ารรกัษาคุณภาพและปรมิาณน ้าผวิดนิแ
ละน ้าใตด้นิ กใ็หร้ะบุไว ้ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

เชื่อมโยงกบั 4.1 และ 5.1 

บนัทกึวา่มกีารสื่อสารแผนนี้อยา่งไร 

หากมกีารน าเสนอใหก้บักลุ่ม 
จะตอ้งมบีนัทกึวา่ใครเขา้รว่มบา้ง, 
และสมาชกิตอ้งเซน็ชื่อว่าไดเ้ขา้รว่มหรื
อไดร้บัขอ้มลู   

บนัทกึการลงตรวจพืน้ทีท่กุครัง้ 

ควรมหีลกัฐานเกีย่วกบักลไกการรายงา
นทีเ่ขา้ใจรว่มกนัของสมาชกิกลุ่มแตล่ะ
ราย ส าหรบัประเดน็เรื่องน ้า   

เกณฑก์ าหนด  4.5 การใชเ้ทคนิคการจดัการศตัรพูชืแบบผสมผสาน(Integrated Pest Management, IPM) ทีเ่หมาะสม ในการจดัการศตัรพูชื โรคพชื วชัพชื และสิง่มชีวีติต่างถิน่ทีน่ าเขา้มาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
4.5.1 (M) 
มกีารตดิตามการด าเนินการต
ามแผนจดัการศตัรพูชืแบบผ
สมผสาน 
 
4.5.2 
มกีารจดัอบรมใหก้บัผูท้ีต่อ้ง
น าแผน IPM ไปปฏบิตั ิ 

4.5.2 
สมาชกิตอ้งเขา้รบัการฝึกอบร
ม 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
 
ใชร้ว่มกบั 4.6 

4.5.1 
เป็นความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกลุ่
ม, 
มขี ัน้ตอนปฏบิตัทิีเ่ขยีนขึน้เกีย่วกบั 
IPM 
4.5.2 
ผูจ้ดัการกลุ่มจดัการอบรมเกีย่วกบั 
IPM  

มแีผนการจดัการศตัรพูชืแบบผสมผสา
น และ น าไปสู่การปฏบิตั ิ

ส าหรบักลุ่มขนาดเลก็อาจจะประยกุตใ์
ช ้IPM ไมไ่ดม้ากนกั, 
ส าหรบักลุ่มขนาดใหญ่ขึน้ควรมแีผนเกี่
ยวกบัเรื่องนี้ 

ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งสามารถ: 
• ระบุแมลงศตัรพูชืและโรคพชืทีเ่ป็นปั
ญหาส าหรบักลุม่   

• ก าหนดกจิกรรมทีต่อ้งด าเนินการใน
การตดิตามและควบคมุแมลงศตัรพูื
ชเหล่านี้ 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบเพื่อยนืยนัวา่มแีผนการจดัการศตัรพูชืแบบผสมผส
าน และ น าไปสู่การปฏบิตัจิรงิในพืน้ที ่ 

หากยงัไมม่แีผน ตรวจสอบวา่มคี าอธบิายเพยีงพอหรอืไม ่ 

ตรวจสอบว่าในแผน 
มขี ัน้ตอนการจ าแนกแมลงศตัรพูชืและโรคพชืทกุชนิด 
และมรีายละเอยีดค าแนะน าวธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสม  

ตรวจสอบบนัทกึ และ ในพืน้ที ่เพื่อยนืยนัว่า 
ไดม้กีารตดิตามการปฏบิตัติามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ประเมนิวา่มกีารตดิตามความมปีระสทิธภิาพของแผนอยา่งไ
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

• ใชว้ธิกีารควบคุมเชงิชวีภาพส าหรบั
แมลงศตัรพูชืและโรคพชื 

• เขยีนขัน้ตอนปฏบิตัเิกีย่วกบั IPM 
ซึง่ระบวุ่าจะท าอย่างไร 
และใครจะท าหน้าทีต่ดิตามประสทิธิ
ภาพของขัน้ตอนปฏบิตันิี้  

จดัท าข ัน้ตอนปฏบิตัอิย่างงา่ย เกีย่วกบั 
“การจดัการศตัรพูชืแบบผสมผสาน”, 
หากยงัไมม่กีารด าเนินการใดใดในประเ
ดน็นี้ใหร้ะบุไวด้ว้ย 

มรีายละเอยีดการควบคุมแมลงศตัรพูชื
และโรคพชืเชงิชวีภาพ 
และน าไปสูก่ารปฏบิตัเิมื่อจ านวนแมลง
ศตัรพูชืและโรคพชืเริม่สง่ผลในทางเศร
ษฐกจิจนตอ้งหาวธิดี าเนินการลด, 
รวมทัง้อธบิายว่าจะมวีธิกีารจดัการกบั
แมลงศตัรพูชืและโรคพชือย่างไรในกร
ณีทีว่ธิกีารควบคุมเชงิชวีภาพลม้เหลว  

เชื่อมโยงกบัแนวทางปฏบิตัใินขอ้ 4.6 
และแสดงว่าไดม้กีารสื่อสารอย่างเหมา
ะสมภายในกลุม่ 

บนัทกึวา่มวีธิกีารสื่อสารอยา่งไร  
หากมกีารน าเสนอใหก้บักลุ่ม 
จะตอ้งมบีนัทกึวา่ใครเขา้รว่มบา้ง, 

รส าหรบัแมลงศตัรพูชืและโรคพชืทีส่ าคญั  

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
 
เชื่อมกบั 4.6 
หมายเหตุ ควรมกีารลงตรวจสอบในพืน้ที ่
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

และสมาชกิตอ้งเซน็ชื่อว่าไดเ้ขา้รว่มหรื
อไดร้บัขอ้มลู   

เกณฑก์ าหนด  4.6 การใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืตอ้งไมก่่อภยัอนัตรายต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 
4.6.1 (M) 
มกีารใหเ้หตุผลในการใชส้ารเ
คมกี าจดัศตัรพูชืทกุประเภท, 
ควรมกีารเลอืกใชส้ารเคมทีี่
ก าจดัศตัรพูชื, วชัพชื, 
หรอืโรคพชืทีม่เีป้าหมายเฉพ
าะบางชนิด 
และก่อผลกระทบน้อยมากต่อ
ชนิดอื่นๆ  
หากมคีวามเป็นไปได ้  
 
4.6.2 (M) 
มบีนัทกึการใชส้ารเคมกี าจดั
ศตัรพูชื 
(รวมทัง้สารเคมทีีเ่ป็นสว่นปร
ะกอบ และ LD50 
ของสารเหล่านี้, 
พืน้ทีท่ีใ่ชส้ารเคม,ี 
ปรมิาณสารเคมทีีเ่ป็นส่วนปร
ะกอบทีใ่ชต้่อเฮกแตร ์
และจ านวนครัง้ทีใ่ช)้  
 
4.6.3 (M) 

4.6.1 
สมาชกิจะตอ้งแสดงวา่มคีวา
มรูเ้กีย่วกบั 
การใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื 

4.6.2 
สมาชกิจดัท าบนัทกึการใชส้า
รเคมกี าจดัศตัรพูชื 

4.6.5 
สมาชกิแสดงใหเ้หน็ว่าบุคลา
กรทีใ่ชส้ารเคมไีดผ้า่นการฝึก
อบรมทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.6.6 
สมาชกิจดัเกบ็สารเคมกี าจดัศั
ตรพูชื สอดคลอ้งตาม  SOPs 
ของกลุ่ม 

4.6.10 
สมาชกิก าจดัของเสยีทีเ่กดิขึ้
นจากการใชส้ารเคมอีย่างเหม
าะสม เป็นไปตาม SOPs 
ของกลุ่ม  

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
สมาชกิกลุ่มจะตอ้งสามารถ:-  
• ระบุวชัพชืและศตัรพูชืทีก่่อใหเ้กดิ
ปัญหากบัสวน  

• อธบิายวธิกีารทีท่า่นใชใ้นการควบ
คุมวชัพชืและศตัรพูชืเหล่านี้ 

• อธบิายว่าทา่นจะท าอย่างไรเมื่อพ
บศตัรพูชืในสวน 

• หากมกีารใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื 
จดัท ารายการสารเคมทีีใ่ช ้

• อธบิายว่าไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่ว
กบัการใชส้ารเคมเีหลา่นี้เมื่อไหร่ 

• แสดงวา่มกีารป้องกนัภยัอนัตรายจ
ากสารเคมกีบัคนอย่างไร 
และทีไ่หน 

• อธบิายไดว้่าภยัอนัตรายทีส่ าคญั
ส าหรบัพวกเขา, ครอบครวั 
และลกูจา้ง (หากมคีวามเหมาะสม) 
และสิง่แวดลอ้ม  
จากการใชส้ารเคมมีอีะไรบา้ง   

4.6.1 
ผูจ้ดัการกลุ่มพฒันาคูม่อืการใชส้ารเ
คมกี าจดัศตัรพูชื 
และจดัการอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.6.11 
ผูจ้ดัการกลุ่มตดิตามอาการเจบ็ป่วย
และสุขภาพของสมาชกิและลูกจา้งใ
นสวนซึง่ตอ้งใชส้ารเคม ี
เพื่อหาความตอ้งการเกีย่วกบัการตร
วจสุขภาพ  

4.6.3 ; 4.6.4 ; 4.6.7 ; 4.6.8; 4.6.9 
เป็นความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกลุ่
ม 

4.6.2 ; 4.6.5 ; 4.6.6 ; 4.6.10 ; 
4.6.12 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะควบคุมผูม้บีทบาทห
น้าทีร่บัผดิชอบ  

มกีารใหเ้หตุผลในการใชส้ารเคมกีารเก
ษตรทกุประเภท  
(ก าจดัศตัรพูชืและวชัพชื)  

จ าเป็นส าหรบัทกุกลุม่ 
ไมว่่ากลุ่มมขีนาดเทา่ใด 
แต่รายละเอยีดอาจจะแตกต่างตามขนา
ดของกลุม่และความซบัซอ้นในการด าเ
นินการ   

บางกลุม่อาจจะตอ้งการงดใชส้ารเคมี
ก าจดัศตัรพูชื 
ซึง่ในกรณีนี้ผูจ้ดัการกลุ่มควรเขยีนอธิ
บายเกีย่วกบัประเดน็นี้พรอ้มกบัเหตุผล  

ผูจ้ดัการกลุ่มควรจะสามารถ:-  
▪ จดัท ารายการสารเคมทีีม่กีารใชใ้น
กลุ่ม 

▪ ระบุวา่ในปัจจบุนัมวีชัพชืและแมล
งศตัรพูชือะไรบา้ง  

▪ อธบิายว่าท าไมตอ้งควบคุม   
▪ ท ารายการสารเคมกีารเกษตรทีเ่ห
มาะสมส าหรบัควบคุมวชัพชืและแ
มลงศตัรพูชืเหลา่นี้  

ผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบเพื่อยนืยนัวา่มเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และ 
มกีารอธบิายรวมทัง้ใหเ้หตุผลในการใชส้ารเคมกีารเกษตรทุ
กประเภท  และ การจดัเกบ็ และ เชื่อมโยงกบัแผน IPM และ 
ไดน้ าแผนไปสู่การปฏบิตั ิ 
ประเมนิตามความเหมาะสม 
ว่าแผนประกอบดว้ยสิง่เหล่านี้หรอืไม่  
▪ รายการสารเคมทีีม่กีารใชใ้นกลุ่ม 
▪ ระบุวา่มวีชัพชืและแมลงศตัรพูชืทีส่ าคญัอะไรบา้ง และ 
อธบิายว่าท าไมตอ้งควบคุม 

 
ขอ้มลูทีก่ล่าวมาดา้นบนเพยีงพอทีจ่ะชีแ้จงเหตุผลในการใชส้
ารเคมเีกษตร หรอืไม?่  
 
ตรวจสอบว่าไดม้กีารด าเนินการดงัต่อไปนี้หรอืไม่: 
▪ จดัท ารายการสารเคมทีีม่กีารใชใ้นกลุม่ 
▪ ระบุวา่วชัพชืและแมลงศตัรพูชืในปัจจบุนัมอีะไรบา้ง  
▪ อธบิายว่าท าไมตอ้งควบคุม   
▪ ท ารายการสารเคมกีารเกษตรทีเ่หมาะสมส าหรบัควบคุม
วชัพชืและแมลงศตัรพูชืแต่ละชนิด  

▪ มคีวามรูเ้กีย่วกบัสว่นผสมและระดบัความเป็นพษิของส
ารเคมทีีจ่ะใช ้  
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ควรมแีผนลดการใชส้ารเคมี
ก าจดัศตัรพูชืใหเ้หลอืน้อยทีสุ่
ด 
และเชื่อมโยงกบัแผนในการใ
ชว้ธิกีารแบบผสมผสาน หรอื 
IPM 
และตอ้งไมม่กีารใชว้ธิกีารเชงิ
ป้องกนัในการใชส้ารก าจดัศตั
รพูชื 
ยกเวน้สถานการณ์เฉพาะที่
ก าหนดโดยแนวทางวธิกีารที่
ดทีีสุ่ดของประเทศ. 
 
4.6.4 
ไมค่วรมกีารใชส้ารเคมกี าจดั
ศตัรพูชืประเภท 1A หรอื 1B 
ตามรายการขององคก์ารอนา
มยัโลก 
หรอืตามรายการของอนุสญัญ
าสตอ็คโฮลม์ 
หรอือนุสญัญารอตเตอรด์มั 
และพาราควอท 
ยกเวน้สถานการณ์เฉพาะที่
ก าหนดโดยแนวทางวธิกีารที่
ดทีีสุ่ดของประเทศ, 
แต่ตอ้งใชส้ารเคมดีงักล่าวให้

4.6.12 
สมาชกิยนืยนัว่าไมม่ผีูห้ญงิมี
ครรภห์รอืผูห้ญงิทีย่งัอยู่ในชว่
งใหน้มบุตรเป็นผูใ้ชส้ารเคม ี 

• อธบิายไดว้่าท าไมเดก็และผูห้ญงิตั ้
งครรภไ์มค่วรอยู่ใกลก้บัสารเคม ี
หรอื ใชส้ารเคมดีงักล่าว? 

• แสดงไดว้า่มกีารจดัเกบ็สารเคมอีย่
างไร 

• แสดงไดว้า่มกีารผสมสารเคมทีีไ่ห
น 

• จดัท า PPE ทีใ่ช,้ และ 
อธบิายว่าใชเ้มื่อไหร ่
และจดัหามาเพิม่จากทีไ่หน 

• รูว้่า  MSDS คอือะไร  
• อธบิายไดว้่ามกีารก าจดัภาชนะใส่
สารเคมอีย่างไร  

• สามารถตรวจสอบเพื่อยนืยนัไดว้า่
มกีารจดัการตรวจสุขภาพ 
โดยผูจ้ดัการกลุ่ม  

 

▪ มคีวามรูเ้กีย่วกบัสว่นผสมและระดั
บความเป็นพษิของสารเคมทีีจ่ะใช ้  

▪ จดัท ารายการวธิกีารทางเลอืกอื่น
ๆ ในการควบคุม เชน่ 
โดยเครื่องจกัร, 
อธบิายว่าท าไมทางเลอืกเหล่านี้จงึ
ไมถู่กใช ้ 

▪ จดัท าค าอธบิายเป็นลายลกัษณ์อกั
ษรในกรณีทีต่อ้งใชส้ารเคมทีางอา
กาศว่าจะใชเ้มื่อไหร ่ 
และเพราะเหตุใด (หากเกีย่วขอ้ง) 

▪ มคี าอธบิายการใชส้ารเคมแีตล่ะช
นิด 

▪ แสดงวา่ไดม้กีารจดัอบรมและให้
ค าแนะน าสมาชกิและลกูจา้งอย่างเ
หมาะสม (หากเกีย่วขอ้ง)  

▪ มกีารจดัเกบ็สารเคมอีย่างเหมาะส
ม  

▪ มแีผน่พบัเกีย่วกบั MSDS 
แจกใหก้บัลกูจา้งและหวัหน้างาน 
โดยพจิารณาระดบัการรูห้นงัสอืแล
ะความเหมาะสมของขอ้มลูทีเ่ผยแ
พร ่   

▪ จดัท ารายการว่าควรมอีปุกรณ์ป้อง
กนัสว่นบคุคลอะไรบา้ง 
(เชื่อมโยงกบั 4.7) 

▪ จดัท ารายการวธิกีารทางเลอืกอื่นๆ ในการควบคมุ เชน่ 
โดยเครื่องจกัร, 
อธบิายว่าท าไมทางเลอืกเหล่านี้จงึไมถู่กใช ้ 

▪ จดัท าค าอธบิายเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีทีต่อ้งใชส้า
รเคมทีางอากาศวา่จะใชเ้มื่อไหร ่และเพราะเหตุใด 
(หากเกีย่วขอ้ง) 

▪ มคี าอธบิายการใชส้ารเคมแีตล่ะชนิด  
▪ แสดงวา่กลุม่ไดม้กีารจดัอบรมและใหค้ าแนะน าสมาชกิแ
ละลกูจา้งอย่างเหมาะสม (หากเกีย่วขอ้ง) 

▪ มกีารจดัเกบ็สารเคมอีย่างเหมาะสม 
▪ มแีผน่พบัเกีย่วกบั MSDS 
แจกใหก้บัลกูจา้งและหวัหน้างาน 
โดยพจิารณาระดบัการรูห้นงัสอืและความเหมาะสมของ
ขอ้มลูทีเ่ผยแพร ่ 

▪ จดัท ารายการว่าควรมอีปุกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลอะไรบ้
าง (เชื่อมโยงกบั 4.7) 
รวมทัง้วธิกีารจดัหาอปุกรณ์มาเพิม่ 

▪ อธบิายว่ามกีารก าจดัภาชนะบรรจสุารเคมเีหลา่นี้อย่างไ
ร   

▪ อธบิายว่ามกีารตรวจสุขภาพใหก้บัพนกังาน ลูกจา้ง 
อย่างไรและทีไ่หน และเมื่อไหร,่ 
รวมทัง้ไดม้กีารใชผ้ลการตรวจสุขภาพในการปกป้องพนั
กงาน ลกูจา้งอย่างไร  

▪ จดัท าประกาศวา่ 
‘หา้มไมใ่หห้ญงิมคีรรภห์รอืผูห้ญงิทีก่ าลงัใหน้มบุตร 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

น้อยทีสุ่ด 
และมแีผนในการเลกิใช ้
และใชใ้นกรณพีเิศษเทา่นัน้  
 
4.6.5 (M) 
สารเคมกี าจดัศตัรพูชืจะตอ้งถู
กใชห้รอืควบคุมโดยบคุลากร
ทีผ่า่นการอบรมทีเ่กีย่วขอ้งม
าแลว้ 
และตอ้งใชต้ามขัน้ตอนทีร่ะบุ
ในฉลากเทา่นัน้, 
นอกจากนี้จะตอ้งมอีปุกรณ์ค
วามปลอดภยัและอปุกรณ์ป้อ
งกนัระหว่างการใช ้
รวมทัง้ผูใ้ชต้อ้งอา่นและท าคว
ามเขา้ใจค าแนะน าทีร่ะบุในผ
ลติภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม (ดู 
เกณฑก์ าหนด 4.7) 
 
4.6.6 (M) 
การจดัเกบ็สารเคมกี าจดัศตัรู
พชืตอ้งเป็นไปตามวธิกีารทีด่ี
ทีสุ่ดทีย่อมรบักนั 
ตอ้งมกีารก าจดัภาชนะบรรจุ
สารอยา่งเหมาะสมและไมน่ า
มาใชก้บัวตัถุประสงคอ์ย่างอื่

รวมทัง้วธิกีารจดัหาอปุกรณ์มาเพิ่
ม 

▪ อธบิายว่ามกีารก าจดัภาชนะบรรจุ
สารเคมเีหลา่นี้อยา่งไร   

▪ อธบิายว่ามกีารตรวจสุขภาพใหก้ั
บพนกังาน ลูกจา้ง 
อย่างไรและทีไ่หน และเมื่อไหร,่ 
รวมทัง้ไดม้กีารใชผ้ลการตรวจสุข
ภาพในการปกป้องพนกังาน 
ลูกจา้งอย่างไร  

▪ จดัท าประกาศวา่ 
‘หา้มไมใ่หห้ญงิมคีรรภห์รอืผูห้ญงิ
ทีก่ าลงัใหน้มบุตร 
ใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื’ 
และอธบิายวา่จะมกีารควบคุมอยา่
งไร  

▪ มบีนัทกึการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูื
ชในกลุ่ม 

 
จดัท าข ัน้ตอนปฏบิตั ิเกีย่วกบั 
“การใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื” 
ส าหรบัสารเคมแีตล่ะชนิด, 
และอธบิายเหตุผลในการใช ้ 
จดัการอบรมใหก้บัสมาชกิกลุ่มในประเ
ดน็ต่างๆ ดา้นบน 
โดยเน้นเรื่องการด าเนินการอย่างปลอ

ใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื’ 
และอธบิายวา่จะมกีารควบคุมอยา่งไร  

▪ มบีนัทกึการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืในกลุ่ม 
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
สมาชกิกลุ่มควรจะรบัทราบวธิป้ีองกนัเมือ่มกีารใชส้ารเคมกี า
จดัศตัรพูชื และประโยชน์ของ IPM ในการจดัการสวน 
 
IPM อาจจะเป็นประเดน็ทีเ่ขา้ใจยากหากเป็นผูไ้มรู่ห้นงัสอื  
 
สมาชกิควร: 
รูว้่ามวีชัพชือะไรอยู่ในสวน และ อธบิายวา่จะควบคุมอยา่งไร 
รวมทัง้หากมวีธิกีาร IPM ในระบบการรายงานภายในกลุม่ 

ไดผ้า่นการอบรม หากมกีารใชส้ารเคมกีารเกษตร  

แจกแจงว่าใชส้ารเคมอีะไรในสวนบา้ง และ มกีารจดัเกบ็ 
และผสม และก าจดัอย่างไร 
และจะท าอยา่งไรใหท้กุคนทีอ่ยูใ่นสวนไมไ่ดร้บัภยัอนัตราย 
รวมทัง้ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลอะไรและ 
จดัหามาเพิม่อยา่งไร 

เกษตรกรทีไ่มรู่ห้นงัสอือาจจะไมส่ามารถอา่น MSDS 

อธบิายว่าไดร้บัการตรวจสุขภาพครัง้สดุทา้ยเมื่อไหร่ 

มหีลกัฐานเกีย่วกบักลไกการรายงานภายใตค้วามเขา้ใจรว่ม
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

น (ดู เกณฑก์ าหนด 5.3). 
 
4.6.7 
ตอ้งใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืต
ามวธิกีารทีไ่ดพ้สิูจน์แลว้ว่าช่
วยลดความเสีย่งและผลกระท
บใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ 
 
4.6.8 (M) 
การใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืท
างอากาศด าเนินการไดเ้ฉพา
ะพืน้ทีท่ีม่เีอกสารอนุญาต 
ซึง่ตอ้งมกีารแจง้ขอ้มลูทีจ่ าเป็
นแก่ชมุชนเกีย่วกบัการด าเนิ
นการนี้ 
ภายในเวลาทีเ่หมาะสมก่อนมี
การด าเนินการจรงิ 
 
4.6.9 
มกีารใหค้วามรูแ้ละทกัษะในก
ารใชส้ารเคมแีก่เกษตรกรราย
ย่อยทีเ่กีย่วขอ้งและพนกังาน 
ลูกจา้ง, 
ซึง่รวมทัง้การใหเ้อกสารขอ้มู
ลทีเ่หมาะสม 
(ดูเกณฑก์ าหนด 4.8) 

ดภยั 
 
ใหใ้บประกาศนยีบตัรส าหรบัการอบรม
ทกุครัง้ทีจ่ดัขึน้ และ 
บนัทกึแยกว่าใครเขา้รว่มบา้งและเมื่อไ
หร ่รวมทัง้เนื้อหาในการอบรม  
 
จดัท ากลไกในการรบัความคดิเหน็จาก
สวนปาลม์น ้ามนัของสมาชกิแต่ละราย 
และมกีารน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พื่อ
ปรบัปรงุการด าเนินการ  
 
หมายเหตุความส าคญั: 
สถานทีจ่ดัเกบ็สารเคม ี
ควรมหีอ้งอาบน ้าฉุกเฉิน, 
อปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้, 
อปุกรณ์ป้องกนัการรัว่ไหล, 
สามารถลอ็คได,้ 
และมป้ีายแสดงชดัเจน     

ควรมกีารผสมสารเคมกี าจดัวชัพชื ณ 
จดุศนูยก์ลางทีใ่ดทีห่นึ่ง 
แลว้แจกจา่ยในถงัขนาด 25 ลติร  

ไมค่วรผสมสารเคมใีกลก้บัแหลง่น ้า  

พจิารณาการใชใ้นปรมิาณต ่า 

ของสมาชกิในประเดน็อบุตัเิหตกุารใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื 
และ ประเดน็สิง่แวดลอ้ม   
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

 
4.6.10 
มกีารก าจดัของเสยีทีเ่กดิขึน้จ
ากการใชส้ารเคมอีย่างเหมาะ
สม 
ตามขัน้ตอนปฏบิตัซิึง่เป็นทีเ่
ขา้ใจตรงกนัระหว่างบคุลากร
ทีป่ฏบิตังิานและผูจ้ดัการ (ด ู
เกณฑก์ าหนด 5.3) 
 
4.6.11 (M) 
มกีารตรวจสุขภาพประจ าปีใ
หก้บับุคลากรทีป่ฏบิตังิานเกี่
ยวกบัการใชส้ารเคมกี าจดัศตั
รพูชื 
และมบีนัทกึการรกัษาอาการ
ป่วยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
4.6.12 (M) 
หา้มผูห้ญงิมคีรรภห์รอืผูห้ญงิ
ทีย่งัอยู่ในชว่งใหน้มบุตรเป็น
ผูใ้ชส้ารเคมดีงักล่าว 

(ควบคมุหยดสารเคม)ี   

การใชแ้ผนผงัและภาพ 
เป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการอธบิายองคป์ระก
อบเหลา่นี้  
 
 

เกณฑก์ าหนด  4.7 มแีผนดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยมกีารสื่อสารใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ และมกีารน าไปปฏบิตัใิชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
4.7.1 (M) 
มนีโยบายดา้นอาชวีอนามยัแ
ละความปลอดภยั 

สมาชกิจะตอ้งรว่มมอืกบัผูจ้ดั
การกลุ่มในการประเมนิภยัอนั
ตรายในสวนปาลม์  

แสดงวา่ไดด้ าเนินการตามแผนการจั
ดการ  
 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าการประเมนิค
วามเสีย่งโดยการมสี่วนรว่มกบัสมาชิ
ก  

 
 
 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
 
ตรวจสอบว่ามนีโยบาย OHS  และแผนการจดัการ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

(Occupational Health และ 

Safety – OHS), 
รวมทัง้มแีผนในการน ากจิกรร
มทกุกจิกรรมมาปฏบิตั,ิ 
และมกีารตดิตามประสทิธผิล
การด าเนินการ 
 
4.7.2 (M) 
การด าเนินการใดใดทีต่อ้งค า
นึงถงึสุขภาพและความปลอด
ภยัตอ้งมกีารประเมนิความเสี่
ยง 
และมบีนัทกึขัน้ตอนการปฏบิั
ตแิละการด าเนินการในประเด็
นทีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่ว, 
ผูป้ฏบิตัติอ้งท าความเขา้ใจแ
ละน าค าแนะน าเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัทีร่ะบมุากบัผลติภณั
ฑ ์
 
4.7.3 (M) 
มกีารอบรมใหก้บับุคลากรทีป่
ฏบิตังิานอยา่งเพยีงพอเกีย่ว
กบัวธิกีารปฏบิตัทิีป่ลอดภยั  
(ด ูเกณฑก์ าหนด 4.8) 
รวมทัง้มอีปุกรณ์ป้องกนัอย่าง

 
สมาชกิจะตอ้งใหข้อ้มลูเพื่อก
ารพฒันานโยบาย OHS 
และแผนการจดัการ 
 
สมาชกิจะตอ้งเขา้รว่มการฝึก
อบรมทีเ่กีย่วกบั OHS. 
 
สมาชกิจะตอ้งปฏบิตัติามแผ
นการจดัการ 
และอยา่งน้อยตอ้งด าเนินการ
ตาม PPE 
และมกีารตรวจสุขภาพส าหรั
บลูกจา้งทีม่คีวามเสีย่งสูง 
ในกรณีทีม่กีารใชส้ารเคมอีนั
ตราย 
ควรมกีารอธบิายการใชส้ารเ
คมนีัน้ๆในพืน้ที ่
 
สมาชกิจะตอ้งรายงานอบุตัเิห
ตุทีเ่กดิขึน้ในสวน 
กบัผูจ้ดัการกลุ่ม 
 
สมาชกิทกุรายจะตอ้งมชีดุปฐ
มพยาบาลเบือ้งตน้ 
ในพืน้ทีท่ีม่กีารปฏบิตังิานอยู่ 

  
จากผลการประเมนิความเสีย่ง, 
จะตอ้งมกีารจดัท านโยบายดา้น    
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
รวมทัง้ความตอ้งการในการประกนัสุ
ขภาพส าหรบัคนงานในระดบัทีเ่หมา
ะสม 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพฒันาคู่มอื 
OHS / การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
และเผยแพรใ่หก้บัสมาชกิทกุราย  
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัการอบรมตา
มคู่มอื OHS /  
การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
อย่างสม ่าเสมอ ส าหรบั   สมาชกิ 
และ/หรอื คนงาน 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งบนัทกึอบุตัเิหตุ
ทีเ่กดิขึน้ในสวนของสมาชกิ  
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งทบทวนคู่มอืเป็น
ระยะ  
 
ตามความเหมาะสมกบัขนาดด าเนิน
การ, 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบว่ามกีารน านโยบายไปด าเนินการในพืน้ทีจ่รงิ  
 
ตรวจสอบการฝึกอบรมและบนัทกึเกีย่วกบัอบุตัเิหตุ  
 
หากมคีวามเหมาะสมกบัขนาดด าเนินการ, 
ตรวจสอบว่ามคีณะกรรมการดา้นอาชวีอนามยัหรอืไมแ่ละมกีิ
จกรรมอะไรบา้ง 
 
หากมคีวามเหมาะสมกบัขนาดด าเนินการ, 
ตรวจสอบนโยบายการประกนัภยั  
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
 
สมัภาษณ์สมาชกิเกีย่วกบัความเขา้ใจภยัอนัตรายหลกัในสว
นปาลม์น ้ามนั และ อธบิายวา่มวีธิกีารป้องกนัอยา่งไร  
 
ตรวจสอบว่าคนงานทีต่อ้งใชส้ารเคมอีนัตราย 
ไดใ้ชเ้อกสารทีอ่ธบิายเกีย่วกบัสารเคม ี
และวธิกีารใชอ้ย่างปลอดภยั หรอืไม ่ 
 
ตรวจสอบว่าสมาชกิไดร้ายงานเกีย่วกบัอบุตัเิหตุในสวนหรอืไ
ม ่ 
 
ตรวจสอบว่าสมาชกิมชีดุปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

เหมาะสมและเพยีงพอแก่ผูป้
ฏบิตัเิพื่อป้องกนัภยัอนัตราย
ทีอ่าจเกดิขึน้ในทกุขัน้ตอนด า
เนินการ เชน่ 
การใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื, 
การใชเ้ครื่องจกัร, 
การเตรยีมพืน้ที,่ 
การเกบ็เกีย่ว, 
และในกรณีทีม่กีารเผาใดใดเ
กดิขึน้ 
 
4.7.4 (M) 
มกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบ 
และมบีนัทกึการประชมุของผู้
ทีร่บัผดิชอบและบคุลากรผูป้
ฏบิตังิานทกุส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกั
บสุขภาพและความปลอดภยั, 
มกีารพูดคยุเกีย่วกบัสวสัดกิา
รในการประชมุเหลา่นี้ 
และมบีนัทกึประเดน็ต่างๆ 
ทีถู่กน าเสนอขึน้มาในการปร
ะชมุ 
 
4.7.5 
มขี ัน้ตอนด าเนินการกรณีเกดิ
อบุตัเิหตุหรอืเหตกุารณ์ฉุกเฉิ

 
หากมคีวามเหมาะสมกบัขนา
ดในการด าเนินการ, 
คนงานจะตอ้งไดร้บัการดูแลเ
รื่องสุขภาพและมปีระกนัสุขภ
าพ  
 
หากมอีบุตัเิหตเุกดิขึน้กบัคนง
าน, 
สมาชกิจะตอ้งชว่ยดา้นการรั
กษาพยาบาลคนงานทีป่ระสบ
อบุตัเิหต ุ

อาจพจิารณาจดัตัง้คณะกรรมการดา้
นอาชวีอนามยั  

ตามความเหมาะสมกบัขนาดด าเนินการ, 
ตรวจสอบว่าคนงานไดร้บัการดูแลดา้นสขุภาพและมปีระกนัสุ
ขภาพหรอืไม ่  
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

น 
ผูป้ฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งมคีวามเข้
าใจขัน้ตอนปฏบิตั,ิ 
และมขี ัน้ตอนปฏบิตักิรณีเกดิ
อบุตัเิหตุในภาษาทีเ่หมาะสม, 
มบีคุลากรซึง่ผา่นการอบรมก
ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ประ
จ าอยู่ทัง้ในสนามและในสถาน
ทีป่ฏบิตังิานอื่นๆ  
และมอีปุกรณ์ปฐมพยาบาลเ
บือ้งตน้ในทกุพืน้ที ่
รวมทัง้มบีนัทกึอุบตัเิหตุทีเ่กดิ
ขึน้และมกีารตดิตามทกุครัง้ 
 
4.7.6 
ผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัตอ้งไดร้ ั
บอปุกรณ์ปฐมพยาบาล 
และมปีระกนัอบุตัเิหตุ   
 
4.7.7 
มบีนัทกึการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ 
โดยใชเ้มตรกิเกีย่วกบัการหยุ
ดงานเนื่องจากอบุตัเิหตุ หรอื 
Lost Time Accident (LTA)  
เกณฑก์ าหนด  4.8 พนกังาน คนงาน เกษตรกรรายย่อย และผูร้บัเหมาทัง้หมดตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมที ่เหมาะสม 
4.8.1 (M) ทกุคนทีท่ างานในสวน  ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าสม ขึน้กบัขนาดและความซบัซอ้นในการ ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

มแีผนการอบรมในทกุเรื่องทีเ่
กีย่วขอ้งกบัหลกัการและเกณ
ฑก์ าหนดของ RSPO, 
รวมทัง้มกีารประเมนิความตอ้
งการการอบรมและเอกสารเกี่
ยวกบัการอบรมอยา่งสม ่าเสม
อ 

 
4.8.2 
มบีนัทกึการฝึกอบรมของพนั
กงานลูกจา้งแตล่ะราย 
 

ควรไดร้บัการอธบิายเกีย่วกบั 
วธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุส าหรบังาน
ทีพ่วกเขาเกีย่วขอ้ง.  
 
สมาชกิและคนงานควรเขา้รว่
มในการอบรมทีจ่ดัขึน้ตามคว
ามเหมาะสม   
 
สมาชกิรายงานแก่ผูจ้ดัการก
ลุ่มเกีย่วกบัการฝึกอบรมทีค่น
งานเขา้รว่ม 

าชกิทกุคนไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกั
บ RSPO P&C 
และจดัเกบ็บนัทกึเกีย่วกบัการฝึกอบ
รม  
 
ตามความเหมาะสมกบัขนาดในการ
ด าเนินการ, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัท าแผนการฝึ
กอบรม 
 
ตามความเหมาะสมกบัขนาดในการ
ด าเนินการ, 
ตอ้งมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูการฝึกอบรม 

ด าเนินการ, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าการประเมนิควา
มตอ้งการในการฝึกอบรม   
 
 
  
 

 
 
 

ตรวจสอบแผนการฝึกอบรมและบนัทกึตา่งๆ 
เกีย่วกบัการอบรม  
 
ตรวจสอบว่าคนงานไดผ้า่นการฝึกอบรมหรอืไม่ 
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
สมัภาษณ์สมาชกิเกีย่วกบัความเขา้ใจใน RSPO P&C 
และสมัภาษณ์คนงานส าหรบังานทีพ่วกเขาเกีย่วขอ้ง   
 
 

หลกัการท่ี  5: ความรบัผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
เกณฑก์ าหนด  5.1 มกีารระบุผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้ จากการบรหิารจดัการสวนปาลม์น ้ามนัและโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ รวมถงึการปลกูทดแทน และมแีผนการลดผลกระทบเชงิลบและแผนส่งเสรมิทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้ม 
อกีทัง้มกีารด าเนินการและตรวจตดิตามเพื่อแสดงว่ามกีารปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง 
5.1.1 (M) 
มกีารจดัท าเอกสารการประเมิ
นผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(environmental impact 
assessment (EIA) ) 
 
5.1.2 
ในกรณีผลกระทบทีป่ระเมนิไ
ว ้
ท าใหจ้ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่น

• สมาชกิจะตอ้งแสดงถงึควา
มเขา้ใจเกีย่วกบัความเสีย่ง
ทางสิง่แวดลอ้มจากการด าเ
นินการของตนเอง 

• สมาชกิจะตอ้งแสดงถงึควา
มเขา้ใจเกีย่วกบัแผนเพื่อล
ดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้
ม  

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
สมาชกิกลุ่มจะตอ้งสามารถ:-  
 
• แสดงถงึความรบัทราบและการด าเ
นินการตาม SOPs ทีเ่กีย่วขอ้ง  

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจ าแนกทกุกจิ
กรรมทีส่่งผลกระทบต่อสภาพแวด
ลอ้ม  

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพฒันาแผนกา
รลดความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และทบทวนแผนทกุๆ 2 ปี. 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัการอบรม
ส าหรบัสมาชกิเกีย่วกบัความเสีย่ง

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการด าเนิ
นการทกุประเภท  
เกีย่วขอ้งกบัทกุกลุม่ 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งสามารถ: 
▪ รวบรวมทะเบยีนความเสีย่งทางสิง่
แวดลอ้ม โดยใชข้อ้มลูนี้  

▪ พฒันาวธิกีารทีเ่หมาะสมในการตร
วจสอบความเสีย่งทีส่ าคญัจากแต่
ละผลกระทบ  

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่ามรีายงานการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม 
แผนการลดผลกระทบ และรายงานการตดิตาม หรอืไม ่
 
ตรวจสอบบนัทกึการฝึกอบรม 
(เอกสารประกอบการอบรมและผูเ้ขา้รว่ม) 
 
ตรวจเชค็การด าเนินการตามแผนการลดผลกระทบโดยการสุ่
มตวัอยา่งแปลงเกษตรกรรายย่อย   
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

แปลงวธิปีฏบิตัใินปัจจบุนัเพื่อ
ลดผลดา้นลบทีอ่าจเกดิขึน้, 
ตอ้งพฒันาตารางเวลาส าหรบั
การเปลีย่นแปลง 
และมกีารปฏบิตัภิายใตแ้ผนก
ารบรหิารจดัการในภาพรวม, 
โดยจะตอ้งก าหนดผูร้บัผดิชอ
บในแผนบรหิารจดัการ 
 
5.1.3 
ในแผนจะตอ้งมแีนวทางในกา
รตดิตาม 
การปรบัตวัจากการเปลีย่นแ
ปลงการด าเนินการ 
ซึง่ตอ้งน ามาสูก่ารปฏบิตัเิพื่อ
ตดิตามความมปีระสทิธผิลขอ
งวธิกีารลดผลกระทบ, 
และตอ้งมกีารทบทวนอย่างน้
อยทกุๆ 
สองปีเพื่อทบทวนผลจากการ
ตดิตาม 
หากมกีารเปลีย่นแปลงการด า
เนินการทีจ่ะสง่ผลบวกหรอืล
บต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
 

• สมาชกิจะตอ้งรว่มมอืในกา
รลดผลกระทบทางสิง่แวดล้
อม  

• อธบิายว่ามกีารรายงานประเดน็ใน
เรื่องสิง่แวดลอ้ม 
ไปยงัผูจ้ดัการกลุม่อย่างไร  

• ท าใหแ้น่ใจว่าทกุคนทีท่ างานในสว
นรบัรูแ้ละรบัทราบเกีย่วกบัขอ้ก าห
นดนี้ 

• แจง้ต่อผูจ้ดัการกลุม่ 
หากมปัีญหาดา้นสิง่แวดลอ้มเกดิขึ้
น   

ดา้นสิง่แวดลอ้มและวธิกีารบรรเทา
ความเสีย่ง  

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งตดิตามการด า
เนินการตามแผนการบรรเทาควา
มเสีย่ง  

 

▪ พฒันากลไกส าหรบัการวดัและกา
รตรวจสอบการด าเนินการเพื่อลด
ผลกระทบ  

▪ ระบุผูร้บัผดิชอบในการตดิตามกล
ยุทธล์ดผลกระทบเหลา่นี้ 

▪ เตรยีมเอกสารการฝึกอบรมเกีย่วกั
บแผนลดผลกระทบทางสิง่แวดลอ้
ม ซึง่ไมค่รอบคลุมใน SOPs. 

 
 
 

 

 
เอกสารต่างๆ เพยีงพอต่อระดบัการด าเนนิการหรอืไม่?  

 
ประเมินสมาชิกกลุ่ม 

สมาชกิควรสามารถอธบิายวา่ความเสีย่งหลกัทางสิง่แวดลอ้ม
อะไรบา้งทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมในสวน  
 
สมาชกิควรสามารถอธบิายวา่ไดด้ าเนนิการอะไรบา้งเพื่อลด
ความเสีย่งเหล่านี้  
 
ควรมหีลกัฐานเกีย่วกบักลไกการรายงานซึง่เป็นทีเ่ขา้ใจรว่ม
กนัของสมาชกิ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

เกณฑก์ าหนด  5.2 มกีารระบสุถานภาพของพนัธุพ์ชืหรอืพนัธุส์ตัวห์ายากหรอือยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรอืใกล ้สญูพนัธุ ์และถิน่อาศยัทีม่คีุณค่าสูงต่อการอนุรกัษ์ (High Conservation Value; HCV) 
หากมอียู่ในพืน้ทีส่วนปาลม์น ้ามนัหรอือาจไดร้บัผลกระทบจากการบรหิารจดัการสวนปาลม์น ้ามนัหรอืโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ตอ้งถูกพจิารณาและมแีผนด าเนินการในการดูแลรกัษาและ/หรอื ส่งเสรมิ 
5.2.1 (M) 
มกีารประเมนิพืน้ทีท่ีม่คีณุค่า
สูงต่อการอนุรกัษ์ (HCV) 
ทัง้ในพืน้ทีส่วนปาลม์เอง 
และพจิารณาพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
ในระดบัภมูนิิเวศ (เชน่ 
แนวเชื่อมต่อส าหรบัสตัวป่์า) 
 
5.2.2 (M) 
ในกรณีทีม่ชีนิดพนัธุห์ายาก, 
ถูกคกุคาม หรอืใกลสู้ญพนัธุ ์
(RTE) 
หรอืพืน้ทีท่ีม่คีณุคา่สงูต่อการ
อนุรกัษ์ 
หรอืไดร้บัผลกระทบจากการ
ท าสวนปาลม์หรอืจากโรงงาน
สกดัน ้ามนัปาลม์, 
ตอ้งมกีารน าแผนด าเนนิการ
ทีจ่ะชว่ยรกัษาหรอืส่งเสรมิมา
ปฏบิตัภิายใตแ้ผนการบรหิาร
จดัการ 
 
5.2.3 
มแีผนงานในการใหค้วามรูบุ้

• สมาชกิกลุ่มตอ้งแสดงวา่ต
นมคีวามเขา้ใจเบือ้งตน้เกี่
ยวกบั HCVs และ RTEs 
และความจ าเป็นทีต่อ้งอนุ
รกัษ์  

• สมาชกิจะตอ้งตรวจสอบกั
บผูจ้ดัการกลุ่มเกีย่วกบัส
ถานะของ HCVs และ 
RTEs ในพืน้ทีข่องตนเอง 
โดยพจิารณาจากรายงาน
ประเมนิ HCV 

• สมาชกิจะตอ้งเขา้รว่มในก
ารประเมนิ HCV  

• สมาชกิจะตอ้งเขา้รว่มในก
ารปฏบิตัติามแผนการจดั
การและตดิตาม HCV 
(เพื่อรกัษา และ/หรอื เพิม่ 
HCVs). 

• สมาชกิจะตอ้งท าใหค้นงา
นรบัทราบถงึสถานะของ 
RTE species 
และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่ว
ขอ้ง 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
สมาชกิกลุ่มควรจะ:-  
• รบัทราบถงึชนิดพนัธุห์ายาก, 

ถูกคกุคาม หรอืใกลสู้ญพนัธุ ์
(RTE species) ทีพ่บใน และ 
อาจพบใกล้ๆ  สวน  

• อธบิายว่าไดร้บัค าแนะน าอยา่งไร
เกีย่วกบั ชนิดพนัธุห์ายาก, 
ถูกคกุคาม หรอืใกลสู้ญพนัธุท์ีพ่บ  

• อธบิายว่าจะท าการรายงานกลบัไ
ปยงัผูจ้ดัการกลุม่อยา่งไร 
หากพบ RTE species  

• อธบิายว่ามวีธิกีารท าใหท้กุคนที่
ท างานในสวน 
รบัทราบต่อขอ้ก าหนดนี้อย่างไร   

 
 
  
 

• ท าการประเมนิ HCV 
โดยผูป้ระเมนิอสิระ, 
หรอืหากเกีย่วขอ้ง, 
อาจมกีารประเมนิภายในโดยผูจ้ดั
การกลุ่ม (อา้งองิถงึ P&Cs หรอื 
NIs ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพฒันาแผนป
ฏบิตักิาร และ SOPs (เชน่ 
ส าหรบั RTE species, 
พืน้ทีป่่ารมิน ้า) 
โดยพจิารณาตามแผนการจดัการแ
ละตดิตาม HCV  

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งด าเนินการใหเ้
กดิกลไกในการรายงานภยัคกุคาม
ต่อ HCVs โดยสมาชกิ 

• ในกรณีทีม่คีวามคาบเกีย่วระหว่าง
สทิธขิองชมุชนทอ้งถิน่และพืน้ที ่
HCV, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัการเจรจาต่
อรองใหเ้กดิขอ้ตกลงทีส่ามารถปก
ป้องทัง้พืน้ที ่ HCVs 
และสทิธเิหล่านี้ 

• ใชแ้นวทางเกีย่วกบั HCV 
ส าหรบัเกษตรกรรายย่อย 
(ก าลงัพฒันา) 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าได้
มกีารปรกึษาหารอืกบัผูม้สีว่นไดส้่ว
นเสยีในกระบวนการประเมนิ HCV  

• ควรใชเ้ครื่องมอืมอียูส่ าหรบัการตดิต
ามภยัคุกคามต่อ HCVs (เชน่ 
SMART tool)  

• ผูจ้ดัการกลุ่มอาจจะประสานงานกบั
หน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และ NGOs 
เพื่อตรวจสอบยนืยนัสถานภาพของ 
RTE species 
(ระดบัชาตแิละนานาชาต)ิ 
และมกีารปรบัปรงุแนวทางป้องกนั 
(รวมทัง้การบรรเทาความขดัแยง้ระ
หว่างมนุษยก์บัสตัวป่์า) 

 
 
 
 
 
 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
• ตรวจสอบว่ามรีายงานการประเมนิ HCV, 

มแีผนการจดัการและตดิตาม HCV, 
รวมทัง้มแีผนปฏบิตักิารและ SOPs  

• ตรวจสอบว่ามผีูผ้ดิชอบส าหรบัด าเนินการตาม SOP 
และแผนปฏบิตักิาร 

• ตรวจสอบบนัทกึการฝึกอบรม 
(เอกสารประกอบการอบรมและผูเ้ขา้รว่ม). 

• ตรวจสอบว่าไดม้กีารปรกึษาหารอืกบัผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
(หากเกีย่วขอ้ง) และผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยผูไ้ดร้บัผลกระทบทกุกลุ่มไดเ้ขา้รว่ม 
และมหีลกัฐานเพยีงพอของการจดัประชมุปรกึษาหารอืดั
งกลา่ว 

• ตรวจสอบว่าแผนทีม่คีวามเหมาะสม 
และเอกสารเพยีงพอต่อขนาดการด าเนินการ  

• ส าหรบัการประเมนิ HCV ภายใน 
แผนทีท่ีร่า่งขึน้ดว้ยมอืน่าจะเพยีงพอ – 
ใชก้ารอธบิายเพื่อจ าแนกพืน้ทีท่ีแ่ตกตา่งกนั เชน่ 
ประเภทการใชท้ีด่นิ  

• ควรมหีลกัฐานเกีย่วกบักลไกการรายงานซึง่เป็นทีเ่ขา้ใจร่
วมกนัของสมาชกิ. 

 
ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

คลากรสม ่าเสมอเกีย่วกบัสถา
นภาพของชนิดพนัธุด์งักล่าว, 
และหากพบบคุลากรของบรษิั
ทจบั, ท าความเสยีหาย, เกบ็, 
หรอืล่า ชนิดพนัธุเ์หลา่นัน้ 
ใหน้ ามาตรการทางวนิยัทีเ่หม
าะสมและสอดคลอ้งกบัระเบยี
บของบรษิทั 
และกฎหมายระดบัชาตมิาด า
เนินการ  
 
5.2.4 
หากมแีผนบรหิารจดัการ 
ควรมกีารตดิตามอยา่งต่อเนื่อ
ง เกีย่วกบั: 
• 
การจดัท าบนัทกึและรายงาน
สถานภาพของพืน้ที ่HCV 
และ ชนิดพนัธุ ์RTE 
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการปลู
กปาลม์น ้ามนัหรอืโรงงานสกั
ดน ้ามนัปาลม์; 
• 
ผลลพัธจ์ากการตดิตามจะเป็
นขอ้มลูส าหรบัแผนบรหิารจดั
การ  

• สมาชกิจะตอ้งรบัทราบถงึ
สทิธขิองชมุชนทอ้งถิน่อื่น
ๆ ทีม่คีวามเชื่อมโยงกบั 
HCVs และ RTEs 

 
 
 
 

 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจดัการอบรมใหก้บัส
มาชกิและคนงานเกีย่วกบัสถานะข
อง HCV และ RTE species 
และแนวทางการด าเนินการทีเ่กีย่ว
ขอ้ง 

 
 

 
 

• ตรวจสอบกบัสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทนวา่ไดร้บัการอบร
มภายใต ้SOPs ทีเ่หมาะสมในเรื่องนี้  
(อาจไมเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด) 

• สมาชกิควรสามารถอธบิายไดว้่าภยัคกุคามหลกัของ 
HCVs (รวมทัง้ RTEs) 
ทีเ่กดิจากกจิกรรมในสวนของตนคอือะไร 

• สมาชกิควรสามารถอธบิายไดว้่ามวีธิกีารอย่างไรในการล
ดภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้  

• กลไกการรายงานควรรบัรูแ้ละเขา้ใจโดยสมาชกิ  
• ตรวจสอบการด าเนินงานตาม 

แผนการจดัการและตดิตาม HCV โดยการสุ่มตวัอย่าง 
(สมาชกิ และผูไ้ดร้บัผลกระทบ) 

 



 

 

มีนาคม 2018              RSPO-GUI-T06-008 V2.0 THA                                               Page 58 of 93 

 

ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

 
5.2.5 หากพืน้ที ่HCV 
เป็นพืน้ทีภ่ายใตส้ทิธใินการจั
ดการของชมุชนทอ้งถิน่, 
จะตอ้งมหีลกัฐานในการเจรจ
าท าขอ้ตกลงซึง่คุม้ครองทัง้พื้
นที ่HCVs และ 
สทิธขิองชมุชน 
เกณฑก์ าหนด  5.3 มกีารลดของเสยี (reduced) การหมนุเวยีนของเสยีกลบัมาใชใ้หม่ (recycled) การน าของเสยีกลบัมาใชซ้ ้า (re-used) และการก าจดัของเสยีทีม่ลีกัษณะแสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
5.3.1 (M) 
เอกสารระบุเกีย่วกบัของเสยี
ทัง้หมดและแหล่งทีม่าของมล
พษิ 
 
5.3.2 (M) 
มกีารก าจดัสารเคมแีละภาชน
ะบรรจสุารเหล่านี้ดว้ยความรั
บผดิชอบ 
 
5.3.3 
มแีผนการจดัการและก าจดัข
องเสยีเพื่อหลกัเลีย่งและลดม
ลพษิ 
และมกีารปฏบิตัติามแผน 

ความเหมาะสมตามขนาดด าเ
นินการ, 
สมาชกิจะตอ้งมเีอกสารแผน
การจดัการและก าจดัของเสยี  

สมาชกิจะตอ้งสื่อสารแผนการ
จดัการและก าจดัของเสยีสูค่น
งานทกุคน  

สมาชกิจะตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่ภ
าชนะบรรจสุารเคมถีูกจดัการ
และก าจดัอยา่งเหมาะสม  

สมาชกิตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าคนง
านไดร้บัการอบรมเกีย่วกบักา
รจดัการและก าจดัของเสยี 
และมกีารจดัเกบ็บนัทกึการอ
บรมดงักล่าว  

แผนควรจะประกอบดว้ยการระบ,ุ 
การตดิตาม 
แหล่งตน้ก าเนิดของเสยีและมลพษิ; 
การปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชท้รั
พยากร; การจดัการอย่างเหมาะสม, 
การก าจดัสารเคมอีนัตราย 
และภาชนะบรรจ ุ
และแนวทางลดอนัตรายจากสารเคม ี  
 
 

ความเหมาะสมตามขนาดด าเนินการ
, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหม้แีผนการ
จดัการและก าจดัของเสยี 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งสื่อสารถงึสมาชิ
กทกุรายเกีย่วกบัแผนการจดัการแล
ะก าจดัของเสยี  

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าภา
ชนะบรรจสุารเคมถีกูจดัการและก าจั
ดอย่างเหมาะสม 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าสม
าชกิไดร้บัการอบรมเกีย่วกบัการจดัก
ารและก าจดัของเสยี 
และมกีารจดัเกบ็บนัทกึการอบรมดงั
กล่าว   

แผนควรจะประกอบดว้ยการระบ,ุ 
การตดิตาม 
แหล่งตน้ก าเนิดของเสยีและมลพษิ; 
การปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชท้รพัย
ากร; การจดัการอย่างเหมาะสม, 
การก าจดัสารเคมอีนัตราย 
และภาชนะบรรจ ุ
และแนวทางลดอนัตรายจากสารเคม ี  

หากเป็นไปได ้
ความหลกีเลีย่งการเผาของเสยีทีเ่กดิจา
กสวน 

ความเหมาะสมตามขนาดด าเนินการ, 
เชน่บรเิวณหอ้งท างานหรอืโรงงาน 
ควรมบี่อดกัไขมนั 
เป็นส่วนหนึ่งในแผนการจดัการของเสี

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบความเหมาะสมและการด าเนินการตามแผนการจดั
การและก าจดัของเสยี 

ตรวจสอบบนัทกึการฝึกอบรม 

ตรวจเยีย่มสวน 

 
ประเมินสมาชิกกลุ่ม 

ตรวจสอบความเหมาะสมและการด าเนินการตามแผนการจดั
การและก าจดัของเสยี 

สมัภาษณ์สมาชกิและคนงาน 

ตรวจเยีย่มสวน 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ย   

  
 

เกณฑก์ าหนด  5.4 มกีารใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิอยา่งมปีระสทิธภิาพและ ใชพ้ลงังานหมนุเวยีนใหม้ากทีสุ่ด 
5.4.1 
มแีผนปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 
และเพิม่การใชพ้ลงังานหมนุเ
วยีนใหม้ากทีสุ่ด 
รวมทัง้มกีารตดิตามแผน 

ความเหมาะสมตามขนาดด าเ
นินการ, 
สมาชกิจะตอ้งด าเนนิการตาม
แผนการปรบัปรงุและตดิตาม
ประสทิธภิาพการใชเ้ชือ้เพลงิ
ฟอสซลิและเพิม่การใชพ้ลงังา
นหมนุเวยีนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 ความเหมาะสมตามขนาดด าเนินการ
, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งมแีผนการปรบัป
รงุและตดิตามประสทิธภิาพการใชเ้ชื้
อเพลงิฟอสซลิและเพิม่การใชพ้ลงังา
นหมนุเวยีนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

แผนควรประกอบดว้ยการประเมนิการใ
ชพ้ลงังานในการด าเนินการ 
ซึง่รวมถงึน ้ามนัเชือ้เพลงิ, ไฟฟ้า, 
และเครื่องจกัรในสวน  
ผูจ้ดัการกลุ่มควรสนบัสนุนสมาชกิ 
ในการด าเนนิการตามแผน 
 
 

 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ความเหมาะสมตามขนาดด าเนินการ, ตรวจสอบแผน 

สมัภาษณ์ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ 

ตรวจเยีย่มสวน 

หากเหมาะสม, ตรวจสอบบนัทกึคา่ไฟฟ้า, ค่าน ้ามนั, 
และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน  

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
สมัภาษณ์ผูส้มาชกิ 

ตรวจเยีย่มสวน 

ตามความเหมาะสม, ตรวจสอบบนัทกึคา่ไฟฟ้า, ค่าน ้ามนั, 
และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 

เกณฑก์ าหนด  5.5 หลกีเลีย่งการใชไ้ฟในการเตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัปลูกทดแทน, นอกจากสถานการณ์เฉพาะทีร่ะบุในแนวทางปฏบิตัขิองอาเซยีน หรอืวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในภมูภิาคอื่นๆ 
5.5.1 (M) 
ไมค่วรมกีารเตรยีมพืน้ทีโ่ดย
การเผา, 
นอกจากสถานการณ์เฉพาะที่
ระบุใน 
‘แนวทางปฏบิตัขิองอาเซยีน 

5.5.1 
สมาชกิจะตอ้งแสดงหลกัฐาน
ว่ามคีวามเขา้ใจนโยบายหา้ม
การเผาของกลุม่  
 
5.5.2 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
สมาชกิตอ้งแสดงวา่ไมม่กีารเผาเกดิ
ขึน้จากการเตรยีมพืน้ที ่และ 
การปลูกทดแทน  และ 

5.5.1 ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง:  
▪ แสดงหลกัฐานว่ามนีโยบายไมเ่
ผาใน SOPs 

▪ แสดงใหเ้หน็ว่ามกีารตรวจเยีย่ม
สวนของสมาชกิแตล่ะราย 
ใหเ้ป็นไปตามตามขอ้ก าหนดนี้  

เกีย่วขอ้งกบัทกุกลุม่ 

ตรวจเชค็กบัคูม่อื SOP (4.1).  
จดัท านโยบายอย่างงา่ย หวัขอ้ 
“นโยบายไมเ่ผาและ แนวทาง” 
รวมเอาประเดน็ทีก่ล่าวขา้งตน้ 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบนโยบาย และ SOP ของกลุม่เกีย่วกบัการไมเ่ผา 

ตรวจสอบบนัทกึการใชไ้ฟและพจิารณาวา่เกดิขึน้ภายใตข้ ัน้
ตอนปฏบิตัเิพื่อการอนุมตัหิรอืไม ่ 

ตรวจสอบการฝึกอบรม หรอื ขอ้มลูทีใ่หก้บัสมาชกิกลุม่  
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

เกีย่วกบันโยบายการเผาเป็น
ศนูย’์ ปี 2546, 
หรอืแนวทางอื่นทีค่ลา้ยคลงึกั
นในภูมภิาคอื่นๆ 
 
5.5.2 
ในกรณีทีต่อ้งใชไ้ฟในการเตรี
ยมพืน้ทีส่ าหรบัปลกูปาลม์น ้า
มนัทดแทน, 
จะตอ้งมหีลกัฐานการอนุมตัใิ
หม้กีารใชไ้ฟภายใตก้ารควบ
คุม ตามทีร่ะบุใน 
‘แนวทางปฏบิตัขิองอาเซยีนเ
กีย่วกบันโยบายการเผาเป็นศู
นย’์ ปี 2546,  
หรอืแนวทางอื่นทีค่ลา้ยกนัใน
ภูมภิาคอื่นๆ 

สมาชกิจะตอ้งเสนอเหตุผลหา
กตอ้งมกีารใชไ้ฟแก่ผูจ้ดัการ
กลุ่ม 
เพื่อการประเมนิและอนุมตักิ่อ
นท าการเผา 

สามารถอธบิายไดว้่าท าไม  ▪ อธบิายว่ามกีารสื่อสารประเดน็ข้
างตน้ ไปยงัสมาชกิกลุม่อยา่งไร 

5.5.2 ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง: 
▪ แสดงวา่การใชไ้ฟเผาทีเ่กดิขึน้จ
ะตอ้งมกีารอธบิายตาม 
‘แนวทางการปฏบิตัขิอง 
ASEAN 
เกีย่วกบันโยบายการเผาเป็นศนู
ย’์ ปี 2546,  

▪ แสดงการอนุญาตทีเ่ป็นลายลกั
ษณ์อกัษรจากหน่วยงานรบัผดิช
อบ 
ในการใชไ้ฟภายใตส้ถานการณ์เ
ฉพาะ 
ทีร่ะบุในแนวทางการปฏบิตัขิอง 
ASEAN   

 

เชื่อมโยงกบัแผนการฝึกอบรม (4.8) 
และ 
พจิารณาวา่มผีลกระทบใดใดเกดิขึน้จา
กการก าจดัของเสยี หรอืไม ่(ระบใุน 
5.3)  

รวมองคป์ระกอบทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ในก
ารฝึกอบรมของกลุม่ 
และเน้นในประเดน็การน านโยบายน้ีไป
ปฏบิตั ิและ แผนการป้องกนั 

มบีนัทกึการฝึกอบรมในประเดน็นี้  

พฒันากลไกการรบัความคดิเหน็จากส
วนแต่ละแหง่ 
และน าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พื่อปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพการด าเนินงาน 

ตอ้งใหแ้น่ใจว่าพนกังานในส านกังานทุ
กคนรบัทราบถงึขอ้ก าหนดนี้   

 
ประเมินสมาชิกกลุ่ม 

ตรวจสอบสมาชกิกลุม่ว่ามคีวามเขา้ใจเพยีงพอเกีย่วกบันโย
บายกลุม่และ รายละเอยีดใน SOPs 
หรอืประเดน็นี้อย่างเหมาะสม  

ตรวจเชค็สภาพสวนของสมาชกิกลุ่ม  

เกณฑก์ าหนด  5.6 มแีผนการลดมลพษิและการปล่อยมลพษิ รวมทัง้ก๊าซเรอืนกระจก และมกีารน าแผนไปปฏบิตัใิช ้และตดิตามผล 
หมายเหต ุส าหรบัเกษตรกรรายย่อย:  คณะท างานด้านการลดการปลดปล่อยของ RSPO (Emissions Reduction Working Group (ERWG)) และ RSPO SHWG 
เหน็ว่าควรจะมีกลไกท่ีง่ายขึ้นส าหรบัเกษตรกรรายย่อยเพ่ือปฏิบติัตามข้อก าหนดเก่ียวกบั GHG และเกษตรกรรายย่อยไม่ควรแบกรบัภาระมากเกินไปเน่ืองจากการมีศกัยภาพจ ากดั รายละเอียดก าลงัมีการพฒันาเพ่ิมเติม 
5.6.1 (M) 
การประเมนิทกุกจิกรรมทีท่ าใ
หเ้กดิมลพษิ 
ซึง่รวมถงึการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก, ฝุ่นละออง เขมา่ควนั 

  ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง :  
▪ ท ารายการมลพษิ และ 
แหล่งก าเนดิมลพษิทีส่ าคญั 

▪ แสดงทางเลอืกในการลดมลพษิ
และการปลดปล่อย 

มอบใบประกาศใหก้บัผูเ้ขา้รว่มการฝึก
อบรม 
และมกีารบนัทกึแยกต่างหากว่ามใีครเ
ขา้มารว่มบา้ง  
และมกีารจดัอบรมเมื่อไหร ่

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบรายการมลพษิทีส่ าคญัและระบแุหล่งของการปลด
ปล่อย  

ตรวจสอบว่ามกีารก าหนดทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดใ้นการลดมล
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

และน ้าเสยี 
และระบุชีส้ารก่อมลพษิของโร
งงานสกดัน ้ามนัปาลม์ (ด ู
เกณฑก์ าหนด 4.4) 
 
5.6.2 (M) 
ระบุแหลง่ในการก่อมลพษิ 
และแหลง่ทีก่่อใหเ้กดิการปล
ดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก, และ 
มแีผนในการลดหรอืท าใหเ้กิ
ดมลพษิน้อยทีส่ดุ 
และมกีารน าแผนไปปฏบิตั ิ
 
5.6.3 มรีะบบการตดิตาม 
ภายใตก้ารรายงานความกา้ว
หน้าสม ่าเสมอ 
เกีย่วกบัแหล่งปล่อยมลพษิแ
ละก๊าซเรอืนกระจกจากด าเนิ
นธรุกจิและการด าเนินการขอ
งโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์, 
โดยใชเ้ครื่องมอืทีเ่หมาะสม 

และพจิารณาวา่กลุ่มสามารถด า
เนินการวธิกีารใดไดบ้า้งหรอืไม่  

▪ จากทางเลอืกดา้นบน, 
หากมคีวามเป็นไปได,้ 
ควรพฒันาวธิกีารลดมลพษิและ
ด าเนินการ 

▪ สื่อสารขอ้มลูเหล่านี้ไปยงัสมาชิ
กกลุม่ 

รวมทัง้หวัขอ้ในการฝึกอบรม  

ประเมนิหากมกีารใชเ้ครื่องปัน่ไฟในสว
น ใหจ้ดัท ารายการ  

พฒันากลไกรบัขอ้คดิเหน็จากสวน 
หากมกีารใชเ้ครื่องปัน่ไฟ  

เชื่อมกบัเอกสารเกีย่วกบัผลกระทบสิง่
แวดลอ้ม (5.1) และ 
เอกสารการจดัการของเสยี (5.3). 
ไมจ่ าเป็นตอ้งมเีอกสารแยก  

พษิและการปลดปล่อย 
และกลุ่มไดป้ระเมนิรว่มกนัหรอืไมว่า่สามารถด าเนินการตาม
ทางเลอืกใดไดบ้า้ง  . 

ตรวจสอบว่าไดม้กีารสื่อสารขอ้มลูไปยงัสมาชกิกลุม่   

 

หลกัการท่ี  6: ความรบัผิดชอบท่ีมีต่อพนักงาน ลูกจ้าง บคุคล ชุมชน ท่ีได้รบัผลกระทบจากผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัและโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ 
เกณฑก์ าหนด  6.1 มกีารระบุผลกระทบดา้นสงัคมโดยกระบวนการมสีว่นรว่มจากการบรหิารจดัการสวนปาลม์น ้ามนัและโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์, รวมถงึการปลูกทดแทน และมแีผนการลดผลกระทบเชงิลบ และแผนสง่เสรมิทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อสงัคม 
อกีทัง้มกีารด าเนินการและการตรวจตดิตาม เพื่อแสดงวา่มกีารปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

6.1.1 (M) 
มกีารประเมนิผลกระทบทางสั
งคม (social impact 
assessment (SIA)) 
ทีร่วมทัง้การบนัทกึการประชุ
มทีเ่กดิขึน้   
 
6.1.2 (M) 
มหีลกัฐานว่าการประเมนิเกดิ
จากการมสี่วนรว่มของภาคส่
วนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
 
6.1.3 (M) 
มแีผนในการหลกีเลีย่งหรอืล
ดผลกระทบทางลบและส่งเสริ
มผลทางบวก 
และมกีารตดิตามผลกระทบ 
ภายใตก้ารปรกึษาหารอืทกุส่
วนทีไ่ดร้บัผลกระทบ, 
มกีารบนัทกึและก าหนดชว่งเ
วลา 
รวมทัง้มผีูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ 
 
6.1.4 
ตอ้งมกีารทบทวนแผนอย่างน้

• สมาชกิจะตอ้งแสดงถงึควา
มเขา้ใจความเสีย่งทางสงัค
มจากการด าเนนิงานของส
มาชกิ 

• สมาชกิจะตอ้งแสดงถงึควา
มเขา้ใจเกีย่วกบัแผนลดผล
กระทบทางสงัคม  

• หากเกีย่วขอ้ง, 
สมาชกิจะตอ้งชว่ยในการจั
ดการผลกระทบทางลบทีเ่กิ
ดกบัสงัคม 
โดยผา่นกระบวนการปรกึษ
าหารอื 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
กจิกรรมของสมาชกิกลุ่มควรเป็นกจิ
กรรมทีไ่มข่ดัแยง้กบัหลกัสทิธมินุษย
ชนขัน้พืน้ฐาน. 
 
สมาชกิกลุ่มควรจะพูดคยุกนัเพื่อก า
หนดความรบัผดิชอบรว่มในระดบัภู
มนิิเวศ 
และวธิกีารจดัการประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้
ง (เชน่ การจดัการน ้า, 
การจดัการของเสยี เป็นตน้) 
และใครควรรบัผดิชอบในการด าเนนิ
การ 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งระบุกจิกรรมทั ้
งหมดทีส่่งผลกระทบทางสงัคม 
โดยการมสีว่นรว่มของกลุ่มผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพฒันาแผนบร
รเทาผลกระทบ 
(โดยก าหนดกรอบเวลาชดัเจน) 
เพื่อลดความเสีย่งทางสงัคม 
และทบทวนแผนทกุ 2 ปี 
โดยการปรกึษาหารอืกบัผูไ้ดร้บัผล
กระทบทกุกลุม่ 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัการฝึกอบร
มใหก้บัสมาชกิเกีย่วกบัความเสีย่ง
ทางสงัคมและแนวทางบรรเทาผล
กระทบ  

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งตดิตามการด า
เนินการตามแผนบรรเทาผลกระท
บ  

 

เกีย่วขอ้งกบัทกุกลุม่ 
• ผูจ้ดัการกลุ่มควรมอีงคค์วามรูเ้กีย่ว
กบักลไลการจดัการความขดัแยง้ 

• ผูจ้ดัการกลุ่มควรชว่ยน ากระบวนกา
รพูดคุยของสมาชกิเพื่อก าหนดควา
มรบัผดิชอบรว่มในระดบัภูมนิเิวศแล
ะหาวธิกีารจดัการประเดน็ต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ การจดัการน ้า, 
การจดัการของเสยี เป็นตน้) 
และก าหนดว่าใครควรรบัผดิชอบใน
การด าเนินการ. 

• ผูจ้ดัการกลุ่มควรท าใหแ้น่ใจว่ากจิกร
รมของสมาชกิกลุ่มเป็นกจิกรรมทีไ่ม่
ขดัแยง้กบัหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้
ฐาน 
 
 

 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
• ตรวจสอบว่ามรีายงานประเมนิผลกระทบทางสงัคม, 

รายงานบรรเทาผลกระทบและการตดิตาม  
• ตรวจสอบบนัทกึการอบรม 

(เอกสารประกอบการอบรมและผูเ้ขา้รว่ม)  
• ตรวจเชค็ว่ามกีารจดัการปรกึษาหารอืกบัผูไ้ดร้บัผลกระท

บ (หากเกีย่วขอ้ง) และผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

• ตรวจสอบว่าไดม้กีารด าเนินการตามแผนการจดัการและ
บรรเทาผลกระทบ โดยการสุ่มตวัอย่าง 
(สมาชกิและผูไ้ดร้บัผลกระทบ) 
เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เพยีงพอต่อขนาดของการด าเนินการ 
หรอืไม?่  

• ตรวจสอบว่าผลกระทบทางบวกไดร้บัการพจิารณา 
รว่มกบัผลกระทบทางลบ  

• ตรวจสอบเพื่อยนืยนัวา่มกีารจดัการประเมนิโดยการมสี่ว
นรว่มของทกุกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
ประเมินสมาชิกกลุ่ม 

• สมาชกิควรจะอธบิายไดว้่าความเสีย่งทางสงัคมจากการ
ด าเนินงานในสวนของตนมอีะไรบา้ง 

• สมาชกิควรจะอธบิายไดว้่าพวกเขาท าอะไรบา้งเพื่อบรรเ
ทาความเสีย่งเหล่านี้ 
และควรมหีลกัฐานเกีย่วกบักลไกการรายงานซึง่รบัรูแ้ละเ
ขา้ใจโดยสมาชกิ. 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

อยทกุ 2 ปี, 
และจดัท าใหเ้ป็นปัจจบุนัตาม
ตามความจ าเป็น 
ในกรณีทีผ่ลการทบทวนเสน
อแนะว่าตอ้งมกีารเปลีย่นแป
ลงวธิปีฏบิตัปัิจจบุนั, 
และตอ้งมหีลกัฐานว่าการทบ
ทวนเกดิขึน้จากการมสีว่นรว่
มของทกุสว่นทีไ่ดร้บัผลกระท
บ 
 
6.1.5 
ควรใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษ
กบัผลกระทบทีเ่กดิกบัเกษตร
กรรายย่อยในโครงการ 
(ในกรณีทีพ่ืน้ทีป่ลูกครอบคลุ
มพืน้ทีเ่หล่านี้) 
เกณฑก์ าหนด  6.2 มกีระบวนการสื่อสารและการปรกึษาหารอือย่างเปิดกวา้งและโปรง่ใสระหว่างผูป้ลกูปาลม์น ้ามนั และ/หรอืโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ ชมุชนทอ้งถิน่ และภาค ีอื่นๆ ทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกนัหรอืไดร้บัผลกระทบ 
6.2.1 (M) 
มบีนัทกึขัน้ตอนปฏบิตัใินการ
ปรกึษาหารอืและการสื่อสาร 
 
6.2.2 
ตอ้งแต่งตัง้เจา้หน้าทีร่ะดบับริ
หารเพื่อรบัผดิชอบในประเดน็
เหล่านี้ 

สมาชจิะตอ้งแสดงถงึความเข้
าใจขัน้ตอนปฏบิตัใินการปรกึ
ษาหารอืและการสื่อสารของก
ลุ่ม  

 ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพฒันาขัน้ตอนป
ฏบิตัสิ าหรบัการปรกึษาหารอืและกา
รสื่อสารของกลุม่ 
ส าหรบัการปรกึษาหารอืและการสื่อส
ารกบัชมุชนทอ้งถิน่และผูท้ีส่นใจหรอื
ไดร้บัผลกระทบอื่นๆ (6.2.1) 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่า  

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพจิารณาแจกจา่ย
ส าเนาของขัน้ตอนปฏบิตั ิ
และจดัเกบ็บนัทกึทีเ่กีย่วกบัการสื่อสาร
/การฝึกอบรมทีจ่ดัใหก้บัสมาชกิ   

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่ามขี ัน้ตอนปฏบิตัหิรอืไม่  
 
ตรวจสอบว่ามรีายการผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีหรอืไม ่
และมกีารระบุผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  
 
ตรวจสอบว่ามกีารจดัเกบ็บนัทกึ  
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

 
6.2.3 
มรีายชื่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี, 
บนัทกึการสื่อสารทัง้หมด, 
ซึง่รวมทัง้การรบัรองใบส าคญั
รบัเงนิ 
และมคีวามพยายามใหผู้ไ้ดร้ ั
บผลกระทบเกดิความเขา้ใจ, 
และมบีนัทกึการด าเนินการเ
พื่อตอบสนองต่อขอ้เสนอของ
ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี 

สมาชกิกลุ่มไดร้บัการแจง้เกีย่วกบัขั ้
นตอนปฏบิตัใินการปรกึษาหารอืและ
การสื่อสาร  

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งมอบหมายความ
รบัผดิชอบในประเดน็เหล่านี้อย่างเป็
นทางการ  (6.2.2)  

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัท ารายการผู้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี  หรอืท า 
“ทะเบยีนผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี” 
และเกบ็บนัทกึของการสื่อสารและกา
รด าเนนิการทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 
(6.2.3) 

ตรวจสอบว่าผูจ้ดัการกลุม่ไดแ้จง้สมาชกิเกีย่วกบัขัน้ตอนปฏิ
บตั ิ 
 
ตรวจสอบว่ามกีารมอบหมายความรบัผดิชอบในประเดน็นี้อ
ย่างเป็นทางการ 
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าสมาชกิรบัรูเ้กีย่วกบัขัน้ตอนปฏบิตั ิ 
 

เกณฑก์ าหนด  6.3 มรีะบบการจดัการขอ้รอ้งเรยีนและการรอ้งทกุข ์ซึง่เป็นทีต่กลงรว่มกนัและมกีารจดัท าเป็นระบบเอกสารซึง่ไดน้ าไปปฏบิตัิ และเป็นทีย่อมรบัจากทกุฝ่ายทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
6.3.1 (M) 
ระบบทีเ่ปิดกวา้งส าหรบัผูไ้ดร้ ั
บผลกระทบทกุกลุม่ 
น าไปสูก่ารแกไ้ขความขดัแย้
งอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ทนัเวลา 
ภายใตว้ธิกีารทีเ่หมาะสม, 
โดยปกป้องตวัตนของผูร้อ้งเรี
ยน หากมกีารรอ้งขอ 
 
6.3.2 (M) 

ความเหมาะสมตามขนาดด าเ
นินการ, 
สมาชกิควรมเีอกสารเกีย่วกบั
กลไกรบัเรื่องรอ้งเรยีน  
 
คนงาน ลูกจา้ง 
ควรจะมคีวามเขา้ใจในกระบว
นการ  
 
ความเหมาะสมตามขนาดด าเ
นินการ, 

ขัน้ตอนปฏบิตั ิและ/หรอื  
ระบบในจดัการขอ้รอ้งเรยีน 
ควรเปิดกวา้งใหก้บัทกุกลุ่มทีไ่ดร้บัผ
ลกระทบ, 
และจะตอ้งแกปั้ญหาความขดัแยง้ทีเ่
กดิขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพ, ทนัเวลา 
ภายใตว้ธิกีารทีเ่หมาะสม  
โดยปกป้องตวัตนของผูร้อ้งเรยีน 
หากมกีารรอ้งขอ (6.3 & 6.9.3) 
    
 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งมเีอกสารกลไกจั
ดการเรื่องรอ้งเรยีน  

ขัน้ตอนปฏบิตัคิวรแนะน าการบนัทกึ
ทัง้ในส่วนของกระบวนการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้  

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหส้มาชกิรบั
รูเ้กีย่วกบัขัน้ตอนในการจดัการเรื่อง
รอ้งเรยีน   

หากมคีวามจ าเป็น, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งสนบัสนุนสมาชกิ

ระบบควรมเีป้าหมายเพื่อลดความเสีย่ง
ของการเรยีกรอ้งการชดเชย  

ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาทางแกไ้ขความ
ขดัแยง้ทีท่กุฝ่ายเหน็ตรงกนั, 
สามารถน าขอ้รอ้งเรยีนเสนอไปยงั 
กลุ่มงานจดัการความขดัแยง้ของ 
RSPO (RSPO Dispute Settlement 
Facility) 
จากนัน้คอืคณะกรรมการพจิารณาเรื่อง
รอ้งเรยีน (Complaints Panel)  
 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบเอกสารเกีย่วกบักลไกจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนวา่มคีว
ามเหมาะสมเพยีงพอหรอืไม ่
(อย่างน้อยเปิดกวา้งส าหรบัผูไ้ดร้บัผลกระทบ, 
ปกป้องตวัตนของผูร้อ้งเรยีน เป็นตน้)  
ตรวจสอบว่าข ัน้ตอนปฏบิตัริวมการบนัทกึทัง้กระบวนการแก้
ไขความขดัแยง้และผลลพัธ ์  

ตรวจสอบว่าสมาชกิรบัรูข้ ัน้ตอนปฏบิตัใินการจดัการเรื่องรอ้ง
เรยีน  

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

มกีารบนัทกึทัง้กระบวนการใ
นการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และผล
ลพัธท์ีเ่กดิขึน้. 

ขัน้ตอนปฏบิตัคิวรแนะน าการ
บนัทกึทัง้ในส่วนของกระบวน
การแกปั้ญหาความขดัแยง้แล
ะผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้  

 
 

ใหน้ ากลไกการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน
ไปสู่การปฏบิตั ิ  

 

 
 

 
 
 
 

ความเหมาะสมตามขนาดด าเนินการ, 
ตรวจสอบว่าเอกสารเกีย่วกบักลไกจดัการเรื่องรอ้งเรยีนมคีว
ามเหมาะสมเพยีงพอ หรอืไม ่
(อย่างน้อยเปิดกวา้งส าหรบัผูไ้ดร้บัผลกระทบ, 
ปกป้องตวัตนของผูร้อ้งเรยีน เป็นตน้) 

ความเหมาะสมตามขนาดด าเนินการ, 
รวมการบนัทกึทัง้กระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้และผลลพัธ ์

ตรวจสอบว่าสมาชกิรบัรูข้ ัน้ตอนปฏบิตัใินการจดัการเรื่องรอ้ง
เรยีน. 

เกณฑก์ าหนด  6.4 การเจรจาตกลงใดๆทีเ่กีย่วกบัการชดเชย ต่อความสญูเสยีสทิธติามกฎหมาย หรอืสทิธติามจารตีประเพณี หรอืสทิธใินการใช้ ตอ้งมรีะบบการบนัทกึทีเ่ป็นเอกสารทีช่นเผา่พืน้เมอืง ชมุชนทอ้งถิน่ และผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีอื่นๆ 
สามารถแสดงความคดิเหน็ผา่นสถาบนั องคก์รของตนได ้
6.4.1 (M) 
มขี ัน้ตอนปฏบิตัใินการระบสุิ
ทธใินทีด่นิตามกฎหมาย, 
สทิธติามจารตีประเพณี, 
หรอืสทิธใินการใช ้
รวมถงึขัน้ตอนการระบุ 
บุคคลทีม่สีทิธไิดร้บัการชดเช
ย 
 
6.4.2 
มขี ัน้ตอนปฏบิตัใินการค านว
ณและการจา่ยค่าชดเชยทีเ่ป็
นธรรม (เป็นตวัเงนิ หรอื 

สมาชกิกลุ่มมกีารรอ้งขอควา
มชว่ยเหลอือยา่งเป็นทางการ
จากผูจ้ดัการกลุ่มในกระบวน
การนี้เพื่อใหส้ามารถด าเนินก
ารตามขัน้ตอนปฏบิตั ิ  

ควรมกีารสง่เอกสารแจง้อยา่งเป็นทา
งการใหแ้ก่ผูจ้ดัการกลุม่   
 
 

6.4.1 & 6.4.2: 
ผูจ้ดัการกลุ่มพฒันาขัน้ตอนปฏบิตัิ
ส าหรบัระบสุทิธติามกฎหมาย, 
สทิธติามจารตีประเพณี 
หรอืสทิธใินการใช ้
รวมถงึขัน้ตอนการระบุ 
บุคคลทีม่สีทิธไิดร้บัการชดเชย 
ขัน้ตอนปฏบิตัใินการค านวณและกา
รจา่ยค่าชดเชยทีเ่ป็นธรรม   
 
6.4.3: 
ผูจ้ดัการกลุ่มท าบนัทกึกระบวนการแ
ละผลลพัธจ์ากการเจรจาตกลงใดๆ 

ผูจ้ดัการกลุ่มควรวเิคราะหป์ระเดน็ต่อไ
ปนี้:- 
▪ มขี ัน้ตอนปฏบิตัอิย่างไรในการระบุ
สทิธติามกฎหมาย 
และสทิธติามจารตีประเพณี? 

▪ มวีธิกีารการระบุ 
บุคคลทีม่สีทิธไิดร้บัการชดเชย 
อย่างไร? 

▪ ขอ้ตกลงทีไ่ดท้ าการบนัทกึไวอ้ยู่ที่
ไหน 
และมกีารเผยแพรต่่อสาธารณะอย่
างไร? 

 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าผูจ้ดัการกลุม่มขี ัน้ตอนปฏบิตัทิ ัง้สองประเดน็ 
(6.4.1 และ 6.4.2) 
และตรวจสอบการบนัทกึกระบวนการและผลลพัธข์องการเจร
จาต่อรองและการชดเชยใดๆ ทีเ่กดิขึน้(6.4.3) 
 
 
 
 



 

 

มีนาคม 2018              RSPO-GUI-T06-008 V2.0 THA                                               Page 66 of 93 

 

ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ในรปูแบบอื่นๆ) 
และน าไปใชป้ฏบิตั,ิ ตดิตาม 
และ 
ประเมนิผลดว้ยกระบวนการ
มสีว่นรว่มและ 
มกีารปรบัปรงุจากผลของการ
ประเมนิ, 
ข ัน้ตอนปฏบิตันิี้ตอ้งพจิารณา
ถงึ 
ความแตกต่างทางเพศสภาวะ
ซึง่มผีลต่ออ านาจในการเรยีก
รอ้งสทิธ,ิ ความเป็นเจา้ของ, 
และ การเขา้ถงึทีด่นิ; 
ความแตกต่างจากการอพยพ
ยา้ยถิน่ฐาน และ 
ชมุชนซึง่มพีฒันาการยาวนา
นในพืน้ที;่ และ 
ความแตกต่างของกลุม่ชาตพิั
นธุใ์นการพสิูจน์สทิธใินทีด่นิต
ามกฎหมายกบัความเป็นเจา้
ของรว่มของชมุชน 
 
6.4.3 (M) 
บนัทกึกระบวนการและผลลพั
ธจ์ากการเจรจาตกลงใดๆ 
รวมทัง้การชดเชย 

รวมทัง้การชดเชย 
โดยมหีลกัฐานของการมสี่วนรว่มจา
กทกุสว่นทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
และเอกสารดงักลา่วสามารถเปิดเผย
ต่อสาธารณะได ้ 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มใหค้วามชว่ยเหลอืสมา
ชกิกลุม่ในสถานการณ์เหลา่นี้ 
ตามทีส่มาชกิรอ้งขอ  

ผูจ้ดัการกลุ่มสามารถพจิารณาหาหน่ว
ยงานของรฐัหรอืองคก์รทีม่คีวามเชีย่ว
ชาญหากจ าเป็นตอ้งมกีารไกลเ่กลีย่หรื
อการจดัตัง้ระบบส าหรบัเรื่องนี้  
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

โดยมหีลกัฐานของการมสี่วน
รว่มจากทกุส่วนทีไ่ดร้บัผลกร
ะทบ 
และเอกสารดงักลา่วสามารถเ
ปิดเผยต่อสาธารณะได ้
เกณฑก์ าหนด  6.5 คา่จา้งและเงื่อนไขการจา้งงานของพนกังาน ลูกจา้ง และผูร้บัเหมา อยา่งน้อยตอ้งเป็นไปตามกฎหมายหรอืมาตรฐานขัน้ต ่า ของอตุสาหกรรม และเพยีงพอต่อการด ารงชวีติ 
6.5.1 (M) 
มเีอกสารการจา่ยค่าจา้งและเ
งื่อนไขการจา้ง 
 
6.5.2 (M) กฎหมายแรงงาน, 
ขอ้ตกลงสหภาพแรงงาน 
หรอืสญัญาการจา้งงาน 
ระหว่างนายจา้งกบัพนกังาน
ลูกจา้ง 
ทีร่ะบุรายละเอยีดการจา่ยเงนิ
และเงื่อนไขการจา้งงาน (เชน่ 
ชัว่โมงการท างาน 
การหกัเงนิค่าจา้ง การท า 
งานลว่งเวลา การลาป่วย 
การลาหยดุพกัผอ่น 
การลาคลอด 
เหตุผลการเลกิจา้ง 
ระยะเวลาในการบอกกล่าวลว่
งหน้า เป็นตน้) 
ตอ้งจดัท าในภาษาทีพ่นกังาน

ความเหมาะสมตามขนาดด าเ
นินการ, 
สมาชกิจะตอ้งเกบ็เอกสารกา
รจา่ยค่าจา้งและเงื่อนไขการจ้
าง 
ค่าจา้งตอ้งเป็นไปตามกฎหม
ายหรอืคา่แรงมาตรฐานขัน้ต ่า 
ของอตุสาหกรรม  
 
หากสมาชกิจา้งคนงานลกูจา้
งหรอืผูร้บัเหมา: 
- 
สญัญาจา้งและเงื่อนไขการจา้
งงาน (เชน่ ชัว่โมงการท างาน 
การหกัเงนิค่าจา้ง 
การท างานลว่งเวลา 
การลาป่วย 
การลาหยดุพกัผอ่น 
การลาคลอด 
เหตุผลการเลกิจา้ง 

ความเหมาะสมตามขนาดด าเนินการ
, 
สญัญาจา้งทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรอา
จจะไมจ่ าเป็น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีของลูกจา้
งชัว่คราวทีจ่า้งโดยสมาชกิ 
 
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการไดร้บัอาหาร 
อาจจะไมเ่กีย่วขอ้งในกรณีทีส่มาชกิจ้
างลกูจา้งชัว่คราว  
 
 

ความเหมาะสมตามขนาดด าเนินการ
, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าสม
าชกิปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและ
เงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้ง (6.5.2, 6.5.3 & 
6.5.4) 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งรบัทราบกฎหมา
ยหรอืมาตรฐานแรงงานขัน้ต ่าของอตุ
สาหกรรม  
 
 

พจิารณากฎหมายระดบัประเทศทีเ่กีย่ว
ขอ้ง 
 
 
 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าผูจ้ดัการกลุม่รบัทราบกฎหมายหรอืมาตรฐานแร
งงานขัน้ต ่าของอตุสาหกรรม  
 
ตรวจสอบว่าผูจ้ดัการกลุม่ท าใหส้มาชกิปฏบิตัติามกฎหมายแ
รงงานอย่างไร 
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าสมาชกิปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและเงื่อนไข
การจา้งงาน (6.5.2, 6.5.3 & 6.5.4) 
 
สมัภาษณ์คนงาน ลกูจา้ง 
ว่ามคีวามเขา้ใจเงื่อนไขการจา้งงานและสทิธิข์องตนเองหรอืไ
ม ่(ดู 6.5.2) 
 
ตรวจสอบว่าลูกจา้งเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานหรอื
ไม ่เชน่ บา้นหรอืสวสัดกิารทีม่อีย่างเพยีงพอ เป็นตน้ (ดู 
6.5.3) 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

หรอืลูกจา้งเขา้ใจได ้
หรอืมกีารอธบิายอย่างระมดัร
ะวงัจากเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร 
 
6.5.3 
ในกรณีทีไ่มม่หีรอืไมส่ามารถ
เขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวก
ดา้นสาธารณูปโภคของรฐั 
ผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั 
และผูป้ระกอบการโรงงานสกั
ดน ้ามนัปาลม์ตอ้งจดัหาสิง่อ า
นวยความสะดวกอย่างพอเพี
ยง เกีย่วกบัทีพ่กั น ้าใช ้
การรกัษาพยาบาล การศกึษา 
และสวสัดกิารตามมาตรฐานข
องประเทศนัน้ๆ หรอืสูงกวา่ 
 
6.5.4 ผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั 
และผูป้ระกอบการโรงงานสกั
ดน ้ามนัปาลม์ 
ตอ้งมกีารตดิตาม และ 
ปรบัปรงุการเขา้ถงึอาหารทีเ่
หมาะสม 
พอเพยีงและพนกังาน 
ลูกจา้งสามารถจา่ยได ้

ระยะเวลาในการบอกกล่าวลว่
งหน้า เป็นตน้) 
ตอ้งจดัท าในภาษาทีพ่นกังาน
หรอืลูกจา้งเขา้ใจได ้(6.5.2) 
 
- 
ความเหมาะสมตามขนาดด าเ
นินการ, 
สมาชกิจะตอ้งตอ้งจดัหาสิง่อ า
นวยความสะดวกอย่างพอเพี
ยง เกีย่วกบัทีพ่กั น ้าใช ้
การรกัษาพยาบาล การศกึษา 
และสวสัดกิารตามมาตรฐานข
องประเทศนัน้ๆ หรอืสูงกวา่ 
หากไมม่หีรอืไมส่ามารถเขา้ถึ
ง 
สิง่อ านวยความสะดวกของสา
ธารณะในพืน้ที ่ 
(6.5.3) 
 
- 
ความเหมาะสมตามขนาดด าเ
นินการ, 
สมาชกิจะตอ้งท าใหลู้กจา้งได้
รบัอาหารอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนพืน้ทีส่ าหรบัการปลู
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

กพชือาหาร 
 

เกณฑก์ าหนด  6.6 นายจา้งตอ้งเคารพสทิธขิองพนกังาน ลกูจา้งทัง้หมด ในการจดัตัง้และเขา้รว่มเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน ทีพ่นกังาน ลกูจา้งเลอืกเอง เพื่อรวมตวักนัในการเจรจาต่อรอง 
ในกรณีทีก่ฎหมายจ ากดัสทิธใินการจดัตัง้องคก์รและการรวมตวัเพื่อเจรจาต่อรอง นายจา้งควรอ านวยความสะดวกใหม้กีารจัดตัง้องคก์รอสิระและการรวมตวัเพื่อเจรจาต่อรอง 
6.6.1 (M) 
เอกสารในภาษาทอ้งถิน่ทีร่ะบุ
ถงึการยอมรบัเสรภีาพในการ
รวมตวัของพนกังาน ลกูจา้ง 
 
6.6.2 
บนัทกึการประชมุระหว่างนา
ยจา้งกบัตวัแทนสหภาพแรงง
านหรอืตวัแทนพนกังาน 
ลูกจา้ง 

หากสมาชกิจา้งคนงานลกูจา้
ง: 
- 
จะตอ้งมกีารพมิพเ์อกสารใน
ภาษาทอ้งถิน่ระบุถงึการยอม
รบัเสรภีาพในการรวมตวัของ
ลูกจา้ง 
(ในการจดัตัง้และเขา้รว่มเป็น
สมาชกิสหภาพแรงงาน) 
(6.6.1) 
- 
มกีารบนัทกึและจดัเกบ็บนัทึ
กการประชมุกบัตวัแทนสหภ
าพแรงงานหรอืตวัแทนลูกจา้
ง (6.6.2)  

 
 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งรบัทราบเกีย่วกั
บเอกสาร, หากมคีวามเกีย่วขอ้ง  
  

ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าสมา
ชกิอนุญาตใหค้นงาน 
ลูกจา้งจดัตัง้กลุม่หรอืเขา้รว่มเป็นสมาชิ
กสหภาพแรงงาน  

 
 
 
 
 
 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง, 
ตรวจสอบว่าผูจ้ดัการกลุม่รบัทราบเกีย่วกบัเอกสาร  
 
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
หากมคีวามเกีย่วขอ้ง, 
ตรวจสอบว่ามเีอกสารต่อสาธารณะเกีย่วกบัการยอมรบัเสรภี
าพในการรวมตวัและบนัทกึการประชมุ  
 
หากมคีวามเกีย่วขอ้ง, 
ตรวจสอบบนัทกึการประชมุกบัตวัแทนสหภาพแรงงานหรอืตั
วแทนลกูจา้ง 

เกณฑก์ าหนด  6.7 หา้มการจา้งแรงงานเดก็หรอืหาประโยชน์จากเดก็ 
6.7.1 (M) 
หลกัฐานแสดงการปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดอายุข ัน้ต ่าในการจ้
างงานของพนกังาน ลกูจา้ง 

สมาชกิจะตอ้งรบัทราบเกีย่วกั
บนโยบายหา้มการจา้งแรงงา
นเดก็และปฏบิตัติามนโยบาย   
 
สมาชกิจะตอ้งจดัเกบ็ขอ้มลูเกี่

หากมเีดก็ท างานในสวน 
จะตอ้งอธบิายไดว้า่: 
• เป็นเดก็ทีท่ างานนอกเวลาเรยีน 
• เป็นสมาชกิในครอบครวั  
• อยู่ภายใตก้ารดูแลแนะน า 

จดัท านโยบายเกีย่วกบัแรงงานเดก็แ
ละจดัเกบ็บนัทกึหลกัฐานในการรณร
งคเ์กีย่วกบัการหา้มจา้งแรงงานเดก็ 
 
นโยบายควรมคีวามชดัเจนวา่ 

ตอ้งมสีิง่ทีแ่สดงชดัเจนวา่เดก็ทีท่ างานใ
นสวน 
เป็นเดก็ทีท่ างานในวนัหยุดและนอกเว
ลาเรยีน, ท างานภายใตค้ าแนะน า 
และท าเฉพาะงานทีไ่มอ่นัตราย 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่ามกีารจดัท านโยบาย  
 
ตรวจสอบว่ามกีารน านโยบายไปสู่การปฏบิตัใินพืน้ที ่ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ยวกบัพนกังาน 
ลูกจา้งซึง่รวมทัง้อายุ, 
และรวมทัง้ส าเนาใบเกดิ/ส าเ
นาบตัรประชาชน 
หรอืพาสปอรต์ 

• และท างานเฉพาะทีไ่มเ่ป็นอนัตร
าย 

 
ใชบ้นัทกึขอ้มลูพนกังาน ลกูจา้งเพื่อ 
ประเมนิวา่ควรก าหนดอายุข ัน้ต ่าของ
ลูกจา้งอย่างไร   
 
 

เดก็ตอ้งท างานภายใตก้ารดูแล 
แนะน าเทา่นัน้, 
และตอ้งเป็นสมาชกิของครอบครวั 
รวมทัง้ท างานทีไ่มเ่ป็นอนัตราย 
 
 
 
 

 
ท าใหแ้น่ใจว่าสมาชกิกลุม่และพนกังาน
ทกุคนรบัทราบเกีย่วกบันโยบายหา้มจ้
างแรงงานเดก็  
 
  

 
 

 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าสมาชกิกลุ่มและพนกังาน ลกูจา้ง 
ทกุคนรบัทราบเกีย่วกบันโยบาย  
 
ตรวจสอบบนัทกึเกีย่วกบัขอ้ก าหนดอายขุ ัน้ต ่า  
 
สมัภาษณ์สมาชกิว่ารบัทราบ, มคีวามเขา้ใจ 
และปฏบิตัติามนโยบาย 
 
ตรวจสอบว่าเดก็ทีท่ างานในสวนเป็นเดก็ทีท่ างานในวนัหยดุ
และนอกเหนือเวลาเรยีน 
และเป็นเดก็ซึง่เป็นสมาชกิในครอบครวัเทา่นัน้ 

เกณฑก์ าหนด  6.8 จะตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัเินื่องจากความแตกตา่งในดา้นเชือ้ชาติ วรรณะ ถิน่ก าเนิด ศาสนา ความพกิาร เพศสภาพ การแสดงออกทางเพศ (sexual orientation) สมาชกิสหภาพแรงงาน การสงักดักลุ่มการเมอืง หรอือาย ุ
6.8.1 (M) 
มนีโยบายทีเ่ผยแพรแ่กส่าธา
รณะไดเ้รื่องความเสมอภาคข
องบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืไดร้บัผลกระทบ 
ในบรบิทของทอ้งถิน่ 
 
6.8.2 (M) หลกัฐานแสดงว่า 
ไมม่กีารเลอืกปฏบิตักิบัพนกัง
าน ลูกจา้ง 
และกลุ่มซึง่รวมถงึชมุชนทอ้ง
ถิน่, ผูห้ญงิ, 
และแรงงานตา่งดา้ว  

สมาชกิตอ้งรบัทราบเกีย่วกบั
นโยบายเรื่องความเสมอภาค
และปฏบิตัติามนโยบายนัน้  

  

สมาชกิไมค่วรเลอืกปฏบิตัเินื่องจาก
ความแตกต่างในดา้นเชือ้ชาต ิ
วรรณะ ถิน่ก าเนิด ศาสนา 
ความพกิาร เพศสภาพ 
การแสดงออกทางเพศ (sexual 
orientation) สมาชกิสหภาพแรงงาน 
การสงักดักลุ่มการเมอืง หรอือายุ  

 
 

จดัท านโยบายความเสมอภาคทางโอ
กาสและจดัเกบ็บนัทกึหลกัฐานในกา
รรณรงคเ์กีย่วกบันโยบาย 

 
 
 

 

หากมกีารรอ้งเรยีน, ใหใ้ชข้อ้ก าหนดใน 
เกณฑก์ าหนด 6.3 
  
ท าใหแ้น่ใจว่าสมาชกิกลุม่และพนกังาน
ทกุคนรบัทราบเกีย่วกบันโยบายนี้  
 
 

 
 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่ามกีารจดัท านโยบายความเสมอภาคทางโอกาส  
 
ตรวจสอบว่ามกีารน านโยบายไปสู่การปฏบิตัใินพืน้ที ่ 
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
 
สมัภาษณ์สมาชกิว่ารบัทราบ, มคีวามเขา้ใจ 
และปฏบิตัติามนโยบาย 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

 
6.8.3 
มหีลกัฐานแสดงวา่กระบวนคั
ดเลอืก, การจา้งงาน, และ 
การเลื่อนขัน้ 
มพีืน้ฐานจากทกัษะ, 
ความสามารถ, คณุภาพ, 
และความมสีุขภาพด ี
ทีเ่หมาะสมกบังานดงักล่าว 
เกณฑก์ าหนด  6.9 ไมค่วรเกดิการคกุคามทางเพศและความรนุแรงต่อผูห้ญงิในทีป่ฏบิตังิาน, และมกีารปกป้องสทิธใินการเจรญิพนัธุข์องผูห้ญงิ 
6.9.1 (M) 
มนีโยบายป้องกนัการคุกคาม
ทางเพศทกุรปูแบบ 
และการใชค้วามรนุแรง 
ทีม่กีารน าไปปฏบิตัแิละสื่อสา
รไปยงัพนกังาน 
ลูกจา้งทกุระดบั 
 
6.9.2 (M) 
มนีโยบายปกป้องสทิธใินการ
เจรญิพนัธุข์องทกุฝ่าย 
โดยเฉพาะผูห้ญงิ  
ทีม่กีารน าไปปฏบิตัแิละสื่อสา
รไปยงัพนกังาน 
ลูกจา้งทกุระดบั    
 

ความเหมาะสมตามขนาดด าเ
นินการ, 
สมาชกิจะตอ้งพฒันานโยบาย
หนึ่งหรอืหลายนโยบายและขั ้
นตอนปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการ
คุกคามทางเพศ 
การลว่งละเมดิทกุรปูแบบ, 
การใชค้วามรนุแรง 
และปกป้องสทิธใินการเจรญิ
พนัธุ ์ 
 
สมาชกิจะตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่พ
นกังาน/ลกูจา้ง 
ทกุคนรบัทราบเกีย่วกบันโยบ
ายและขัน้ตอนปฏบิตัเิพื่อป้อง
กนัการคกุคามทางเพศการล่

นโยบายควรไดร้บัการพฒันาโดยกา
รปรกึษาหารอืกบัพนกังาน, ลูกจา้ง, 
และผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธใินการเจริ
ญพนัธุ ์เชื่อมโยงกบั 4.6.12 
 
ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง, 
ควรมกีารตัง้คณะกรรมการสตรขีึน้เ
พื่อใหเ้กดิการสนบัสนุนสทิธสิตร ี 
 
  

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพฒันานโยบาย
หนึ่งหรอืหลายนโยบายและขัน้ตอน
ปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการคกุคามทางเพ
ศ การล่วงละเมดิทกุรปูแบบ, 
การใชค้วามรนุแรง 
และปกป้องสทิธใินการเจรญิพนัธุ ์ 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าสม
าชกิรบัทราบเกีย่วกบันโยบายและขั ้
นตอนปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการคกุคาม
ทางเพศ การลว่งละเมดิทกุรปูแบบ, 
การใชค้วามรนุแรง 
และปกป้องสทิธใินการเจรญิพนัธุ ์ 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหม้ ัน่ใจว่าสม
าชกิรบัทราบ 

นโยบายควรไดร้บัการพฒันาโดยการป
รกึษาหารอืกบัสมาชกิ, 
และผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธใินการเจรญิพั
นธุ ์เชื่อมโยงกบั 4.6.12 
 
ควรมกีารตัง้คณะกรรมการสตรขีึน้เพื่อ
ใหเ้กดิการสนบัสนุนสทิธสิตร ี 
 
 
 
 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าไดม้กีารจดัท านโยบายอย่างเหมาะสมและมีการ
น านโยบายไปสูก่ารปฏิบตั ิ 
 
ตรวจสอบว่ามกีารจดัตัง้คณะกรรมการสตรขีึน้ 
และมกีารจดัท าบนัทกึการประชมุและบนัทกึการรอ้งเรยีนทีไ่
ดร้บัการจดัการไปแลว้  
 
สมัภาษณ์สมาชกิและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เพื่อตรวจสอบยนืยนัวา่ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันานโย
บาย   
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าสมาชกิมคีวามคุน้เคยกบันโยบายและขัน้ตอนป
ฏบิตั ิ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

6.9.3 
มกีลไกรบัเรื่องรอ้งทกุขซ์ึง่ให้
ความเคารพตวัตนและปกป้อ
งผูร้อ้งเรยีนเมื่อเกดิการรอ้งข
อ, 
ทีม่กีารน าไปปฏบิตัแิละสื่อสา
รไปยงัพนกังาน 
ลูกจา้งทกุระดบั    

วงละเมดิทกุรปูแบบ, 
การใชค้วามรนุแรง 
รวมทัง้นโยบายปกป้องสทิธใิ
นการเจรญิพนัธุ ์
  
สมาชกิจะตอ้งรบัทราบนโยบ
ายและขัน้ตอนปฏบิตัใินการจั
ดการกบัการคกุคามทางเพศ 
การลว่งละเมดิทกุรปูแบบ, 
การใชค้วามรนุแรง 
และการปกป้องสทิธใินการเจ
รญิพนัธุ ์
ในภาษาทีลู่กจา้งสามารถเขา้
ใจได ้(เชื่อมโยงกบั 6.3) 
 

นโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัใินการจดั
การกบัการคุกคามทางเพศ 
การลว่งละเมดิทกุรปูแบบ, 
การใชค้วามรนุแรง 
และการปกป้องสทิธใินการเจรญิพนั
ธุ ์ในภาษาทีล่กูจา้งสามารถเขา้ใจได ้
(เชื่อมโยงกบั 6.3)  
 

 
ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง, ตรวจสอบว่ามกีารตัง้คณะกรรมการสตร,ี 
มกีารจดัท าบนัทกึการประชมุและบนัทกึการรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บั
การจดัการไปแลว้ 
 
สมัภาษณ์ลูกจา้งและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อตรวจสอบยนืยนัวา่ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันานโย
บาย 

เกณฑก์ าหนด  6.10 ผูป้ลกูปาลม์น ้ามนั และโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ มกีารด าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นธรรมและโปรง่ใสกบัเกษตรกรรายย่อย และธรุกจิอื่นๆ ในทอ้งถิน่ 
6.10.1 
ราคารบัซือ้ทะลายปาลม์สด 
หน้าโรงงานในปัจจบุนั 
และบนัทกึราคาหน้าโรงงานใ
นอดตี 
สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะ 
 
6.10.2 (M) 
มหีลกัฐานว่าผูป้ลูกปาลม์น ้ามั
น 

6.10.2 
สมาชกิมคีวามเขา้ใจกลไกรา
คาของผูร้บัซือ้  
 
6.10.4 
การจา่ยคา่ตอบแทนตามขอ้ต
กลงใหก้บัธรุกจิทอ้งถิน่ 
จะตอ้งด าเนินการตามเวลาที่
ก าหนด  

 6.10.1: 
ในกรณีทีผู่จ้ดัการกลุม่ท าหน้าทีข่าย
ทะลายปาลม์สดในนามของสมาชกิก
ลุ่ม, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งแจง้สมาชกิเกีย่ว
กบัราคาทะลายปาลม์สดทีไ่ดร้บั  . 
 
6.10.2: 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งบนัทกึกลไกราค
าทัว่ๆ 

ในกรณีทีส่มาชกิกลุ่มเป็นฝ่ายจดัท าขอ้
ตกลงซือ้ขายโดยอสิระกบับุคคลทีส่าม, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพจิารณาแจง้แก่สม
าชกิกลุ่มเกีย่วกบัแนวทางในการจดัท า
ขอ้ตกลงซือ้ขาย 
และสามารถใหก้ารสนบัสนุนสมาชกิได ้
เพื่อใหส้มาชกิจดัท าขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรร
ม, 
สอดคลอ้งกบักฎหมายและมคีวามโปรง่
ใส  

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่ามบีนัทกึเกีย่วกบัราคาในกรณีทีผู่จ้ดัการกลุม่ขา
ยทะลายปาลม์สดในนามของกลุม่   
 
ตรวจสอบว่ามบีนัทกึกลไกราคาทีผู่ร้บัซือ้ใชใ้นการรบัซือ้ทะล
ายปาลม์สด  
 
ตรวจสอบบนัทกึขอ้มลูการสื่อสารโตต้อบกบัสมาชกิกลุ่ม  
 
ตรวจสอบขอ้ตกลงซือ้ขายเพื่อยนืยนัวา่มคีวามเป็นธรรม, 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

และโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ 
ไดอ้ธบิายราคาทะลายปาลม์ส
ด, และ 
กลไกราคาของทะลายปาลม์ส
ด 
และปัจจยัการผลติ/บรกิารทีเ่
กีย่วขอ้งต่างๆ 
(ในกรณีทีส่ิง่เหลา่นี้อยู่ภายใต้
การควบคมุของโรงงาน หรอื 
ผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั) 
 
6.10.3 
มหีลกัฐานว่าทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้
องมคีวามเขา้ใจขอ้ตกลงทาง
การคา้ทีเ่ขา้มารว่ม 
และสญัญามคีวามเป็นธรรม, 
เป็นไปตามกฎหมายและโปร่
งใส 
 
6.10.4 
มกีารจา่ยเงนิตามขอ้ตกลงตร
งเวลา 

ไปทีผู่ร้บัซือ้ใชใ้นการรบัซื่อทะลายป
าลม์สด   
และผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งบนัทกึขอ้มลู
การสื่อสารโตต้อบกบัสมาชกิกลุม่   
 
6.10.3  
ในกรณีทีผู่จ้ดัการกลุม่มบีทบาทหน้า
ทีใ่นการจดัท าขอ้ตกลงการซือ้ขายใน
นามของสมาชกิกลุม่, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งแจง้แกส่มาชกิเกี่
ยวกบัเนื้อหาของขอ้ตกลง 
และขอ้ตกลงเหลา่นี้จะตอ้งเป็นธรรม, 
สอดคลอ้งกบักฎหมาย 
และโปรง่ใสส าหรบัคูส่ญัญา 
 
ในกรณีทีไ่มม่คีนรบัผดิชอบ, 
ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งรบัฟังการตกลงขอ
งสมาชกิกลุม่ก่อนการจดัท าขอ้ตกลง
ซือ้ขายกบับคุคลทีส่าม. 
ขอ้ตกลงเหล่านี้จะตอ้งเป็นธรรม, 
สอดคลอ้งกบักฎหมาย 
และโปรง่ใสส าหรบัคูส่ญัญา. 
 
6.10.4 
การจา่ยคา่ตอบแทนตามขอ้ตกลงให้
กบัธรุกจิทอ้งถิน่ 

 
 

 
 

 
 
 

สอดคลอ้งกบักฎหมาย, และโปรง่ใส 
และเขา้ใจไดโ้ดยผูซ้ือ้และผูข้าย  
 
ตรวจสอบว่ามกีารจา่ยเงนิตรงเวลา  
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าสมาชกิกลุ่มเขา้ใจกลไกราคา  
 
ตรวจสอบว่าสมาชกิกลุ่มจา่ยเงนิใหก้บัธรุกจิทอ้งถิน่ตรงตามเ
วลาทีก่ าหนด  
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

จะตอ้งด าเนินการตามเวลาทีก่ าหนด 
 
หากผูจ้ดัการกลุ่มไดร้บัเงนิค่าทะลาย
ปาลม์สดทีเ่ป็นผลผลติของสมาชกิ, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจา่ยใหก้บัสมาชิ
กกลุม่แต่ละรายภายในชว่งเวลาทีก่ า
หนด   

เกณฑก์ าหนด  6.11 ผูป้ลกูปาลม์น ้ามนั และผูป้ระกอบการโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ใหค้วามสนบัสนุนในการพฒันาทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื ตามความเหมาะสม  
6.11.1 
การสนบัสนุนเพื่อพฒันาทอ้ง
ถิน่ 
อยู่บนพืน้ฐานของผลการปรกึ
ษาหารอืกบัชมุชนทอ้งถิน่ 
 
6.11.2 
ในกรณีทีม่เีกษตรกรรายย่อย
ภายใตโ้ครงการ, 
ควรมหีลกัฐานว่ามคีวามพยา
ยาม และ/หรอื 
ทรพัยากรในการสนบัสนุนดา้
นการผลผลติใหก้บัเกษตรกร
รายย่อยเหล่านัน้ 

ความรบัผดิชอบเพื่อด าเนินก
ารตามขอ้ก าหนดนี้ 
เป็นความรบัผดิชอบของผูจ้ดั
การกลุ่ม  

  6.11.1  
• หลกัฐานในการปรกึษาหารอืชมุช
นทอ้งถิน่และผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี 

• ในกรณีทีม่กีารก าหนดการสนบัสนุ
นทีจ่ าเป็นจากกระบวนการปรกึษา
หารอื, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่า
ไดม้กีารด าเนินการตามทีก่ าหนด  

การสนบัสนุนชมุชนทอ้งถิน่ 
เกีย่วขอ้งกบัทกุกลุม่ 
เชื่อมโยงกบั 1.1 และ 1.2 
หากมคีวามเกีย่วขอ้ง, หลกัจรยิธรรม 
(1.3) และรายการผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี 
(6.2). 
ผูจ้ดัการกลุ่มควรจะสามารถ:- 
 
▪ ก าหนดผูท้ีจ่ะสื่อสารกบัชมุชนทอ้ง
ถิน่เพื่อประเมนิว่าจะสนบัสนุนการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืของชมุชนทอ้งถิ่
นไดอ้ย่างไร   

▪ ทราบความคาดหวงัของชมุชน 
และวธิกีารส ารวจความคาดหวงั 

▪ ประเมนิผล และ 
จดัการความคาดหวงัเหลา่นี้ 

 
การปรกึษาหารอืกบัชมุชนทอ้งถิน่ขึน้อ

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
มขี ัน้ตอนปฏบิตัทิีค่รอบคลมุประเดน็เฉพาะของเกณฑก์ าหน
ดนี้หรอืไม ่? 
 
เอกสารต่างๆ เชื่อมโยงกบัเอกสารอื่นๆ หรอืไม ่? 
 
ตรวจสอบว่าแผนการสนบัสนุนมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการป
รกึษาหารอืทีเ่กดิขึน้   
 
ในกรณีทีส่มาชกิกลุ่มเป็นเกษตรกรรายยอ่ยจากชมุชนทอ้งถิ่
นนัน้ๆ, เกณฑก์ าหนดนี้อาจจะไมเ่กีย่วขอ้ง   
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ไมเ่กีย่วขอ้ง 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ยู่กบัประเภทของสมาชกิ 
ยกตวัอย่างเชน่หากสมาชกิกลุ่มเป็นเก
ษตรกรรายย่อยจากชมุชนทอ้งถิน่นัน้ๆ 
ในกรณีนี้การปรกึษาหารอือาจจะไมจ่ าเ
ป็น  
 
น าเอาประเดน็การสื่อสารภายนอกไวใ้
นขัน้ตอนปฏบิตัอิย่างงา่ย ในหวัขอ้ 
“ความมุง่มัน่สู่ความโปรง่ใส” (1.1)  

เกณฑก์ าหนด  6.12  ไมม่กีารใชแ้รงงานบงัคบัหรอืแรงงานจากการคา้มนุษย ์ทกุรปูแบบ 
6.12.1 (M) มหีลกัฐานว่า 
จะไมม่กีารใชแ้รงงานบงัคบัห
รอืแรงงานจากการคา้มนุษย ์
 
6.12.2 หากเกีย่วขอ้ง, 
ตอ้งแสดงวา่ไมม่กีารทดแทน
สญัญาเกดิขึน้ 
 
6.12.3 (M) 
หากมกีารจา้งแรงงานชัว่ครา
วหรอืแรงงานต่างดา้ว 
ควรมนีโยบายพเิศษและขัน้ต
อนปฏบิตัดิา้นแรงงาน 
และน ามาสู่การปฏบิตั ิ

ความเหมาะสมตามขนาดด าเ
นินการ, 
สมาชกิจะตอ้งมนีโยบายเกีย่ว
กบัการไมใ่ชแ้รงงานบงัคบัหรื
อแรงงานจากการคา้มนุษย ์
 
สมาชกิ/ลูกจา้ง 
จะตอ้งรบัทราบนโยบายและ
ท าใหแ้น่ใจว่าไมม่กีารใชแ้รงง
านบงัคบัหรอืแรงงานจากการ
คา้มนุษย ์ 
 
สมาชกิจะตอ้งจดัเกบ็บนัทกึที่
เกีย่วขอ้งกบัสญัญาจา้ง  
 
ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง, 

ความเหมาะสมตามขนาดด าเนินการ
, 
นโยบายควรประกอบไปดว้ยขอ้ควา
มว่าไมม่กีารทดแทนสญัญา, 
มแีผนการท าความเขา้ใจเบือ้งต้นก่อ
นเริม่งาน, 
และมกีารจดัทีอ่ยู่อาศยัอย่างเหมาะส
มให ้ 
 
ในกรณเีกีย่วขอ้ง, 
ควรมสีญัญากบัตวัแทนชว่ยจดัหาแร
งงานตา่งดา้วและจดัเกบ็เอกสารเหล่
านี้  
 
ความเหมาะสมตามขนาดด าเนินการ
, 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัท านโยบาย  
การไมใ่ชแ้รงงานบงัคบัหรอืแรงงาน
จากการคา้มนุษย ์
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าสม
าชกิ/ลูกจา้ง 
รบัทราบเกีย่วกบันโยบายและไมม่กี
ารใชแ้รงงานบงัคบัหรอืแรงงานจาก
การคา้มนุษย ์ 
 
 

นโยบายควรประกอบไปดว้ยขอ้ความว่
าไมม่กีารเลอืกปฏบิตั,ิ 
ไมม่กีารทดแทนสญัญา, 
มแีผนการท าความเขา้ใจเบือ้งตน้ก่อนเ
ริม่งาน, 
และมกีารจดัทีอ่ยู่อาศยัอย่างเหมาะสมใ
ห.้   
 
ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง, 
ควรมสีญัญากบัตวัแทนชว่ยจดัหาแรงง
านต่างดา้วและจดัเกบ็เอกสารเหล่านี้ 
 
ความเหมาะสมตามขนาดด าเนินการ, 
แรงงานต่างดา้วตอ้งเป็นแรงงานถกูกฎ
หมาย, 
ควรมกีารท าสญัญาจา้งแยกต่างหากเพื่

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่านโยบายมคีวามเหมาะสมเพยีงพอและมกีารน าไ
ปปฏบิตั ิ 
 
สมัภาษณ์สมาชกิและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อตรวจสอบยนืยนัวา่ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันานโย
บาย.  
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบสญัญาจา้งลกูจา้งและแรงงานตา่งดา้ว    
 
ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง, 
ตรวจสอบส าเนาแผนการท าความเขา้ใจเบือ้งตน้ก่อนเริม่งาน 
 
สมัภาษณ์ลูกจา้งเพื่อตรวจสอบว่ารบัทราบเกีย่วกบันโยบาย  
 



 

 

มีนาคม 2018              RSPO-GUI-T06-008 V2.0 THA                                               Page 76 of 93 

 

ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ตอ้งมสี าเนาแผนการท าความ
เขา้ใจเบือ้งตน้ก่อนเริม่งานแล
ะบนัทกึการเขา้รว่ม 

แรงงานต่างดา้วตอ้งเป็นแรงงานถกู
กฎหมาย, 
ควรมกีารท าสญัญาจา้งแยกต่างหาก
เพื่อใหค้รอบคลุมเงื่อนไขการเขา้เมอื
งส าหรบัแรงงานต่างดา้วและมาตรฐา
นสากล  
 
หากมกีารปรบัลดเงื่อนไขการจา้งกไ็
มค่วรกระทบกบัอตัราจา้งส าหรบัการ
ด ารงชพีอยา่งเหมาะสม  

อใหค้รอบคลุมเงื่อนไขการเขา้เมอืงส า
หรบัแรงงานตา่งดา้วและมาตรฐานสาก
ล 
หากมกีารปรบัลดเงื่อนไขการจา้งกไ็มค่
วรกระทบกบัอตัราจา้งส าหรบัด ารงชพี
ทีเ่หมาะสม  
 
ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง, 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าสมา
ชกิเกบ็ส าเนา 
แผนการท าความเขา้ใจเบือ้งตน้ก่อนเริ่
มงาน 

ตรวจสอบบนัทกึการเขา้รว่มในแผนการท าความเขา้ใจเบือ้ง
ตน้ก่อนเริม่งาน 

เกณฑก์ าหนด  6.13 ผูป้ลกูปาลม์น ้ามนัและโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ เคารพในสทิธมินุษยชน 
6.13.1 (M) 
มนีโยบายทีเ่คารพสทิธมินุษย
ชน 
และมกีารสื่อสารไปยงับคุลาก
รทกุๆ ระดบั (ด ู
เกณฑก์ าหนด 1.2 และ 2.1) 

6.13.1 
สมาชกิแสดงหลกัฐานว่ามคีว
ามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย  

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
สมาชกิกลุ่มจะตอ้งสามารถ 
อธบิายนโยบายของกลุ่มในดา้นสทิธิ
มนุษยชน  

6.13.1 
ผูจ้ดัการกลุ่มพฒันานโยบายทีเ่คารพ
ในสทิธมินุษยชน เชน่ 
ลูกจา้งไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความเคา
รพและอย่างมศีกัดิศ์ร,ี 
และท าใหแ้น่ใจว่าไดม้กีารสื่อสารนโ
ยบายนี้ไปยงัสมาชกิกลุม่ 

เกีย่วขอ้งกบัทกุกลุม่  
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งสามารถ:- 

หาวธิกีารสื่อสารเกีย่วกบันโยบายนี้ไป
สู่สมาชกิกลุม่  

นโยบายดา้นสทิธมินุษยชนสามารถผส
มผสานกบันโยบาย 
ทางดา้นสงัคมอื่นๆ 

พจิารณาจดัการอบรมเพื่อการน านโยบ
ายนี้ไปสู่การปฏบิตั ิ 

มอบใบประกาศใหก้บัผูเ้ขา้รว่มการฝึก
อบรม 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบประเดน็ดา้นลา่ง 
มนีโยบายทีค่รอบคลุมเนื้อหาเฉพาะของเกณฑก์ าหนดนี้หรอื
ไม ่? 

นโยบายมคีวามเหมาะสมกบัขนาดด าเนนิการหรอืไมแ่ละมที
รพัยากรส าหรบักลุ่มหรอืไม ่    

ตรวจสอบระดบัความเขา้ใจ  

 
ประเมินสมาชิกกลุ่ม 

ตรวจสอบว่าสมาชกิมคีวามรูท้ีเ่พยีงพอหรอืไดร้บัการอบรมเ
กีย่วกบันโยบายทีเ่หมาะสม   
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

และมกีารบนัทกึแยกต่างหากว่ามใีครเ
ขา้มารว่มบา้ง  
และมกีารจดัอบรมเมื่อไหร ่
รวมทัง้หวัขอ้ในการฝึกอบรม 

พจิารณาวา่จะมวีธิกีารรวบรวมความคิ
ดเหน็จากสวนของสมาชกิอย่างไร  

ตอ้งใหแ้น่ใจว่าพนกังานในส านกังานทุ

กคนรบัทราบถงึขอ้ก าหนดนี้  

หมายเหตุ : 

คณะท างาน RSPO 

ดา้นสทิธมินุษยชนจะสนบัสนุนกลไกใน

การก าหนด, ป้องกนั, ลดผลกระทบ 

และการด าเนินการตามหลกัสทิธมินุษย

ชน, 

ซึง่จะเป็นแนวทางทีช่ว่ยก าหนดประเด็

นดา้นสทิมิมนุษยชนทีส่ าคญัส าหรบัสม

าชกิ RSPO  

   
หมายเหตุ : 
คณะท างาน RSPO 
ดา้นสทิธมินุษยชนจะสนบัสนุนกลไกในการก าหนด, ป้องกนั, 
ลดผลกระทบ และการด าเนินการตามหลกัสทิธมินุษยชน, 
ซึง่จะเป็นแนวทางทีช่ว่ยก าหนดประเดน็ดา้นสทิมิมนุษยชนที่
ส าคญัส าหรบัสมาชกิ RSPO  
 

หลกัการท่ี  7: การพฒันาการปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีใหม่อย่างมีความรบัผิดชอบ 
เกณฑก์ าหนด  7.1 มกีารประเมนิผลกระทบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นอสิระ ครอบคลมุ และมสีว่นรว่มของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งก่อนทีจ่ะเริม่ท าการปลกูปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หมห่รอืก่อนการด าเนินการ 
หรอืก่อนการขยายพืน้ทีป่ลูกทีม่อียู่เดมิ และน าผลการประเมนิมาวางแผน การบรหิารจดัการ และด าเนินการ 
7.1.1 (M) 
มกีารประเมนิผลกระทบดา้น

• สมาชกิจะตอ้งแสดงถงึคว
ามเขา้ใจความเสีย่งทางด้

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ

• ควรมกีารประเมนิผลกระทบทางสั
งคมสิง่แวดลอ้ม (SEIA) 

• ผูจ้ดัการกลุ่มควรประเมนิว่าใครคอืผู้
มสีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดร้บัผลกระทบ  

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

สงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างอสิ
ระ โดยวธิกีารอย่างมสี่วนรว่ม 
ซึง่รวมทัง้ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี
ทีเ่กีย่วขอ้งและไดร้บัผลกระท
บ  
 
7.1.2 
มกีารวางแผนการจดัการอยา่
งเหมาะสม และ 
จดัท าข ัน้ตอนด าเนินการ 
และไดร้บัการปฏบิตั ิ
เพื่อหลกัเลีย่ง หรอื 
ลดผลกระทบทางลบทีอ่าจเกิ
ดขึน้   
 
7.1.3 
หากกระบวนการพฒันามผีูป้
ลูกนอกโครงการเขา้มาเกีย่ว
ขอ้ง, 
ตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษ
กบัผลกระทบจากการด าเนิน
การและผลทีจ่ะเกดิขึน้จากกา
รบรหิารจดัการ 

านสิง่แวดลอ้มและสงัคมจ
ากการด าเนินการของตนเ
อง 

• สมาชกิจะตอ้งแสดงถงึคว
ามเขา้ใจเกีย่วกบัแผนการ
จดัการเพื่อหลกีเลีย่งหรอื
บรรเทาผลกระทบทางสิง่
แวดลอ้มและสงัคม  

• หากมคีวามเกีย่วขอ้ง 
สมาชกิจะตอ้งมสีว่นรว่มใ
นการแกไ้ขผลกระทบทาง
สงัคมและสิง่แวดลอ้มดว้ย
การปรกึษาหารอื 

ตรวจสอบภายใน  

• เกษตรกรรายย่อยควรจะรบัทรา
บถงึผลกระทบทางบวกและลบที่
อาจจะเกดิขึน้กบัระบบนิเวศจาก
การปลูกปาลม์น ้ามนัใหม ่(เชน่ 
HCVs, ป่าปฐมภูม,ิ พืน้ทีชุ่ม่น ้า, 
พืน้ทีป่่าพร)ุ 

• กจิกรรมของสมาชกิกลุ่มควรจะไ
มข่ดัแยง้ต่อหลกัการพืน้ฐานดา้น
สทิธมินุษยชน 

• สมาชกิกลุ่มควรจะปรกึหาหารอืภ
ายในกลุ่มสมาชกิเพื่อก าหนดควา
มรบัผดิชอบรว่มกนัในระดบัภูมนิิ
เวศ 
และมวีธิกีารจดัการกบัประเดน็ต่
างๆ (เชน่ การจดัการน ้า, 
ของเสยี เป็นตน้.) 
และใครควรรบัผดิชอบในการด าเ
นินการ 

ทีค่รอบคลุม 
โดยผูป้ระเมนิทีเ่ป็นอสิระ, 
หรอืหากเกีย่วขอ้ง 
อาจท าการประเมนิภายในน าโดย
ผูจ้ดัการกลุ่ม (อา้งองิถงึ P&Cs 
หรอื NIs ทีเ่กีย่วขอ้ง).  

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งตรวจสอบเพื่
อยนืยนัความเป็นเจา้ของพืน้ทีแ่ล
ะสทิธใินการใชพ้ืน้ทีป่ลูกใหม่. 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งก าหนดกจิกร
รมทัง้หมดทีจ่ะส่งผลกระทบทางสิ่
งแวดลอ้มและสงัคม 
(ทางบวกและลบ) 
โดยการมสีว่นรว่มของผูไ้ดร้บัผล
กระทบ 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพฒันาแผนใ
นการหลกีเลีย่งหรอืบรรเทาความ
เสีย่งทางดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัค
ม 
โดยการปรกึษาหารอืผูไ้ดร้บัผลก
ระทบ 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัการอบรม
ส าหรบัสมาชกิเกีย่วกบัความเสีย่ง
ทางดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมแล
ะการบรรเทาความเสีย่งดงักลา่ว   

• ผูจ้ดัการกลุ่มควรน าการพูดคุยระหว่
างสมาชกิเพื่อก าหนดความรบัผดิช
อบรว่มกนัในระดบัภมูนิิเวศ 
และวธิกีารจดัการกบัประเดน็ตา่งๆ 
(เชน่ การจดัการน ้า, ของเสยี 
เป็นตน้.) 
และใครควรรบัผดิชอบในการด าเนนิ
การ  

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัท ารายการผ
ลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมทั ้
งหมด (ทางบวกและลบ) 
รวมทัง้ระบุเกีย่วกบัสาเหตุ 
และระบุวา่ใครบา้งไดร้บัผลกระทบแ
ละสถานะของการแกไ้ขหรอืบรรเทา
ผลกระทบมอีะไรบา้ง  

• จดัท าบนัทกึการประชมุทัง้หมดและ
ผูเ้ขา้รว่มการประชมุ  

 
 

• ตรวจสอบว่ามรีายงาน SEIA, 
และแผนการจดัการและบรรเทาผลกระทบหรอืไม ่ 

• ตรวจบนัทกึการฝึกอบรม 
(เอกสารประกอบการอบรมและผูเ้ขา้รว่ม). 

• ตรวจสอบว่าไดม้กีารปรกึษาหารอืกบัผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
(หากมเีกีย่วขอ้ง) และผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม ่

• ตรวจสอบว่าเอกสารทีจ่ดัท าขึน้เพยีงพอต่อขนาดของการ
ด าเนินการ และประเดน็ทีส่ าคญัไดร้บัการพจิารณา 

 
ประเมินสมาชิกกลุ่ม 

• สมาชกิควรอธบิายไดว้่าความเสีย่งทางดา้นสิง่แวดลอ้มแล
ะสงัคมจากการด าเนินการของตนเองคอือะไร. 

• สมาชกิควรอธบิายไดว้่าตนจะมวีธิกีารในการบรรเทาควา
มเสีย่งเหลา่นี้อย่างไร   

• ควรมหีลกัฐานเกีย่วกบักลไกการรายงานซึง่รบัรูแ้ละเขา้ใจ
โดยสมาชกิ 

• ตรวจสอบการด าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบและแผนก
ารจดัการ โดยการสุม่ตวัอย่าง (สมาชกิ) 

 
ประเมินผู้ได้รบัผลกระทบ 

• ตรวจสอบการด าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบและแผนก
ารจดัการ โดยการสุม่ตวัอย่าง (ผูไ้ดร้บัผลกระทบ) 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งตดิตามการ
ด าเนินการตามแผนจดัการ SEIA  

เกณฑก์ าหนด  7.2  มกีารน าขอ้มลูส ารวจดนิ และสภาพภูมปิระเทศ (Topographic information) มาใชใ้นการวางแผนการปลูกปาลม์น ้ามนัใหม่ และน าผลลพัธม์าประกอบการวางแผนและการด าเนินการ  
7.2.1 (M) 
มแีผนทีแ่สดงสภาพดนิหรอืก
ารส ารวจดนิทีเ่พยีงพอต่อการ
วางแนวทางระยะยาวในการจั
ดการทีด่นิใหเ้หมาะสมกบักา
รปลูกปาลม์น ้ามนั 
และน ามาพจิารณาในการวาง
แผนและการด าเนินการ  
 
7.2.2 
มขีอ้มลูสภาพภมูปิระเทศเพยี
งพอในการวางแนวทางระบา
ยน ้าและจดัท าระบบน ้า, ถนน 
และสิง่อ านวยความสะดวกตา่
งๆ ในพืน้ที ่
และน ามาพจิาณาในการวางแ
ผนและด าเนินการ 

7.2.1 และ 7.2.2 
สมาชกิสามารถแสดงว่ามคีวา
มเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทดนิแ
ละความเหมาะสมของดนิ  

 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
 
ควบคมุโดยผูจ้ดัการกลุม่ 
สมาชกิกลุ่มจะตอ้งสามารถ:-  
แสดงถงึความเขา้ใจว่าไดม้กีารส ารว
จดนิ 
และท าไมบางพืน้ทีจ่งึไมค่วรปลูกปา
ลม์น ้ามนั (หากมคีวามเกีย่วขอ้ง)  
 

7.2.1  ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง:  
• รวบรวมและจดัเกบ็แผนทีด่นิใหก้ั
บกลุม่  

• ใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นหรอืจดัการอบรม
ใหก้บัสมาชกิ  

7.2.2 
แผนทีภ่าพรวมดนิควรมขีอ้มลูสภาพ
ภูมปิระเทศอยู่ดว้ย  

ด ู7. 1 
ความเหมาะสมของดนิ 
อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูจ้ดัการกลุ่ม 
ซึง่ตอ้งน าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

เกีย่วขอ้งกบัทกุกลุม่ 

ส าหรบักลุ่มโดยสว่นใหญ่ ควรใช ้
GPS/GIS ในการจดัท าแผนที ่
แผนทีด่นิอาจใชก้ารวาดดว้ยมอืหากมี
ค าอธบิายทีส่อดคลอ้งกบัขัน้ตอนปฏบิั
ตขิองกลุ่มและการเป็นสมาชกิกลุ่มใน 
ICS. 

 
ผูจ้ดัการกลุ่มควรจะสามารถ:-  

▪ ก าหนดว่าใครคอืผูส้ ารวจดนิ  
▪ อธบิายว่าท าไมดนิจงึมคีวามเหมา
ะสมส าหรบัการปลูกปาลม์น ้ามนั 
และระบุพืน้ทีภ่ายในกลุม่ซึง่ดนิไม่
เหมาะสม  

▪ จดัท าเอกสารเพื่ออธบิายว่าท าไม
ดนิจงึไมเ่หมาะสม  

▪ จดัท าแผนทีด่นิ และ 

ด ู7.1  
ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 

ตรวจสอบว่าแผนทีท่ีจ่ดัท าขึน้มคีวามเหมาะสม และ 

เอกสารเพยีงพอกบัขนาดของการด าเนินการ 

มกีารระบปุระเดน็ทีส่ าคญัทัง้หมด และ 
น าประเดน็มาพจิารณาหรอืไม ่
 
การส ารวจไดร้บัการทบทวนใหเ้ป็นปัจจบุนั 
เพื่อสะทอ้นการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้หรอืสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ 
และ มกีารตรวจสอบเชื่อมโยงกบั 1.2 และ 
ไดเ้ผยแพรต่่อสาธารณะ  
 
ผูส้ ารวจดนิมคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอหรอืไม่? 
ตรวจสอบความเหมาะสม และ 
การไดร้บัการอบรมของผูส้ ารวจ? 
 
มวีธิกีารอย่างไรในการคน้หาผูไ้ดร้บัผลกระทบ และ 
เชญิเขา้มารว่ม?  
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
มโีอกาสทีจ่ะเกีย่วขอ้งไดน้้อยมาก ยกเวน้ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ถนนทีจ่ะสรา้ง 
 

เชื่อมโยงโดยตรงกบั 7.1. 
 

หากขนาดของกลุม่เปลีย่นแปลง หรอื 
ขยายพืน้ทีเ่พิม่ จะมผีลต่อ 
เกณฑก์ าหนดนี้ 

เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจวา่ไดม้กีารส ารวจดนิแลว้  
 
 

เกณฑก์ าหนด  7.3 พืน้ทีป่ลกูใหมน่บัตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2548, หา้มมใิหม้กีารปลกูปาลม์น ้ามนัใหมใ่นป่าปฐมภมู ิหรอืในเขตพืน้ทีใ่ดๆ ทีต่อ้งรกัษาหรอืสง่เสรมิตามลกัษณะทีม่คีณุคา่สงูในการอนุรกัษ์ (HCV) ลกัษณะหนึ่งหรอืมากกว่า 
7.3.1 (M) 
มหีลกัฐานแสดงวา่ไมม่พีืน้ที่
ปลูกใหมใ่นป่าปฐมภมู,ิ 
หรอืในเขตพืน้ทีใ่ดๆ 
ทีต่อ้งรกัษาหรอืส่งเสรมิตามลั
กษณะทีม่คีุณค่าสูงในการอนุ
รกัษ์ (HCV) 
ลกัษณะหนึ่งหรอืมากกว่า, 
ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 
2548, 
พืน้ทีป่ลกูใหมเ่หลา่นี้จะตอ้งมี
การวางแผนและจดัการเพื่อใ
หม้ ัน่ใจไดม้ากทีส่ดุวา่พืน้ทีท่ี่
ระบุวา่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีณุคา่สงูใ
นการอนุรกัษ์ ไดร้บัการรกัษา 
และ/หรอืส่งเสรมิ (ด ู
เกณฑก์ าหนด 5.2) 
 

สมาชกิกลุ่มตอ้งแสดงวา่ตนมี
ความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบั
ป่าปฐมภมูแิละ HCV 
และความจ าเป็นทีต่อ้งหลกีเลี่
ยงการท าลายพืน้ทีเ่หล่านัน้  

 
สมาชกิจะตอ้งตรวจสอบกบัผู้
จดัการกลุม่เกีย่วกบัสถานะข
องพืน้ทีป่่าปฐมภูมแิละ HCV 
ในพืน้ทีข่องตนเองและในภมูิ
นิเวศ (ด ูแนวทาง) 
โดยพจิารณาจากรายงานประ
เมนิ HCV. 
 
สมาชกิจะตอ้งเขา้รว่มในการ
ประเมนิ HCV  
 
สมาชกิจะตอ้งเขา้รว่มในการ

 
 

ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งแสดงว่าตนมคีวาม
เขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัป่าปฐมภูมแิล
ะ HCV 
และอธบิายแก่สมาชกิกลุม่ถงึความ
จ าเป็นทีต่อ้งหลกีเลีย่งการท าลายพื้
นทีเ่หล่านัน้  
 
มกีารประเมนิ HCV อย่างครอบคลมุ 
โดยผูป้ระเมนิอสิระ 
หรอืหากเกีย่วขอ้ง 
อาจท าการประเมนิภายในน าโดยผูจ้ ั
ดการกลุม่ (อา้งองิถงึ P&Cs หรอื 
NIs ทีเ่กีย่วขอ้ง). 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพฒันา SOPs 
เพื่อบนัทกึการเตรยีมพืน้ที ่
และวนัทีเ่ริม่การปลกูของสมาชกิ 
 

พจิารณาแนวทางเกีย่วกบั HCV 
ทีม่กีารประกาศใช ้(ก าลงัพฒันา) 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าไดม้ี
การปรกึษาหารอืกบัผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี
ในกระบวนการประเมนิ HCV  
 
ควรใชเ้ครื่องมอืทีม่อียูส่ าหรบัการตดิต
ามภยัคุกคามต่อ HCVs (เชน่ SMART 
tool)  
 
เกษตรกรรายย่อยในโครงการทีม่กีารป
ลูกใหม ่โดยไมม่กีารประเมนิ HCV 
หลงัจากเดอืนพฤศจกิายน 2548 
อาจจะสามารถเขา้สูก่ารรบัรองมาตรฐา
นได ้
ถา้หากปฏบิตัติามขัน้ตอนปฏบิตัใินกา

ด ู7.1 
ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 

ตรวจสอบว่ามรีายงานการประเมนิพืน้ที ่HCV, 
มแีผนการจดัการและตดิตาม HCV, 
รวมทัง้มแีผนปฏบิตักิารและ SOPs  
 
ตรวจสอบบนัทกึการฝึกอบรม 
(เอกสารประกอบการอบรมและผูเ้ขา้รว่ม) 
 
ตรวจสอบว่าไดม้กีารปรกึษาหารอืกบัผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
(หากเกีย่วขอ้ง) และผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการจดัการและตดิตาม 
HCV โดยการสุม่ตวัอย่าง (สมาชกิและผูไ้ดร้บัผลกระทบ) 
 
ตรวจสอบว่าแผนทีท่ีจ่ดัท าขึน้มคีวามเหมาะสมและมเีอกสาร
เพยีงพอส าหรบัขนาดการด าเนินการ 
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7.3.2 (M) 
ตอ้งมกีารประเมนิพืน้ที ่HCV 
อย่างครอบคลมุ, 
ประกอบดว้ยเวทปีรกึษาหารื
อผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี, 
โดยตอ้งด าเนินการก่อนทีจ่ะ
ปรบัปรงุพืน้ทีห่รอืเริม่การปลู
กใหม ่
โดยตอ้งรวมถงึการวเิคราะห์
การเปลีย่นแปลงทีด่นิเพื่อปร
ะเมนิการเปลีย่นแปลงของพร
รณพชืในพืน้ทีห่ลงัจากเดอืน
พฤศจกิายน 2548, 
และตอ้งน าผลการวเิคราะหน์ี้
มาประเมนิความเปลีย่นแปลง
สถานะภาพของ HCV 
 
7.3.3 
ตอ้งบนัทกึวนัทีใ่นการเตรยีม
และน าขอ้มลูออกมาใช ้
 
7.3.4 (M) 
จดัท าแผนปฏบิตักิารทีร่ะบุแ
นวทางปฏบิตัทิีค่วรด าเนินกา
รเพื่อรกัษาและส่งเสรมิพืน้ที ่
HCV, 

ปฏบิตัติามแผนการจดัการแล
ะตดิตาม HCV (เพื่อรกัษา 
และ/หรอื เพิม่พืน้ที ่HCVs). 
 
สมาชกิจะตอ้งบนัทกึวนัทีท่ีม่ ี
การเตรยีมพืน้ทีแ่ละเริม่การป
ลูก 

 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งพฒันาแผนปฏบิั
ตกิารและ SOPs (เชน่ ส าหรบั RTE 
species, พืน้ทีป่่ารมิน ้า) 
โดยพจิารณาจากแผนการจดัการแล
ะตดิตาม HCV  
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งด าเนินการใหเ้กิ
ดกลไกในการรายงานภยัคุกคามต่อ 
HCVs โดยสมาชกิ 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งรวบรวมวนัทีท่ีม่ ี
การเตรยีมพืน้ทีแ่ละเริม่การปลูกของ
สมาชกิแต่ละราย 
 
เจา้หน้าทีก่ลุ่มจดัการฝึกอบรมส าหรั
บสมาชกิและลูกจา้งของสมาชกิ 
เกีย่วกบัสถานภาพของ HCV 

รชดเชยและฟ้ืนฟูของ RSPO 
โรงงานคอืผูร้บัผดิชอบต่อความน่าเชื่อ
ถอืของเกษตรกรรายย่อยในโครงการข
องตน 
 
หมายเหตุ: 
จะมกีารพฒันาแนวทางเพิม่เตมิอื่นๆ 
ส าหรบัการชดเชยของเกษตรกรรายย่อ
ยในโครงการและเกษตรกรรายย่อยอสิ
ระ  
 
ผูจ้ดัการกลุ่มอาจจะประสานงานกบัหน่
วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และ NGOs 
เพื่อตรวจสอบยนืยนัสถานภาพของ 
RTE species 
(ระดบัชาตแิละนานาชาต)ิ 
และมกีารปรบัปรงุแนวทางป้องกนั 
(รวมทัง้การบรรเทาความขดัแยง้ระหว่
างมนุษยก์บัสตัวป่์า). 
 
 
 
 
 
 

ส าหรบัการประเมนิ HCV ภายใน 
แผนทีท่ีร่า่งขึน้ดว้ยมอืน่าจะเพยีงพอ – 
ใชก้ารอธบิายเพื่อจ าแนกพืน้ทีท่ีแ่ตกตา่งกนั เชน่ 
ประเภทการใชท้ีด่นิ  
 
ควรมหีลกัฐานแสดงกลไกการรายงานผล 
ซึง่สมาชกิทกุรายรบัรูแ้ละเขา้ใจ 
 
ตรวจสอบว่ามกีารเกบ็บนัทกึของการเตรยีมพืน้ทีแ่ละการเริม่
การปลูกของสมาชกิ 
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบกบัสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทนวา่ไดร้บัการอบรมเกี่
ยวกบั SOPs หรอืเนื้อหาทีเ่หมาะสม  
(อาจไมเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด) 
 
สมาชกิและลกูจา้ง (หากเหมาะสม) 
ควรสามารถอธบิายไดว้่าภยัคกุคามหลกัต่อ HCVs (รวมทัง้ 
RTEs) ทีเ่กดิจากกจิกรรมในสวนของตนคอือะไร  
 
สมาชกิควรสามารถอธบิายไดว้่ามวีธิกีารอย่างไรในการลดภั
ยคกุคามทีเ่กดิขึน้  
 
ตรวจสอบว่าสมาชกิไดม้กีารรายงานวนัทีม่กีารเตรยีมพืน้ทีแ่
ละเริม่การปลกูใหก้บัผูจ้ดัการกลุ่ม  
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และรวมถงึขัน้ตอนปฏบิตัสิ า
หรบัผูป้ลกูปาลม์น ้ามนั (ด ู
เกณฑก์ าหนด 5.2). 
 
7.3.5 
ก าหนดแนวทางการเยยีวยาแ
ก่ชมุชนใหส้ามารถด ารงชวีติ
ภายใตปั้จจยัพืน้ฐานทีค่วรม,ี 
โดยพจิารณาความเปลีย่นแป
ลงทีเ่กดิขึน้กบัวถิชีวีติทัง้ทาง
บวกและลบจากการด าเนนิกา
ร, 
และตอ้งก าหนดภายใตก้ารป
รกึษาหารอืกบัชมุชน 
และน ามาพจิารณาในการประ
เมนิพืน้ที ่HCV และ 
การวางแผนจดัการ (ด ู
เกณฑก์ าหนด 5.2). 
เกณฑก์ าหนด  7.4 หลกีเลีย่งการปลกูปาลม์น ้ามนัเป็นบรเิวณกวา้งบนพืน้ทีสู่งชนั และ หรอืในดนิทีด่อ้ยคณุภาพ (Marginal Soil) และดนิทีม่คีวามเปราะบางต่อการชะลา้งพงัทลายของดนิ (Fragile Soil), รวมทัง้ดนิพร ุ
7.4.1 
จดัท าแผนทีแ่สดงดนิทีด่อ้ยคุ
ณภาพและดนิทีเ่ปราะบางต่อ
การพงัทลาย, 
ซึง่รวมพืน้ทีล่าดชนัเกนิไปแล
ะดนิพร,ุ 
และใชเ้ป็นพืน้ฐานในการวาง

7.4.1 และ 7.4.2 
สมาชกิแสดงถงึความเขา้ใจที่
เหมาะสมเกีย่วกบัดนิดอ้ยคณุ
ภาพและดนิทีเ่ปราะบางต่อก
ารชะลา้งพงัทลายเพื่อเป็นไป
ตาม SOP ของกลุม่ 

 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
 
ควบคมุโดยผูจ้ดัการกลุม่- 
ไมเ่กีย่วขอ้ง 

7.4.1  ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง:  
• รวบรวมและจดัเกบ็แผนทีส่ภาพดิ
นของกลุ่ม 
ซึง่รวมทัง้ดนิดอ้ยคุณภาพและดนิ
ทีเ่ปราะบางต่อการชะลา้งพงัทลาย 
– 

แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุม่ 
ส าหรบัพืน้ทีป่ลกูใหม ่

จะตอ้งมกีารประเมนิดนิทีด่อ้ยคณุภาพ

และดนิทีเ่ปราะบางต่อการชะลา้งพงัทล

าย ภายใตก้ารประเมนิ HCV 

ด ู7.1  
ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 

ตรวจสอบว่าเอกสารทีจ่ดัท าขึน้เพยีงพอต่อขนาดของการด าเ
นินการ และประเดน็ทีส่ าคญัไดร้บัการพจิารณา 
 
มกีารเปลีย่นแปลงส าคญัๆ อะไรหรอืไม ่
และหากมเีอกสารไดร้บัการทบทวนหรอืไม่ และ 
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แผนการปลกูเพื่อหลกีเลีย่งพื้
นทีเ่หล่านี้ 
 
7.4.2 (M) 
หากมแีผนการปลกูบางส่วนใ
นพืน้ทีด่นิดอ้ยคณุภาพ 
และดนิทีเ่ปราะบางต่อการพงั
ทลาย, รวมทัง้ทีด่นิพร,ุ 
จะตอ้งมแีผนในการป้องกนัเ
พื่อไมใ่หเ้กดิผลกระทบกบัพืน้
ทีเ่หล่านี้ 

ยกเวน้การแสดงถงึความเขา้ใจว่าท า
ไมพืน้ทีบ่างแหง่จงึไมส่ามารถปลูกป
าลม์น ้ามนัได ้ 
 
สมาชกิกลุ่มจะตอ้งสามารถ:-  
• อธบิายว่ารูไ้ดอ้ย่างไรว่าไมค่วรปลู

กบางพืน้ที ่

• แสดงใบประกาศการเขา้รว่มฝึกอบ

รม 

• อธบิายว่า 

มกีารเขา้มาตรวจเยีย่มสวนครัง้สุด

ทา้ยเมื่อไหร ่

เพื่อชีแ้จงขอ้มลูว่าพืน้ทีต่รงไหนไม่

ควรปลกู?  

 

ซึง่อาจเป็นสว่นหนึ่งในแผนทีแ่ละ
การประเมนิ HCV  

• ใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็น และ/หรอื 
การอบรมกบัสมาชกิกลุ่ม  

 
7.4.2 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งรกัษาและจดัท า
แผนการพฒันาใหม่ๆ  
จากขอ้มลูในแผนทีส่ภาพดนิ  
 

ประเมนิ HCV 

อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูจ้ดัการกลุ่ม 

ซึง่ตอ้งน าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ

เกีย่วขอ้งกบัทกุกลุม่ เชื่อมโยงกบั1.2 
ส าหรบักลุ่มโดยสว่นใหญ่ ควรใช ้
GPS/GIS ในการจดัท าแผนที ่แผนที ่
HCV 
ควรประกอบดว้ยพืน้ทีท่ีด่นิเปราะบางต่
อการพงัทะลายและดนิดอ้ยคุณภาพ 
(เชน่: พืน้ทีล่าดชนั)  
อาจใชก้ารวาดดว้ยมอืหากมคี าอธบิาย
ทีส่อดคลอ้งกบัขัน้ตอนปฏบิตัขิองกลุ่ม
และการเป็นสมาชกิกลุ่มใน ICS. 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มควรจะสามารถ:-  
จดัท าแผนทีข่องพืน้ทีซ่ึง่ตอ้งหลกีเลีย่ง 
และอธบิายในแผนทีเ่กีย่วกบัเหตุผลทีต่้
องหลกีเลีย่งพืน้ทีเ่หลา่นี้ 
 
เชื่อมโยงโดยตรงกบั 7.1 และ  7.2 
มอบใบประกาศใหก้บัผูเ้ขา้รว่มการฝึก
อบรม 
และมกีารบนัทกึแยกต่างหากว่ามใีครเ
ขา้มารว่มบา้ง  
และมกีารจดัอบรมเมื่อไหร ่

มกีารตรวจสอบความเชื่อมโยงกบั 1.2 
และเผยแพรแ่กส่าธารณะหรอืไม ่
  
ตรวจสอบว่ามกีารทบทวนเอกสาร 
เมื่อมสีมาชกิใหมเ่ขา้มาในกลุ่มหรอืไม ่
 
ตรวจสอบเป็นพเิศษ 

• ผูป้ระเมนิดนิ มคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอหรอืไม ่

• ตรวจสอบความเหมาะสมและการอบรมทีไ่ดร้บั?  

• แผนทีท่ีจ่ดัท าขึน้อย่างเหมาะสมหรอืไม?่ 

• การส ารวจเกดิขึน้โดยการมสีว่นรว่มของผูไ้ดร้บัผลกระท

บทกุกลุ่มหรอืไม ่และ 

มหีลกัฐานทีเ่ป็นรปูธรรมส าหรบัการประเมนิอย่างเพยีงพ

อหรอืไม?่ 

• มวีธิกีารระบุผูไ้ดร้บัผลกระทบ และเชญิเขา้รว่มอยา่งไร? 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบกบัสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทนวา่ไดร้บัการอบรมเกี่
ยวกบั SOPs หรอืเนื้อหาทีเ่หมาะสม หรอืไม ่
 

ตรวจสอบจ านวนวนัทีเ่ขา้รบัการอบรมอย่างเป็นทางการ 

(เอกสารการเขา้รว่ม หรอื ใบประกาศนียบตัร) 



 

 

มีนาคม 2018              RSPO-GUI-T06-008 V2.0 THA                                               Page 84 of 93 

 

ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

รวมทัง้หวัขอ้ในการฝึกอบรม   
 
พจิารณาวา่จะมวีธิกีารรวบรวมความคิ
ดเหน็จากสวนของสมาชกิอย่างไร  
 
ตอ้งใหแ้น่ใจว่าพนกังานในส านกังานทุ
กคนรบัทราบถงึขอ้ก าหนดนี้  
 
 

ตรวจสอบความถีใ่นการตรวจเยีย่มสวน  

 
 

เกณฑก์ าหนด  7.5 ไมใ่หม้กีารปลกูปาลม์น ้ามนัใหมบ่นทีด่นิของชาวบา้น ซึง่มหีลกัฐานสทิธติามกฎหมาย, สทิธติามจารตีประเพณ,ี หรอืสทิธใินการใชท้ีด่นิ  โดยปราศจากการยนิยอมอย่างอสิระทีไ่ดร้บัขอ้มลูลว่งหน้า 
รวมทัง้ตอ้งด าเนินการผา่นระบบเอกสารทีเ่ปิดโอกาสใหช้มุชนทอ้งถิน่ และผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่น ๆ สามารถแสดงความคดิเหน็ผา่นสถาบนั หรอืองคก์รตวัแทนของตนเอง 
7.5.1 (M) 
ตอ้งมหีลกัฐานว่าชมุชนทอ้งถิ่
นทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
มคีวามเขา้ใจวา่ตนมสีทิธทิีจ่ะ
กล่าวปฏเิสธการเขา้มาด าเนิ
นการในพืน้ทีข่องพวกเขา 
ทัง้ก่อนและระหวา่งกระบวนก
ารพดูคยุ, 
ระหว่างกระบวนการรวบรวม
ขอ้มลูและการปรกึษาหารอื, 
ระหว่างการเจรจาต่อรอง 
และจนกระทัง่ชมุชนทอ้งถิน่เ
หล่านี้จะมกีารเซน็ชื่อวา่ยอมรั
บขอ้ตกลงกบัผูป้ลกูปาลม์น ้า
มนั/โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ 

  ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดัท าระบบเอกส
ารทีแ่จกแจงว่ามกีารด าเนินกระบวน
การ  FPIC อย่างไร 
และแสดงว่าสมาชกิใหมเ่ขา้รว่มในก
ระบวนการนี้ดว้ย 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งเกบ็รกัษาเอกสา
รหลกัฐานการเขา้มามสีว่นรว่มของค
นทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบและความ
เขา้ใจของคนทอ้งถิน่วา่ตนมสีทิธทิีจ่
ะ “ปฏเิสธ”   
 

เชื่อมโยงโดยตรงกบั 7.1 
และการประเมนิผลกระทบทางสงัคม 
 
แผนทีอ่าจจะชว่ยได ้
แต่ทา่นอาจจะตอ้งอธบิายต่อบคุคลทีส่
ามวา่กระบวนการ FPIC 
เกดิขึน้ภายใตค้วามพงึพอใจของชมุชน 

 
จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามองคป์ร
ะกอบทกุตวัของ FPIC ไดแ้ก่  free-
อสิระ (=ปราศจากการบงัคบั), prior-
ล่วงหน้า (=ก่อนมกีารพฒันาใดใด), 
informed-การแจง้ใหท้ราบ 
(=มกีารใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในรปูแบบ
และภาษาทีเ่หมาะสม) consent-

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบระบบเอกสารการด าเนินการ FPIC 
และเอกสารหลกัฐานการมสี่วนรว่มของชมุชนทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บั
ผลกระทบ และความเขา้ใจของคนทอ้งถิน่ว่าตนมสีทิธทิีจ่ะ 
“ปฏเิสธ”    
 
ตรวจสอบว่ามกีารทบทวนเอกสาร 
เมื่อมสีมาชกิใหมเ่ขา้มาในกลุ่มหรอืไม ่
  

ประเมินคนท้องถ่ินท่ีได้รบัผลกระทบ 
กระบวนการ FPIC 
ด าเนินการโดยการมสี่วนรว่มของทกุกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบห
รอืไม ่และมหีลกัฐานทีเ่หมาะสมเพยีงพอหรอืไม่? 
 
มกีารประเมนิผูไ้ดร้บัผลกระทบและดงึคนกลุ่มนี้เขา้มามสี่วน



 

 

มีนาคม 2018              RSPO-GUI-T06-008 V2.0 THA                                               Page 85 of 93 

 

ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

การยนิยอม 
(=มสีทิธปิฏเิสธหรอืตอบวา่ไม)่. 

 
ผูจ้ดัการกลุ่มควรจะ: 
▪ บนัทกึการประชมุทีเ่กดิขึน้ทกุครัง้ 
และ ผูเ้ขา้รว่มการประชมุ – 
จดัท าใบลงทะเบยีนใหเ้ซน็ชื่อหรอื
พมิพล์ายนิ้วมอื   

▪ ขออนุญาตหากมกีารถา่ยภาพ  
 
ดูในเกณฑก์ าหนด 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 
และ 7.6 ส าหรบัตวัชีว้ดั 

รว่มอยา่งไร? 
 
ไดม้กีารประเมนิผลกระทบทางสงัคมจากการด าเนินการ 
และมแีผนในการบรรเทาผลกระทบและตดิตามประเดน็ทีส่ า
คญัหรอืไม?่ 

 
มกีารกลา่วถงึผลกระทบทางบวกในการพูดคุยหรอืไม่? 
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ไมเ่กีย่วขอ้ง 
 

เกณฑก์ าหนด  7.6 ในทีท่ีช่มุชนทอ้งถิน่มสีทิธใินทีด่นิตามกฎหมาย, ตามจารตีประเพณี หรอืสทิธใินการใชท้ีด่นิ,  ชาวบา้นตอ้งไดร้บัการชดเชยส าหรบัการได้มาซึง่ทีด่นิและการโอนสทิธใินทีด่นินัน้ 
โดยเป็นการยนิยอมอยา่งอสิระและไดร้บัขอ้มลูล่วงหน้า และเป็นไปตามขอ้ตกลงในการเจรจา 
7.6.1 (M)  
มเีอกสารทีแ่สดงการตรวจสอ
บสทิธติามกฎหมาย, 
สทิธติามจารตีประเพณี, 
และสทิธใินการใช ้
 
7.6.2 (M) 
มรีะบบในการตรวจสอบว่าใค
รควรไดร้บัการชดเชย 
 
7.6.3 (M) 
มรีะบบในการค านวณและให้

สมาชกิจะตอ้งเกบ็รกัษาเอกส
ารหลกัฐานเกีย่วกบักระบวน
การและผลลพัธข์องการจา่ยค่
าชดเชย (7.6.5) 

 ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง: 
 
มเีอกสารทีแ่สดงการตรวจสอบสทิธิ
ตามกฎหมาย, 
สทิธติามจารตีประเพณี, 
และสทิธใินการใช ้(7.6.1). 

 
มขี ัน้ตอนปฏบิตัใินการตรวจสอบว่าใ
ครควรไดร้บัการชดเชย (7.6.2) 
 
มขี ัน้ตอนปฏบิตัใินการค านวณและใ
หก้ารชดเชยทีเ่ป็นธรรม (7.6.3) 

ผูจ้ดัการกลุ่มควรจะ 
แสดงวา่มกีารด าเนินการตามขอ้ตกลง 
โดยการเกบ็ส าเนาขอ้ตกลงทีไ่ดเ้จรจา
กนัและเอกสารเกีย่วกบักระบวนการที่
น ามาสู่ฉนัทามตริว่มกนั  
 

 
 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
 
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานส าหรบั: 
▪ การตรวจสอบสทิธติามกฎหมาย, 
สทิธติามจารตีประเพณี, และสทิธใินการใช ้(7.6.1). 

▪ ขัน้ตอนปฏบิตัใินการตรวจสอบวา่ใครควรไดร้บัการชดเ
ชย (7.6.2) 

▪ ขัน้ตอนปฏบิตัใินการค านวณและใหก้ารชดเชยทีเ่ป็นธร
รม (7.6.3) 

▪ กระบวนการและผลลพัธจ์ากการชดเชย 
และการเผยแพรต่่อสาธารณะ (7.6.5) 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

การชดเชยทีเ่ป็นธรรม 
(เป็นตวัเงนิหรอืดว้ยวธิกีารอื่
นๆ). 
 
7.6.4 
หากชมุชนไมส่ามารถเขา้ถงึแ
ละสญูเสยีสทิธใินทีด่นิเพื่อกา
รขยายพืน้ทีป่ลูกปาลม์น ้ามนั, 
ชมุชนควรมโีอกาสไดร้บัประโ
ยชน์จากการพฒันาแปลงปลู
กนัน้ 
 
7.6.5 
มบีนัทกึเกีย่วกบักระบวนการ
และผลลพัธจ์ากการชดเชย 
และสามารถเผยแพรต่่อสาธา
รณะ 
 
7.6.6 
มหีลกัฐานว่าชมุชนทีไ่ดร้บัผล
กระทบ และ ผูถ้อืสทิธ ิ
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูและค าแ
นะน าจากฝ่ายทีไ่มใ่ชผู่ด้ าเนิน
โครงการ,  
โดยพจิารณาผลทีอ่าจเกดิขึน้
ในทางกฎหมาย, เศรษฐกจิ, 

 
มบีนัทกึเกีย่วกบักระบวนการและผล
ลพัธจ์ากการชดเชย 
และน าไปเผยแพรต่่อสาธารณะ 
(7.6.5) 
 
มหีลกัฐานว่าชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระท
บ และ ผูถ้อืสทิธ ิ
ไดร้บัการแจง้ว่าพวกเขาสามารถเขา้
ถงึขอ้มลูและค าแนะน าจากฝ่ายทีไ่มใ่
ชผู่ด้ าเนินโครงการ,  
โดยพจิารณาผลทีอ่าจเกดิขึน้ในทาง
กฎหมาย, เศรษฐกจิ, สิง่แวดลอ้ม 
และสงัคม 
จากการด าเนินการบนทีด่นิของพวก
เขาเหลา่นัน้ (7.6.6) 
 

▪ มหีลกัฐานว่าชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ และ ผูถ้อืสทิธ ิ
ไดร้บัการแจง้ว่าพวกเขาสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและค าแน
ะน าจากฝ่ายทีไ่มใ่ชผู่ด้ าเนินโครงการ,  
โดยพจิารณาผลทีอ่าจเกดิขึน้ในทางกฎหมาย, 
เศรษฐกจิ, สิง่แวดลอ้ม และสงัคม 
จากการด าเนินการบนทีด่นิของพวกเขาเหล่านัน้ 
(7.6.6) 

 
ประเมินสมาชิกกลุ่ม 

 
ตรวจสอบว่าสมาชกิมสี าเนาเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบักระบว
นการและผลลพัธข์องการจา่ยคา่ชดเชย (7.6.5) 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

สิง่แวดลอ้ม และสงัคม 
จากการด าเนินการบนทีด่นิข
องพวกเขาเหลา่นัน้ 
เกณฑก์ าหนด  7.7 หลกีเลีย่งการใชไ้ฟเผาในการเตรยีมพืน้ทีเ่พาะปลูกใหม่ นอกเหนือจากกรณเีฉพาะทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแนวทางการปฏบิตั ิASEAN Guidelines หรอืแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุของภูมภิาคอื่นๆ 
7.7.1 (M) 
หา้มการเตรยีมพืน้ทีโ่ดยการเ
ผา, 
นอกเหนือจากกรณีเฉพาะทีไ่
ดร้ะบุไวใ้น 
‘แนวทางการปฏบิตัขิอง 
ASEAN 
เกีย่วกบันโยบายการเผาเป็น
ศนูย’์ ปี 2546, 
หรอืแนวทางอื่นทีค่ลา้ยกนัใน
ภูมภิาคอื่นๆ 
 
7.7.2 
ในกรณเีฉพาะทีต่อ้งมกีารใชไ้
ฟในการเตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัป
ลูกปาลม์น ้ามนั, 
จะตอ้งมหีลกัฐานการอนุมตัใิ
หม้กีารใชไ้ฟภายใตก้ารควบ
คุม ตามทีร่ะบุใน 
‘แนวทางปฏบิตัขิองอาเซยีนเ
กีย่วกบันโยบายการเผาเป็นศู
นย’์ ปี 2546,  

7.7.1 
สมาชกิตอ้งมหีลกัฐานว่ามคีว
ามเขา้ใจนโยบายไมเ่ผาของก
ลุ่ม  
7.7.2 
สมาชกิตอ้งยื่นเอกสารค าขอ
หากจ าเป็นตอ้งใชไ้ฟแก่ผูจ้ดั
การกลุ่ม 
เพื่อประเมนิและอนุมตักิ่อน
ท าการเผา  

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
สมาชกิกลุ่มจะตอ้งสามารถ:-  
แสดงวา่ไมม่กีารเผาในระหว่างการเ
ตรยีมพืน้ที ่ 
 

7.7.1 ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง:  
▪ แสดงหลกัฐานว่ามนีโยบายหา้ม
เผาใน SOPs ของกลุ่ม 

▪ แสดงวา่มกีารตรวจเยีย่มสวนส า
หรบัขอ้ก าหนดนี้ 

▪ อธบิายว่ามกีารสื่อสารประเดน็ด้
านบนสู่สมาชกิกลุม่แตล่ะรายอ
ย่างไร 

7.7.2 ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง: 
▪ แสดงวา่การใชไ้ฟของสมาชกิรา
ยใด, 
จะมกีารตรวจสอบเพื่อรบัทราบเ
หตุผล และด าเนินการภายใต ้
‘แนวทางการปฏบิตัขิอง 
ASEAN 
เกีย่วกบันโยบายการเผาเป็นศนู
ย’์ ปี 2546 

▪ แสดงวา่มกีารอนุญาตจากหน่วย
งานดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นล
ายลกัษณ์อกัษร 
ในกรณเีฉพาะทีไ่ดร้ะบุไวใ้น 

เชื่อมโยงกบัแผนการฝึกอบรม (4.8) 
ทะเบยีนสิง่แวดลอ้ม (5.1) และ 
ทะเบยีนกฎหมาย หากเกีย่วขอ้ง (2.1) 
และ แนวทางปฏบิตัริะดบัชาต ิ 

 
ตรวจสอบความเชื่อมโยงกบัคู่มอื SOP 
(4.1).  
 
พจิารณาท า  SOP  และ 
นโยบายแยกหากจ าเป็น 
 
แสดงบนัทกึการฝึกอบรมในประเดน็นี้ 

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
นโยบาย และ เอกสาร 

เพยีงพอส าหรบัขนาดการด าเนินการหรอืไม่?  

มกีารน านโยบาย และเอกสาร ไปสูก่ารปฏบิตัหิรอืไม?่ 

มกีารทบทวนเอกสารใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอหรอืไม่? 

ตรวจสอบว่ามกีารทบทวนเอกสาร 

เมื่อมสีมาชกิใหมเ่ขา้มาในกลุ่มหรอืไม ่

มกีารเชื่อมโยงกบัแผนการฝึกอบรม  (4.8) และ 
ทะเบยีนสิง่แวดลอ้ม (5.1) และ 
ทะเบยีนกฎหมายหากเกีย่วขอ้ง (2.1) และ 
วธิปีฏบิตัขิองชาต?ิ  
 
ถามค าถามเหลา่นี้แก่ผูจ้ดัการกลุม่:-  
อธบิาย  
▪ คุณไดร้ะบุนโยบายหา้มเผาไวใ้นวธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด
ส าหรบัการเตรยีมพืน้ทีแ่ละการปลกูทดแทนหรอืไม่? 

▪ คุณไดร้ะบุนโยบายหา้มเผาใน SOPs หรอืไม?่ 
▪ หากมกีารใชไ้ฟ, อธบิายเหตุผลไดห้รอืไม ่และ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

หรอืแนวทางอื่นทีค่ลา้ยกนัใน
ภูมภิาคอื่นๆ 

“แนวทางการปฏบิตัขิอง 
ASEAN” 

ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นล
ายลกัษณ์อกัษรหรอืไม?่ 

 
ประเมินสมาชิกกลุ่ม 

ตรวจสอบกบัสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทนวา่ไดร้บัการอบรมเกี่

ยวกบั SOP และเนื้อหาทีเ่หมาะสม  

เกณฑก์ าหนด  7.8 พืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัใหมจ่ะตอ้งด าเนินการโดยใหม้กีารปลดปล่อยรวมของก๊าซเรอืนกระจกน้อยทีสุ่ด 
หมายเหต ุส าหรบัเกษตรกรรายย่อย:  คณะท างานด้านการลดการปลดปล่อยของ RSPO (Emissions Reduction Working Group (ERWG)) และ RSPO SHWG 
เหน็ว่าควรจะมีกลไกท่ีง่ายขึ้นส าหรบัเกษตรกรรายย่อยเพ่ือปฏิบติัตามข้อก าหนดเก่ียวกบั GHG และเกษตรกรรายย่อยไม่ควรแบกรบัภาระมากเกินไปเน่ืองจากการมีศกัยภาพจ ากดั รายละเอียดก าลงัมีการพฒันาเพ่ิมเติม 
7.8.1 (M) 
ตอ้งมกีารส ารวจและประเมนิ
ปรมิาณการสะสมคารบ์อนจา
กพืน้ทีด่ าเนินการ 
และแหลง่ในการปลดปล่อยก๊
าซเรอืนกระจกทีอ่าจเกดิขึน้โ
ดยตรงจากการด าเนินการ 
 
7.8.2 
จะตอ้งมแีผนในการลดการป
ลดปล่อยรวมของก๊าซเรอืนกร
ะจก 
ซึง่พจิารณาหลกีเลีย่งพืน้ทีท่ี่
มปีรมิาณการสะสมคารบ์อนสู
ง และ/หรอื 

สมาชกิตอ้งสามารถอธบิายไ
ดว้่า 
รบัรูเ้กีย่วกบัพืน้ทีท่ีไ่มค่วรมกี
ารปลกูปาลม์น ้ามนั 
ไดอ้ย่างไร 

 แผนที:่ 
ควรมกีารใชแ้ผนทีเ่พื่อระบพุืน้ทีท่ีค่ว
รหลกีเลีย่งไดแ้ก่ พืน้ทีป่่าพร ุ
ป่าปฐมภมู ิ
และพืน้ทีท่ีด่นิมแีรธ่าตุเหมาะสมทีเ่ลื
อกใชเ้พื่อการปลกู 
 
การรายงาน: 
แสดงต่อบคุคลทีส่ามวา่พืน้ทีป่ลกูให
ม ่ภายหลงัเดอืนเมษายน 2556 
หากเป็นไปได ้
มกีารวางแผนเพื่อใหก้ารปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก หรอื GHG 
ใหน้้อยทีสุ่ด 
 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท าการประเมนิก๊า
ซเรอืนกระจกตามขัน้ตอนการประเมนิ
ก๊าซเรอืนกระจก (ถา้มากกว่า 500 
เฮกตารต์อ้งประเมนิแบบเตม็รปูแบบ 
ถา้น้อยกว่า 500 เฮกตาร ์
ใหใ้ชก้ารประเมนิการปลดปล่อยก๊าซเรื
อนกระจกอยา่งงา่ย) 
 
ขอ้ก าหนดเรื่องของแผนทีจ่ะมแีสดงไวใ้
นคู่มอืปฏบิตั ิ

ด ู7.1  
ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ตรวจสอบว่าเอกสาร และ 

แผนทีเ่พยีงพอต่อขนาดการด าเนินการของกลุ่มหรอืไม ่ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

มศีกัยภาพในการกกัเกบ็คาร์
บอน 

กลุ่มจะตอ้งรายงานอย่างเป็นความลั
บใหก้บั RSPO 
เกีย่วกบักจิกรรมทีล่ดการปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสุทธใิหน้้อยทีสุ่ดจา
กการพฒันาพืน้ทีป่ลกูใหม่ หลงัจาก 
31 ธนัวาคม 2559 
เอกสารเหล่านี้จะตอ้งเผยแพรต่่อสา
ธารณะ และเชื่อมโยงกบั 1.2 และ 
5.6 

หลกัการท่ี  8: ความมุ่งมัน่ในการปรบัปรงุกิจกรรมหลกัอย่างต่อเน่ือง  
เกณฑก์ าหนด  8.1 ผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั และผูป้ระกอบการโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ มกีารตรวจตดิตามและทบทวนกจิกรรมต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ อกีทัง้จดัท า และปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารทีแ่สดงการปรบัปรงุการด าเนินการหลกัอยา่งต่อเนื่อง 
8.1.1 (M) 
แผนปฏบิตักิารเพื่อการปรบัป
รงุอย่างต่อเนื่องตอ้งไดร้บักา
รด าเนนิการ, 
บนฐานของผลกระทบหลกัดา้
นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
และโอกาสของผูป้ลกูปาลม์
น ้ามนั/โรงงาน, 
และตอ้งประกอบดว้ยตวัชีว้ดั
ทีห่ลากหลายทีอ่ยู่ในหลกัการ
และเกณฑก์ าหนดเหล่านี้ 
อย่างน้อยแผนปฏบิตักิารตอ้ง
ประกอบดว้ย, 
แต่ไมจ่ าเป็นตอ้งมเีพยีงเทา่นี้
: 

• สมาชกิจะตอ้งใหข้อ้มลูในก
ารพฒันาแผนปฏบิตักิารกลุ่
มเพื่อการปรบัปรงุอย่างต่อเ
นื่อง  

• สมาชกิจะตอ้งเกบ็บนัทกึข
องตนเองเกีย่วกบัการใชย้า
ก าจดัศตัรพูชื, ปุ๋ ย, 
และผลผลติทะลายปาลม์สด 
เป็นตน้ 
ตามเทมเพลตมาตรฐานทีผู่้
จดัการกลุม่ใหไ้ว ้ 

• พูดคุยกบัผูจ้ดัการกลุม่เกีย่
วกบัชว่งเวลาในการปลกูท
ดแทน  

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่ม 
และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  
สมาชกิกลุ่มจะตอ้งแสดงถงึการรบัรูเ้
กีย่วกบัแผนปฏบิตักิารของกลุ่มส าห
รบัการปรบัปรงุอย่างต่อเนื่องโดยเฉ
พาะอย่างยิง่เมื่อสมาชกิตอ้งท าการป
ลูกทดแทน  
 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง 
บนัทกึขอ้มลูผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
, การลดของเสยี, 
มลพษิและการปลดปล่อยก๊าซเรอื
นกระจก และผลกระทบทางสงัคม 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้ง 
รวบรวมบนัทกึของสมาชกิแต่ละรา
ยเป็นระยะ (เชน่ รายไตรมาส)  

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งจดักระบวนกา
รใหเ้กดิการพฒันาแผนปฏบิตักิาร
ของกลุ่ม 
ในชว่งการประชมุประจ าปีของกลุ่
ม 

แผนปฏบิตักิารกลุ่มในการปรบัปรงุอย่
างต่อเนื่อง 
อยู่ในการควบคุมดูแลของผูจ้ดัการกลุ่
ม 
ซึง่จะรบัผดิชอบในการด าเนินการตาม
แผน 
 
เกีย่วขอ้งกบัทกุกลุม่ 
 
ผูจ้ดัการกลุ่มควรจะสามารถ: 
ก าหนดชว่งเวลาของแผนปฏบิตักิารก
ลุ่ม (เชน่ 3 ปี) 
บูรณาการแผนปฏบิตักิารนี้ 
กบัแผนธรุกจิ (3.1) 
ตรวจสอบแผนธรุกจิกบัเอกสารในราย

ประเมินผู้จดัการกลุ่ม 
ควรมกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารเพื่อการปรบัปรงุทีเ่พยีงพอกั
บขนาดของกลุ่ม, แผนควรจะครอบคลุมระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
(เชน่ 3 ปี) และไดร้บัการทบทวนเป็นประจ าทกุปี, 
อาจจะมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมมีากกวา่หนึ่งแผน 
หากสมาชกิกลุ่มไมไ่ดม้ลีกัษณะเดยีวกนั 
 
ตรวจสอบว่ามกีารเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏบิตักิารกบัสว่นอื่
นๆ ของมาตรฐาน 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัแผนการปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง 
โดยพจิารณาจากผลลพัธข์อง NCRs ในการประเมนิภายใน: 

• กฎหมายทัง้หมด? เกณฑก์ าหนด 3.1 
• SOPs ทัง้หมด? เกณฑก์ าหนด 4.1 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

• 
การลดใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูื
ช (เกณฑก์ าหนด 4.6); 
• ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(เกณฑก์ าหนด 4.3, 5.1 และ 
5.2); 
• การลดปรมิาณของเสยี 
(เกณฑก์ าหนด 5.3); 
• มลพษิ และ 
การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระ
จ า (เกณฑก์ าหนด 5.6 และ 
7.8); 
• ผลกระทบทางสงัคม 
(เกณฑก์ าหนด 6.1); 
• 
การเพิม่ปรมิาณผลผลติสงูสดุ 

• ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งรบัผดิชอบการ
ปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่องในกจิกรรม
หลกัๆ   

การดา้นลา่ง 
และก าหนดว่าควรน าเอกสารใดมาพจิ
ารณาในแผนการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อ
ง (เชน่ 
ใชร้ะบบการตรวจประเมนิภายในดว้ย)
: 

• กฎหมายทัง้หมด? 
เกณฑก์ าหนด 3.1. 

• SOPs ทัง้หมด? เกณฑก์ าหนด 
4.1. 

• รายการสารเคมกีารเกษตรทัง้ห
มด? เกณฑก์ าหนด 4.6. 

• ภยัอนัตรายและความเสีย่ง? 
เกณฑก์ าหนด 4.7. 

• PPE? เกณฑก์ าหนด 4.7. 
• การฝึกอบรมทีจ่ าเป็นทัง้หมด? 

เกณฑก์ าหนด 4.8. 
• การด าเนินการทัง้หมดทีม่ผีลก

ระทบต่อสิง่แวดลอ้ม? 
เกณฑก์ าหนด 5.1. 

• HCV และ RTEs ทัง้หมด? 
เกณฑก์ าหนด 5.2. 

• แหล่งในการปลดปล่อยมลพษิทั ้
งหมด? เกณฑก์ าหนด 5.3. 

• ผลกระทบทางสงัคมทัง้หมด? 

• รายการสารเคมกีารเกษตรทัง้หมด? เกณฑก์ าหนด 
4.6 

• ภยัอนัตรายและความเสีย่ง? เกณฑก์ าหนด 4.7 
• PPE? เกณฑก์ าหนด 4.7 
• การฝึกอบรมทีจ่ าเป็นทัง้หมด? เกณฑก์ าหนด 4.8. 
• การด าเนินการทัง้หมดทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม? 

เกณฑก์ าหนด 5.1. 
• HCV และ RTEs ทัง้หมด? เกณฑก์ าหนด 5.2. 
• แหล่งในการปลดปล่อยมลพษิทัง้หมด? เกณฑก์ าหนด 

5.3. 
• ผลกระทบทางสงัคมทัง้หมด? 
• นโยบายทัง้หมด? 

 
ควรมกีารเชื่อมโยงไปยงัแผนธรุกจิ หากมคีวามเหมาะสม 
 
ควรพจิารณาเป็นพเิศษส าหรบัแผนการปลูกทดแทน 
ซึง่จะมรีะยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 
▪ ครเตรยีมแผนนี้? 
▪ แผนหนึ่งแผนจะครอบคลุมสวนทัง้หมด และ/หรอื 
การด าเนินการทัง้หมดหรอืไม?่ 

▪ ใครจะเป็นผูท้บทวนแผนประจ าปี 
เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าจะยงัเป็นแผนปฏบิตักิาร 3 ปี? 

▪ ใครจะท าหน้าทีต่ดิตามแผน และ ตดิตามอย่างไร? 
 
ตรวจสอบว่ามกีารบนัทกึการปฏบิตัทิีก่ าหนดทัง้หมด และ 
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

• นโยบายทัง้หมด? 
 
ตรวจสอบกลบัในแผนปฏบิตักิารกลุ่ม 
ว่าไดน้ าเอารายการต่อไปนี้มาเป็นตวัชี้
วดัของแผน  

• การลดการใชส้ารก าจดัศตัรพูชื 
(เกณฑก์ าหนด 4.6); 

• ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
(เกณฑก์ าหนด 4.3, 5.1 และ 
5.2); 

• การลดของเสยี (เกณฑก์ าหนด 
5.3); 

• การปลดปล่อยมลพษิและก๊าซเ
รอืนกระจก (เกณฑก์ าหนด 5.6 
และ 7.8); 

• ผลกระทบทางสงัคม 
(เกณฑก์ าหนด 6.1); 

• การเพิม่ผลผลติสูงสุดของฐานก
ารผลติ 

 
ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการจดัท าแผนป
ฏบิตักิาร และน าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ
เพื่อด าเนินการตามประเดน็ต่างๆ 
ดา้นบน 
พจิารณาหากจ าเป็นตอ้งมแีผนเพิม่เติ

รวมไวใ้นแผนธรุกจิ และ เชื่อมโยงตลอดมาตรฐาน 
 
อย่างน้อยในแผนปฏบิตักิาร ไดน้ าเอาประเดน็ตา่งๆ ทีร่ะบุ 
มาเป็นตวัชีว้ดั  
 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
ตรวจสอบกบัสมาชกิทีเ่ลอืกเป็นตวัแทนวา่ไดร้บัการอธบิายเ

กีย่วกบัเป้าหมายโดยรวมของแผนปฏบิตักิารกลุ่มหรอืไม,่ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่พวกเขารูห้รอืไมว่า่เมือ่ไหรจ่ะตอ้งปลูกทด

แทน? 

ใชบ้นัทกึของผูจ้ดัการกลุ่ม และ 
ลงพืน้ทีต่รวจสอบสวนของสมาชกิเพื่อยนืยนัวา่ไดม้กีารด าเนิ
นการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง  
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ตวัช้ีวดั P&C ข้อก าหนดส าหรบัสมาชิกก
ลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน            

50 เฮกแตร ์ 

แนวทางส าหรบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีพ้ื
นท่ีสวนไม่เกิน  50 เฮกแตร ์

และจะใช้โดยผูจ้ดัการกลุ่มในการ
ตรวจสอบภายใน  

ข้อก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการกลุ่ม แนวทางส าหรบัผู้ตรวจรบัรอง 

ม 
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางภมูปิระเทศ
ของกลุ่ม 
 
อธบิาย  
▪ ใครเตรยีมแผนนี้? 
▪ แผนหนึ่งแผนจะครอบคลุมสวนทั ้
งหมด และ/หรอื 
การด าเนินการทัง้หมดหรอืไม?่ 

▪ ใครจะเป็นผูท้บทวนแผนประจ าปี 
เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าจะยงัเป็นแผนปฏบิั
ตกิาร 3 ปี? 

▪ ใครจะท าหน้าทีต่ดิตามแผน และ 
ตดิตามอย่างไร? 
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ภาคผนวก I – ค าศพัทแ์ละค าจ ากดัความ 
 
ค ำจ ำกดัควำมดำ้นล่ำงนี้ เป็นกำรรวมค ำจ ำกดัควำมทีใ่ชโ้ดย RSPO (เช่น อยู่ใน RSPO P&C) หรอื 

รวบรวมจำกองคก์รของผูเ้ชีย่วชำญระหว่ำงประเทศ  
 
การรบัรองมาตรฐาน หรอื Certification: เป็นขัน้ตอนภำยใตค้วำมสมคัรใจ ในกำรประเมนิ, ตดิตำม 

และใหห้ลกัประกนัทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ว่ำธุรกจิ, ผลผลติ, กระบวนกำร, บรกิำร, หว่งโซ่อุปทำน หรอื ระบบกำรจดักำร 

มคีวำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดทีเ่ฉพำะเจำะจง (ISEAL) 
 
การตรวจรบัรองมาตรฐาน หรอื Certification assessment: 

กระบวนกำรซึง่ผูต้รวจรบัรองมำตรฐำนท ำกำรประเมนิกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดมำตรฐำนทีเ่ฉพำะเจำะจง และ/หรอื 

เอกสำรขอ้ก ำหนดอื่นๆ   
 
ผูต้รวจรบัรองมาตรฐาน หรอื Certification Body (CB): 

บุคคลทีส่ำมทีท่ ำกำรประเมนิและใหก้ำรรบัรองว่ำองคก์รด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนทีม่กีำรเผยแพร่ หรอื 

เอกสำรขอ้ก ำหนดอื่นๆ  
 
การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม หรอื Environmental Impact Assessment: 

กระบวนกำรในกำรคำดกำรณ์และประเมนิผลเกีย่วกบัผลกระทบจำกกำรด ำเนินกจิกรรมอย่ำงต่อเนื่องต่อสิง่แวดลอ้ม, 

จำกนัน้ใชข้อ้สรุปจำกกำรประเมนิเป็นเครื่องมอืในกำรวำงแผนและกำรตดัสนิใจ   
 
สวนของครอบครวั หรอื Family farm: สวนทีม่กีำรด ำเนินกำรและสว่นใหญ่ครอบครองโดยครอบครวัหนึ่งๆ 

ในกำรปลกูปำลม์น ้ำมนั บำงครัง้อำจจะปลกูร่วมกบัพชือื่นๆ เพื่อกำรยงัชพี และสมำชกิในครอบครวัคอืแรงงำนหลกัในสวน 

สวนดงักล่ำวเป็นแหล่งรำยไดห้ลกั และมพีืน้ทีป่ลกูปำลม์น ้ำมนัต ่ำกว่ำ 50 เฮกแตร ์

นอกจำกนี้กำรใชแ้รงงำนเดก็ในสวนของครอบครวัเป็นสิง่ทีย่อมรบัได ้ภำยใตก้ำรดแูลของผูใ้หญ่ 

ทัง้นี้ตอ้งไม่มผีลกระทบกบักำรเรยีน และเดก็ตอ้งเป็นสมำชกิของครอบครวั และไม่ไดท้ ำงำนภำยใตส้ถำนกำรณ์ทีอ่นัตรำย   
 
ความล้มเหลวท่ีส าคญั หรอื Fundamental Failure: ควำมลม้เหลวทีส่ ำคญัแสดงโดยกำรไม่ปฏบิตัติำมซึง่: 
 

• ต่อเนื่องเป็นเวลำนำน  
• กระท ำซ ้ำๆ หรอื เป็นระบบ  
• สง่ผลกระทบกบัพืน้ทีก่วำ้งๆ หรอื ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยมำก  
• เป็นผลจำกกำรขำดระบบหรอืระบบลม้เหลว หรอื  
• ไม่ไดถู้กแกไ้ข หรอื ตอบสนองอย่ำงเพยีงพอ จำกผูจ้ดักำรกลุ่มเมื่อมกีำรระบพุบแลว้  

 
กลุ่ม หรอื Group: 
 
การรบัรองมาตรฐานกลุ่ม หรอื Group Certification: กำรรบัรองร่วมกนัส ำหรบักลุ่มของผูป้ลกูปำลม์น ้ำมนั 

ทีเ่ป็นกำรรบัรองใหก้บัสมำชกิทกุรำยในกลุ่ม   
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ผูจ้ดัการกลุ่ม หรอื Group Manager: บุคคล, คณะบุคคล, หรอื องคก์ร 

ทีม่คีวำมรบัผดิชอบกำรด ำเนินกำรระบบควบคมุภำยใน และจดักำรกลุ่ม ผูจ้ดักำรกลุ่มสำมำรถเป็นบุคคลหรอืองคก์ร เช่น 

ผูป้ลกูรำยเดีย่ว, ผูร้บัซือ้ผลผลติปำลม์สด, สมำคมอสิระ, โรงงำน เป็นตน้ ซึง่มคีุณสมบตัติำมเกณฑท์ีร่ะบุในสว่นที ่2 

(E.1.2)   
 
สมาชิกกลุม่ หรอื Group members: ผูป้ลกูรำยเดีย่วๆ 
ผูซ้ึง่เขำ้ร่วมอย่ำงเป็นทำงกำรกบักลุ่มทีม่คีวำมตอ้งกำรไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนผลผลติปำลม์สดภำยใตม้ำตรฐำนน้ี   
 
กลุ่มขนาดใหญ่ หรอื Large groups: กลุ่มขนำดใหญ่คอืกลุ่มทีม่พีืน้ทีป่ลกูรวมกนัตัง้แต่ 500 เฮกแตรข์ึน้ไป  
 
กลุ่มขนาดเลก็ หรอื Small groups: กลุ่มขนำดเลก็คอืกลุ่มทีม่พีืน้ทีป่ลกูรวมกนัต ่ำกว่ำ 500 เฮกแตร ์
 
พืน้ท่ีซ่ึงมีคณุค่าสูงต่อการอนุรกัษ์ หรอื High Conservation Value (HCV) Areas: พืน้ทีซ่ึง่จ ำเป็นตอ้งรกัษำหรอืฟ้ืนฟู 
สิง่ทีม่คีุณค่ำสงูต่อกำรอนุรกัษ์ หนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งดำ้น: 
 

• HCV 1 – ความหลากหลายของชนิดพนัธุ ์หรอื Species diversity: มคีวำมหลำกหลำยทำงชวีภำพสงู 
รวมถงึมชีนิดพนัธุเ์ฉพำะถิน่ หำยำก และถูกคุกคำม หรอืใกลส้ญูพนัธุ ์ทีม่คีวำมส ำคญัในระดบัโลก, 
ภูมภิำค หรอืระดบัประเทศ   

• HCV 2 – ระบบนิเวศและการเช่ือมต่อของระบบนิเวศ ในระดบัภมิูนิเวศ หรอื Landscape-level 
ecosystems and mosaics: ระบบนิเวศและกำรเชื่อมต่อของระบบนิเวศในระดบัภูมนิิเวศขนำดใหญ่ 
ซึง่มคีวำมส ำคญัในระดบัโลก, ภมูภิำคและระดบัประเทศ 
และมปีระชำกรของสิง่มชีวีติทีส่ ำคญัต่อกำรด ำรงสภำพทำงธรรมชำตทิัง้ในดำ้นกำรกระจำยและควำมชุกชมุ   

• HCV 3 – ระบบนิเวศ และถ่ินท่ีอยู่อาศยั หรอื Ecosystems and habitats: ระบบนิเวศ, ถิน่อำศยั 
หรอืสภำพทำงนิเวศ ทีห่ำยำก ถกูคุกคำม หรอืก ำลงัจะหำยไป  

• HCV 4 – บริการทางนิเวศท่ีมีความส าคญั หรอื Critical ecosystem services: 
บรกิำรทำงนิเวศพืน้ฐำนในสถำนกำรณ์ทีม่ปัีญหำ ซึง่รวมทัง้กำรดแูลพืน้ทีต่น้น ้ำ 
และกำรควบคมุกำรชะลำ้งพงัทลำยของดนิและในพืน้ทีส่งูชนั. 

• HCV 5 – ความต้องการของชมุชน หรอื Community needs: 
สถำนทีแ่ละทรพัยำกรทีส่ ำคญัต่อควำมตอ้งกำรพืน้ฐำนของชุมชนทอ้งถิน่หรอืกลุ่มคนพืน้เมอืง 
(ส ำหรบักำรด ำรงชวีติ, สขุภำพ, น ้ำ และอื่นๆ) ซึง่ก ำหนดขึน้จำกกำรหำรอืกบัชมุชนหรอืคนพืน้เมอืงเหล่ำน้ี  

• HCV 6 – คณุค่าทางวฒันธรรม หรอื Cultural values: สถำนที ่ทรพัยำกร ถิน่ทีอ่ยู่อำศยั และภูมทิศัน์ 
ทีส่ ำคญัทำงวฒันธรรม โบรำณคด ีหรอืประวตัศิำสตร ์และ/หรอื ส ำคญักบัชมุชนทอ้งถิน่ในดำ้นวฒันธรรม 
นิเวศวทิยำ เศรษฐกจิ หรอื ศำสนำ/พธิกีรรม  

 
ผูป้ลูกอิสระ หรอื Independent Grower: บคุคลหรอืองคก์รทีค่รอบครอง และ/หรอื จดักำร กำรปลกูปำลม์น ้ำมนั 

ซึง่ไมม่พีนัธสญัญำ ขอ้ตกลงเครดติ หรอืวำงแผนกบัโรงงำนใด 
 
การจดัการแมลงศตัรพูชืแบบผสมผสาน หรอื Integrated Pest Management (IPM): IPM 

คอืเทคนิคกำรควบคมุแมลงศตัรพูชืทีม่อียู่ทัง้หมด ทีด่ ำเนินกำรอย่ำงระมดัระวงั และผสมผสำนมำตรกำรทีเ่หมำะสม 
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เพื่อลดกำรเพิม่ปรมิำณของแมลงศตัรพูชื และใชส้ำรเคมกี ำจดัหรอืวธิกีำรอื่นๆ 

ในระดบัทีเ่หมำะสมทำงเศรษฐกจิรวมทัง้ลดหรอืท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งต่อสขุภำพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ IPM 

ยงัชว่ยสนบัสนุนกำรเจรญิเตบิโตของพชืโดยทีส่ง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศเกษตรในพืน้ทีน้่อยทีส่ดุ 

และสนบัสนุนกลไกกำรควบคุมแมลงศตัรพูชืตำมธรรมชำต ิ(FAO 2013: http://www.fao.org/agriculture/crops/core-

themes/theme/pests/ipm/en/)  
 
ผูต้รวจสอบภายใน หรอื Internal Auditor: 

บุคคลหรอืองคก์รทีไ่ดร้บัมอบหมำยโดยผูจ้ดักำรกลุ่มในกำรตรวจสอบสมำชกิกลุ่มใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนและนโยบำยทีเ่กีย่

วขอ้งของ RSPO, รวมทัง้ขอ้ก ำหนดกำรเป็นสมำชกิกลุ่ม 
 
ระบบการควบคมุภายใน หรอื Internal Control System – ICS: 

ชุดของขัน้ตอนปฏบิตัแิละกระบวนกำรทีก่ลุ่มตอ้งด ำเนินกำร เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด ICS 

สำมำรถก ำหนดบทบำทของสว่นอื่นๆ ทีไ่ม่ไดม้สีว่นร่วมโดยตรงในกระบวนกำรขอรบัรองมำตรฐำน ซึง่อำจจะประกอบดว้ย 

ผูร้บัซือ้ผลผลติทะลำยปำลม์สด, ผูจ้ดักำรกลุ่ม, ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ เป็นตน้     
 
โรงงานท่ีมีฐานการผลิตเอง หรอื Mill-with-supply-base: ส ำหรบัวตัถุประสงคข์องเอกสำรน้ี ค ำว่ำ 

“โรงงำนทีม่ฐีำนกำรผลติดเอง” ใชเ้พื่ออธบิำยถงึโรงงำนทีเ่ป็นเจำ้ของทีด่นิ/พืน้ทีป่ลกู 

โดยโรงงำนทีม่ฐีำนกำรผลติเองนี้จะตอ้งด ำเนินกำรตำมกำรรบัรองมำตรฐำน RSPO P&C 

ส ำหรบักำรด ำเนินกำรของโรงงำนเอง ในขณะทีโ่รงงำนทีม่คีวำมอสิระจะด ำเนินกำรตำมกำรรบัรองมำตรฐำน RSPO SCC 

เท่ำนัน้ สว่นโรงงำนทีม่ฐีำนกำรผลติเองในกรณีของกำรรบัรองมำตรฐำนกลุ่ม 

จะมคีวำมใกลเ้คยีงกบัแนวคดิกำรรบัรองมำตรฐำนเกษตรกรรำยย่อยภำยใตพ้นัธสญัญำและผูป้ลกูนอกโครงกำร (ดสูว่นที ่

1.3 ในเอกสำรน้ี) ดงันัน้จงึใชก้ำรอธบิำยควำมแตกต่ำงทีช่ดัเจนมำกขึน้น้ี   
 
การตีความระดบัประเทศ หรอื National Interpretation: 

กำรตคีวำมรำยละเอยีดพืน้ฐำนของหลกักำรและเกณฑก์ ำหนดของ RSPO ส ำหรบัแต่ละประเทศ  
 
ผูป้ลูกนอกโครงการ หรอื Outgrowers: เกษตรกร ทีม่สีญัญำชดัเจนกบัผูป้ลกู/โรงงำน 

ซึง่ผูป้ลกูนอกโครงกำรสำมำรถเป็นเกษตรกรรำยย่อย  
 
สิทธิ หรอื Rights หลกักำรทำงกฎหมำย, สงัคม หรอื ศลีธรรม ของควำมมอีสิระหรอือตัลกัษณ์: 
 

• สิทธิตามจารีตประเพณี หรอื Customary rights: 
รปูแบบของกำรใชท้ีด่นิและทรพัยำกรในระยะเวลำยำวนำนของชมุชน ตำมกฎของชนพืน้เมอืง/หรอืจำรตีทอ้งถิน่, 
คุณค่ำ, ขนบธรรมเนียมและประเพณี, ซึง่หมำยรวมถงึกำรใชต้ำมฤดกูำลหรอืกำรหมุนเวยีน 
มำกกว่ำกำรมเีอกสำรทำงกำรตำมกฎหมำยในทีด่นิและทรพัยำกรทีอ่อกใหโ้ดยรฐั (จำก World Bank 
Operational Policy 4.10). 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-
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• สิทธิตามกฎหมาย หรอื Legal rights: สทิธทิีใ่หก้บับุคคล องคก์ร และอื่นๆ 
ภำยใตก้ฎหมำยและกฎระเบยีบทีม่กีำรใชใ้นระดบัทอ้งถิน่, ระดบัประเทศ หรอื 
กฎหมำยหรอืกฎระเบยีบระหว่ำงประเทศทีม่กีำรลงนำมรว่มกนั  

• สิทธิในการใช้ หรอื User rights: สทิธสิ ำหรบักำรใชท้ีด่นิและทรพัยำกร 
ซึง่สำมำรถก ำหนดขึน้จำกจำรตีทอ้งถิน่, ขอ้ตกลงรว่ม, หรอืกำรใหโ้ดยผูท้ีถ่อืสทิธกิำรเขำ้ถงึ (จำก FSC P&C). 

• สิทธิท่ีเกิดจากการตรวจสอบ หรอื Demonstrable rights คอืสทิธทิีไ่ดร้บักำรพสิจูน์หรอืยนืยนั 
ผ่ำนกำรจดัท ำแผนทีผู่ใ้ชอ้ย่ำงมสีว่นร่วม ซึง่เป็นสว่นหนึ่งในกระบวนกำร FPIC   

 
 
ค ำจ ำกดัควำมทัว่ไปของเกษตรกรรำยย่อย ดำ้นล่ำงนี้ สำมำรถเป็นแนวทำงในกรณีทีไ่ม่มเีอกสำรกำรตคีวำมระดบัประเทศ  

หรอื National Interpretation โดยสว่นหนึ่งในกระบวนกำร NI 

(รวมถงึกำรตคีวำมระดบัทอ้งถิน่และกำรตคีวำมระดบัประเทศของประเทศผูผ้ลติขนำดเลก็) 

สำมำรถก ำหนดค ำจ ำกดัควำมเหล่ำนี้ได ้และหำกจ ำเป็น สำมำรถแบ่งเกษตรกรรำยย่อยเป็นกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ 

เกษตรกรรำยย่อยอสิระ, ในโครงกำร หรอืเกษตรกรรำยย่อยภำยใตพ้นัธสญัญำ 
 

• เกษตรกรรายย่อย หรอื Smallholders: เกษตรกรผูป้ลูกปำล์มน ้ำมนั 
บำงครัง้อำจจะปลกูร่วมกบัพชือืน่ๆ เพื่อกำรยงัชพี ซึง่สมำชกิในครอบครวัคอืแรงงำนหลกัในสวน 
และสวนดงักล่ำวเป็นแหล่งรำยไดห้ลกั และมพีืน้ทีป่ลกูปำลม์น ้ำมนัต ่ำกว่ำ 50 เฮกแตร ์ 

• เกษตรกรรายย่อยในโครงการ หรอื Scheme smallholders: เกษตรกรรำยย่อยทีม่สีญัญำผกูพนั, 
ขอ้ตกลงเครดติ และ/หรอื วำงแผนร่วมกบัโรงงำนหนึ่งๆ แต่ไม่จ ำกดักบัสญัญำนี้เท่ำนัน้ [หมำยเหตุ: 
ตวัอย่ำงในกรณีนี้เช่น โมเดลพลำสม่ำของอนิโดนีเซยี ในหลำยๆประเทศทัว่โลก เช่น ในลำตนิอเมรกิำ 
เรยีกลกัษณะของเกษตรกรรำยย่อยประเภทนี้ในอกีชื่อว่ำ ‘เกษตรกรรำยย่อยภำยใตพ้นัธสญัญำ’ หรอื 
‘assocoated smallholders’] 

• เกษตรกรรายย่อยอิสระ หรอื Independent smallholders: เกษตรกรรำยย่อยทีไ่ม่มสีญัญำผกูพนั, 
ขอ้ตกลงเครดติ, หรอืวำงแผนร่วมกบัโรงงำนใดใด 

 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย หรอื Stakeholders: บุคคล หรอื กลุ่ม ทีม่สีทิธติำมกฎหมำย และ/หรอื 

พสิจูน์ไดว้่ำมผีลประโยชน์ร่วม, หรอื เป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง 

จำกกจิกรรมขององคก์รและผลต่อเนื่องจำกกจิกรรมเหล่ำนัน้    
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  ภาคผนวก II – รายการเอกสารท่ีต้องจดัท าขึน้, และจ าเป็นส าหรบั RSPO P&C 
 

ตวัช้ีวดั ช่ือเอกสาร ประเภทเอกสาร 

1.1.2 บนัทกึเกีย่วกบักำรรอ้งขอขอ้มลูและกำรตอบสนองต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี บนัทกึ 
1.3.1 นโยบำยกำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกัจรยิธรรมในทุกขัน้ตอนด ำเนินกำรและกำรท ำธุรกรรม นโยบำย 
2.1.2 ระบบเอกสำรเกีย่วกบัขอ้ก ำหนดของกฎหมำย เอกสำร 
2.2.5 แผนทีแ่สดงพืน้ทีท่ีเ่กดิควำมขดัแยง้ – หำกเกีย่วขอ้ง แผนที ่
2.3.1 แผนทีท่ีม่มีำตรำสว่นเหมำะสมแสดงขอบเขตสทิธติำมกฎหมำย, ตำมจำรตีประเพณี หรอืตำมสทิธกิำรใช ้ทีไ่ดร้บักำรยอมรบั – 

หำกเกีย่วขอ้ง 
แผนที ่

3.1.1 แผนธุรกจิหรอืแผนกำรจดักำร2 แผน 
3.1.2 แผนกำรปลกูทดแทน ทีม่กีำรคำดกำรณ์ 5 ปี แผน 
4.1.1 ขัน้ตอนปฏบิตัพิืน้ฐำน หรอื Standard Operating Procedures (SOPs) ขัน้ตอนปฏบิตั ิ
4.1.3 บนัทกึกำรตดิตำมและกำรด ำเนินกำรตำม SOPs บนัทกึ 
4.2.1 ขัน้ตอนปฏบิตักิำรจดักำรควำมอุดมสมบรูณ์ของดนิ ขัน้ตอนปฏบิตั ิ
4.2.2 บนัทกึกำรใชปุ้๋ ย บนัทกึ 
4.3.1 แผนทีแ่สดงบรเิวณทีด่นิมคีวำมเปรำะบำงต่อกำรชะลำ้งพงัทลำย แผนที ่
4.3.3 แผนงำนในกำรซ่อมบ ำรุงถนน. แผน 
4.3.4 แผนกำรจดักำรน ้ำและกำรคลุมดนิ (ส ำหรบัสวนทีด่ ำเนินกำรบนทีด่นิพรุ) แผน 
4.4.1 แผนกำรจดักำรน ้ำ แผน 
4.5.1 แผนกำรจดักำรแมลงศตัรพูชืแบบผสมผสำน  แผน 
4.6.2 บนัทกึกำรใชส้ำรเคมกี ำจดัศตัรพูชื (เช่น LD50 ของสำรเหล่ำน้ี, พืน้ทีท่ีใ่ชส้ำรเคม,ี บนัทกึ 

                                                           
2 ดูตำรำงในส่วนที ่3 ของเอกสำรนี้; มคี ำแนะน ำวำ่กลุ่มควรจะมแีผนธรุกจิหรอืแผนกำรจดักำร อยำ่งไรกด็แีผนดงักล่ำวไมไ่ดอ้ยู่ในขอ้ก ำหนด 
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ตวัช้ีวดั ช่ือเอกสาร ประเภทเอกสาร 
ปรมิำณสำรเคมทีีเ่ป็นสว่นประกอบทีใ่ชต่้อเฮกแตร ์และจ ำนวนครัง้ทีใ่ช้) 

4.6.3 แผนกำรใชส้ำรเคมกี ำจดัศตัรพูชื (ลดกำรใชใ้หเ้หลอืน้อยทีส่ดุ และวธิกีำรทีย่อมรบัได)้  แผน 
4.6.8 เอกสำรอธบิำยเหตุผลกำรใชส้ำรเคมกี ำจดัศตัรพูชืทำงอำกำศ เอกสำร 
4.6.10 ด ู5.3.3 ขัน้ตอนปฏบิตักิำรก ำจดัของเสยี  ขัน้ตอนปฏบิตั ิ
4.7.1 นโยบำยและแผนดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยั นโยบำย & แผน 
4.7.2 ขัน้ตอนปฏบิตัดิำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยั ขัน้ตอนปฏบิตั ิ
4.7.4 บนัทกึกำรประชมุระหว่ำงผูร้บัผดิชอบและคนงำน ลกูจำ้ง ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภำพ, ควำมปลอดภยั และสวสัดกิำร  บนัทกึ 
4.7.5 ขัน้ตอนปฏบิตักิรณีเกดิอุบตัเิหตุหรอืเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ขัน้ตอนปฏบิตั ิ
4.7.5 
4.7.7 

บนัทกึอุบตัเิหตุและกำรบำดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด (เมตรกิเกีย่วกบักำรหยุดงำนเนื่องจำกอุบตัเิหตุ หรอื Lost Time Accident) บนัทกึ 

4.8.1 แผนกำรฝึกอบรม, รวมทัง้กำรประเมนิควำมตอ้งกำรฝึกอบรม ทีต่่อเนื่อง แผน 
4.8.2 บนัทกึกำรฝึกอบรม บนัทกึ 
5.1.1 กำรประเมนิผลกระทบทำงสิง่แวดลอ้ม  หรอื Environmental Impact Assessment (EIA) กำรประเมนิ 
5.1.2 แผนกำรตดิตำมและจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม จำกผลของ EIA แผน 
5.1.3 บนัทกึกำรตดิตำมจำกแผนกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม บนัทกึ 
5.2.1 กำประเมนิ HCV กำรประเมนิ 
5.2.2 
5.2.4 

แผนกำรตดิตำมและจดักำร HCV  แผน 

5.2.3 บนัทกึกำรใหค้วำมรูค้นงำน ลกูจำ้ง เกีย่วกบั RTE species ทะเบยีน 
5.2.4 บนัทกึกำรตดิตำม HCV ทะเบยีน 
5.2.5 เอกสำรขอ้ตกลงกบัชมุชน ทีม่สีทิธใินกำรปกป้อง HCV  ขอ้ตกลง 
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5.3.1 เอกสำรเกีย่วกบัของเสยีและแหล่งทีม่ำของมลพษิทัง้หมด เอกสำร 
5.3.3 แผนกำรจดักำรและก ำจดัของเสยี แผน 
5.4.1 แผนปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ และเพิม่กำรใชพ้ลงังำนหมุนเวยีน แผน 
5.6.1 กำรประเมนิทุกกจิกรรมทีท่ ำใหเ้กดิมลพษิ ซึง่รวมถงึกำรปล่อยกำ๊ซเรอืนกระจก, ฝุ่ นละออง เขม่ำควนั และน ้ำเสยี  กำรประเมนิ 
5.6.2 แผนในกำรลดหรอืท ำใหเ้กดิมลพษิและกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกน้อยทีส่ดุ แผน 
6.1.1 กำรประเมนิผลกระทบทำงสงัคม รวมทัง้บนัทกึกำรประชมุ กำรประเมนิ 
6.1.3 แผนหลกีเลีย่งหรอืลดผลกระทบทำงลบและสง่เสรมิผลทำงบวก และกำรตดิตำมผลกระทบ แผน 
6.2.1 ขัน้ตอนปฏบิตัเิกีย่วกบักำรปรกึษำหำรอืและสือ่สำรกบัผูท้ีแ่สดงควำมสนใจ ขัน้ตอนปฏบิตั ิ
6.2.3 รำยกำรผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รำยกำร 
6.2.3 บนัทกึกำรสือ่สำรและกำรด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองต่อควำมคดิเหน็จำกผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี บนัทกึ 
6.4.1 ขัน้ตอนปฏบิตัสิ ำหรบักำรระบุสทิธติำมกฎหมำย, ตำมจำรตีประเพณี หรอืสทิธใินกำรใช ้

และขัน้ตอนปฏบิตัสิ ำหรบักำรจ ำแนกผูท้ีค่วรไดร้บักำรชดเชย 
ขัน้ตอนปฏบิตั ิ

6.4.2 ขัน้ตอนปฏบิตัสิ ำหรบักำรค ำนวณและกำรจ่ำยชดเชยทีเ่ป็นธรรม ขัน้ตอนปฏบิตั ิ
6.6.1 ประกำศสำธำรณะในภำษำทอ้งถิน่ เกีย่วกบักำรยอมรบัอสิระในกำรรวมกลุ่ม ประกำศ 
6.8.1 นโยบำยควำมเสมอภำคของโอกำสในกำรท ำงำน นโยบำย 
6.9.1 นโยบำยกำรป้องกนักำรคุกตำมทำงเพศและกำรใชค้วำมรุนแรงทุกรปูแบบ นโยบำย 
6.9.2 นโยบำยปกป้องสทิธใินกำรเจรญิพนัธุข์องทุกฝ่ำย โดยเฉพำะผูห้ญงิ   นโยบำย 
6.12.3 นโยบำยและขัน้ตอนปฏบิตักิำรจำ้งงำนส ำหรบัลกูจำ้งชัว่ครำวและแรงงำนต่ำงดำ้ว นโยบำย&ขัน้ตอนปฏบิตั ิ
6.13.1 นโยบำยเคำรพสทิธมินุษยชน นโยบำย 
7.1.1 กำรประเมนิผลกระทบทำงสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีเ่ป็นอสิระ (SEIA) กำรประเมนิ 
7.1.2 แผนกำรจดักำร จำกผลของ SEIA ขัน้ตอนปฏบิตั ิ
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7.2.1 แผนทีด่นิทีม่คีวำมเหมำะสม หรอื กำรส ำรวจดนิทีเ่พยีงพอในกำรวำงแผนกำรปลกูปำลม์น ้ำมนัในระยะยำว  แผนที ่
7.3.2 กำรประเมนิ HCV ทีค่รอบคลุม กำรประเมนิ 
7.3.4 แผนปฏบิตักิำร HCV แผน 
7.4.1 แผนทีแ่สดงดนิทีด่อ้ยคุณภำพและดนิทีเ่ปรำะบำงต่อกำรพงัทลำย, รวมถงึพืน้ทีล่ำดชนัเกนิไปและดนิพรุ แผนที ่
7.4.2 แผนกำรป้องกนัดนิดอ้ยคุณภำพ และดนิทีเ่ปรำะบำงต่อกำรพงัทลำย, รวมทัง้ทีด่นิพร ุ แผน 
7.6.1 เอกสำรทีแ่สดงกำรตรวจสอบสทิธติำมกฎหมำย, สทิธติำมจำรตีประเพณี, และสทิธใินกำรใช ้ กำรประเมนิ 
7.8.2 แผนลดปรมิำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก แผน 

8.1.1 แผนปฏบิตักิำรส ำหรบักำรปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง แผน 
 
 

 

 
 


