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ข้อกำหนดระบบการจัดการตามมาตรฐาน RSPO
และแนวทางการรับรองแบบกลุ่มสำหรับผลผลิตปาล์มสด

ร่าง 2 – มีนาคม 2558

ส่วนที่ 1  บทนำ, ขอบเขตเอกสาร และ การประยุกต์ใช้ 

1.1 บทนำ และคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรองแบบกลุ่ม

การได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับผู้ผลิตปาล์มน้ำมันทุกๆ ระดับ มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์, วิสัยทัศน์,
และพันธกิจของ RSPO โดยหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO นั้นได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทุก
ระดับรวมทั้งเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยรายเด่ียวๆ มักประสบกับความท้าทายในการแบกรับต้นทุนเพื่อ
การดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO ปี 2556 และต้องจ่ายค่าตรวจรับรองด้วยตนเอง ดังนั้น
RSPO จึงผลิตระบบการรับรองแบบกลุ่มซ่ึงจะช่วยให้ผู้ปลูกรายเด่ียวๆ หลายๆ คน สามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลผลิตทะลายปาล์มสด หรือ Fresh Fruit Bunches (FFB) ภายใต้ใบรับรองฉบับเดียวกัน ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนที่ต้องแบก
รับได้ 

การรับรองแบบกลุ่ม หรือ Group Certification เป็นเคร่ืองมือที่มีการนำมาใช้โดยทั่วไปในการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น ผลผลิตออร์แกนิค, การจัดการป่าไม้ที่ดี, วิธีปฏิบัติด้านการเกษตรที่ดี) ซ่ึงทำให้
สามารถรับรองมาตรฐานหน่วยการผลิตหลายๆ หน่วยภายใต้ใบรับรองร่วม ผ่านการดำเนินการขององค์กรกลางหรือบุคคล 
(ผู้จัดการกลุ่ม, หน่วยบริหารงานกลุ่ม หรือ หน่วยประสานกลางของกลุ่ม) ผู้จัดการกลุ่มมีหน้าที่ในการจัดทำระบบการ
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[แนะนำชุดมาตรฐานของข้อมูลสำหรับมาตรฐานและนโยบายท้ังหมดของ RSPO]

ช่ือเอกสาร: ข้อกำหนดระบบการจัดการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรับรองแบบกลุ่มสำหรับผลผลิตปาล์ม
สด

รหัสอ้างอิงเอกสาร : [ใส่รหัส] เวอร์ชั่น 2

ขอบเขตทางกายภาพ: ระดับนานาชาติ

วันท่ีอนุมัติ: [….]

วันท่ีปรับปรุงเอกสาร: เอกสารนี้จะปรับปรุงตามการปรับปรุงแต่ละครั้งของ RSPO P&C.

ข้อมูลติดต่อ: [ใส่รายละเอียดติดต่อของกองเลขา]

ช่วงเวลาประกาศใช้เอกสาร:
เอกสารนี้ได้รับการประกาศใช้ เมื่อ XX 2015 (วันท่ีอนุมัติจะกำหนดโดย RSPO BOG). จนถึง XX 2016 เอกสารแนวทางท่ีมีอยู่สำหรับ
เกษตรกรรายย่อยยังคงใช้ได้ 
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ควบคุมภายในเพื่อควบคุมการดำเนินการของกลุ่ม และเพื่อดำเนินการตามแผนการประเมินภายในของสมาชิกกลุ่ม เพื่อ
ให้มั่นใจว่าสมาชิกยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RSPO  

ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในของทุกกลุ่มจะต้องผ่านมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม นอกเหนือจากมาตรฐานการผลิต
ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน 

ผู้จัดการกลุ่มและตัวแทนของสมาชิกกลุ่มจะได้รับการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจรับรองที่เป็นอิสระ (ดูภาพที่ 1)

ภาพที่ 1: โครงสร้างการรับรองมาตรฐานกลุ่ม

1.2  โครงสร้างของเอกสารและแนวทางการปรับใช้ 

เอกสารนี้ประกอบด้วยสามส่วนหลัก: 

ส่วนที ่1 เกี่ยวกับที่มาของเอกสาร, ขอบเขตของเอกสาร และการนำเอกสารไปประยุกต์ใช้, 

ส่วนที ่2 เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการจัดการกลุ่ม, 

ส่วนที ่3 มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO 
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รายละเอียดเฉพาะในแต่ละส่วน สำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม:

ผู้จัดการกลุ่ม: 

ส่วนที ่2: มีคำแนะนำในการจัดต้ังกลุ่มและจัดการกลุ่ม 

ส่วนที ่3 (คอลัมน์ในตารางที่ระบุว่า “ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม”): เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามตัว
ช้ีวัดบางตัวในหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO 

ส่วนที ่3 (คอลัมน์ในตารางที่ระบุว่า “แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม”): เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการ
ดำเนินการตามตัวช้ีวัดของหลักการและเกณฑ์กำหนด 

สมาชิกกลุ่ม:

a) มีพื้นที่ไม่เกิน 500 เฮกแตร์: 

ส่วนที ่3 (คอลัมน์ในตารางที่ระบุว่า “ข้อกำหนดสำหรับสมาชิกกลุ่มที่มีพื้นที่สวนไม่เกิน 500 เฮกแตร์”): เป็นข้อ
กำหนดสำหรับสมาชิกในการปฏิบัติตามตัวช้ีวัดของหลักการและเกณฑ์กำหนด

ส่วนที ่3 (คอลัมน์ในตารางที่ระบุว่า “แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่มที่มีพื้นที่สวนไม่เกิน 500 เฮกแตร์”): เป็นคำ
แนะนำเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการดำเนินการตามตัวช้ีวัดของหลักการและเกณฑ์กำหนด

b) มีพื้นที่มากกว่า 500 เฮกแตร์: 

 สมาชิกกลุ่มที่มีพื้นที่มากกว่า 500 เฮกแตร์ จะต้องดำเนินการตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับผู้ปลูก  (เช่น ตัวช้ีวัดที่
ไม่ใช่ของโรงงาน) ภายใต้ ‘หลักการและเกณฑ์กำหนดสำหรับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนปี 2556 ที่ประกาศ
ใช้โดยคณะกรรมการ บริหาร RSPO และได้รับการรับรองจากการประชุมวิสามัญสมัชชาสมาชิก RSPO วันที่ 25
เมษายน 2556’ (หรือ RSPO P&C 2013) 

ผู้ตรวจรับรอง:

ส่วนที ่2 (ในช่วงท้ายของส่วนย่อย): มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการตรวจรับรองการจัดการกลุ่มแต่ละด้าน 

ส่วนที ่3 (คอลัมน์ในตารางที่ระบุว่า “แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง”): แนวทางสำหรับการตรวจประเมินการ
ดำเนินการตามหลักการและเกณฑ์กำหนด 

ในภาคผนวกของเอกสารนี้มีรายการของนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดใน RSPO P&C
2013 ซ่ึงจำเป็นต้องจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่ม [หมายเหตุ: กำลังพัฒนา]

1.3 ขอบเขตของเอกสาร 

เอกสารนี้นำเสนอข้อกำหนดของ RSPO สำหรับการรับรองมาตรฐานผลผลิตทะลายปาล์มสดของกลุ่ม ซ่ึงครอบคลุมทั้งข้อ
กำหนดของระบบการจัดการกลุ่ม และข้อกำหนดสำหรับดำเนินการตาม RSPO P&C 2013.
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1.4 การประยุกต์ใช้

เอกสารนี้ใช้ได้กับกลุ่มทุกกลุ่มที่มีความต้องการการรับรองมาตรฐานผลผลิตทะลายปาล์มสด โดยสมาชิกกลุ่มสามารถเป็น
ผู้ปลูกอิสระประเภทใดก็ได้ ซ่ึงรวมถึงเกษตรกรรายย่อย (smallholders), ผู้ปลูกนอกโครงการ (outgrowers) และผู้ปลูกอิส
ระอ่ืนๆ และสามารถมีสมาชิกกลุ่มที่มีขนาดสวนแตกต่างกันได้  

หน่วยในการรับรองคือผู้จัดการกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มทั้ง 100%

ผู้ปลูกที่มีพื้นที่มากกว่า 500 เฮกแตร์ สามารถเป็นสมาชิกกลุ่มได้ อย่างไรก็ดีจะไม่สามารถใช้ข้อกำหนดในคอลัมน์ที่มี
หัวข้อ ‘ข้อกำหนดสำหรับสมาชิกกลุ่มที่มีพื้นที่สวนไม่เกิน 500 เฮกแตร์’ ในตาราง XXXXX ในส่วนที ่3 ของเอกสารนี้; แต่ละ
ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดสำหรับผู้ปลูกที่ระบุใน RSPO P&C 2013: ดู ส่วนที่ XXXXX.

เอกสารนี้จะไม่สามารถใช้กับโรงงานที่ใช้ที่ดิน/พื้นที่ปลูก ของตนเอง ซ่ึงจะต้องใช้ RSPO P&C 2013 เพื่อรับรองมาตรฐาน 
CPO ของโรงงาน

 โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ร่วมกับ เกษตรกรรายย่อยในโครงการ หรือ scheme smallholders
อาจจะเลือกใช้การรับรองมาตรฐานผลผลิตทะลายปาล์มสดของเกษตรกรในโครงการโดยใช้ข้อกำหนดการรับรอง
มาตรฐานกลุ่มที่ระบุในเอกสารนี้ได้ เพื่อขอรับใบรับรองมาตรฐานผลผลิตทะลายปาล์มสดแบบกลุ่มแยกต่าง
หาก, ซ่ึงจะทำให้สมาชิกในโครงการทุกรายได้รับใบรับรองแบบกลุ่มในระยะเวลา 3 ปี โดยที่โรงงานขอการรับรอง
มาตรฐานของโรงงานเอง หรือโรงงานอาจจะเลือกรวมเอาเกษตรกรรายย่อยในโครงการเข้ามาในการขอใบรับรอง
มาตรฐานของโรงงานในระยะเวลา 3 ปี ด้วยก็ได้ (ดู ‘เอกสารฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับระบบการรับรองมาตรฐานของ
RSPO ที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของ RSPO ในวันที่ 26 มิถุนายน 2550 (อนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริหาร วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เกี่ยวกับกระบวนการที่ปรับปรุงสำหรับการเห็นชอบเกณฑ์ทั่วไประดับ
นานาชาติภายใต้การตีความระดับชาติของประเทศผู้ผลิตขนาดเล็ก (ในภาคผนวก 1A)’).

1.5 เอกสารอ้างอิง

เอกสารของ RSPO ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ ได้แก่: 

 หลักการและเกณฑ์กำหนดสำหรับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนปี 2556 ที่ประกาศใช้โดยคณะกรรมการ 
บริหาร RSPO และได้รับการรับรองจากการประชุมวิสามัญสมัชชาสมาชิก RSPO วันที่ 25 เมษายน 2556

 ระบบการรับรองของ RSPO เอกสารฉบับสมบูรณ์ ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร วันที่ 26 มิถุนายน 
2550 (อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เกี่ยวกับกระบวนการที่ปรับปรุงสำหรับการเห็น
ชอบเกณฑ์ทั่วไประดับนานาชาติภายใต้การตีความระดับชาติของประเทศผู้ผลิตขนาดเล็ก(ในภาคผนวก 1A)) 

 ข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานและการรับรองระบบงานสำหรับกลุ่มของ RSPO วันที่ 26 สิงหาคม 2553 
 เอกสารฉบับสมบูรณ์ระบบการรับรองมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานของ RSPO ที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการ

บริหารของ RSPO วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 

เอกสารฉบับนี้สามารถใช้แทนเอกสาร RSPO ดังต่อไปนี้:
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1) มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่มของ RSPO – เอกสารฉบับสมบูรณ์ – อนุมัติเดือนกรกฎาคม 2553  (ปรับปรุงเดือน
เมษายน 2553)

2) หลักการและเกณฑ์กำหนด การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของ RSPO – แนวทางสำหรับเกษตรกรรายย่อยใน
โครงการ: พัฒนาโดยคณะทำงานด้านเกษตรกรรายย่อย วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 

3) หลักการและเกณฑ์กำหนด การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของ RSPO – แนวทางสำหรับเกษตรกรรายย่อย
อิสระภายใต้การรับรองแบบกลุ่ม พัฒนาโดยคณะทำงานด้านเกษตรกรรายย่อย วันที่ 19 มิถุนายน 2553 

เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ:
1) การทบทวนแนวทางสำหรับเกษตรกรรายย่อยของ RSPO: เอกสารทบทวนร่างแนวทางและการตีความระดับ

ประเทศ – รายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 15 เมษายน 2552 (Proforest) 
2) เกษตรกรรายยอ่ยอิสระและระบบห่วงโซ่อุปทานของ RSPO ที่แตกต่างกัน: อะไรบ้างที่ควรปรับปรุง? [28 มีนาคม

2555 (AidEnvironment)] 
3) ISEAL Alliance ‘ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการับรองมาตรฐานของกลุ่มผู้ผลิต’ P035 – เวอร์ช่ันสำหรับสาธารณะ 1

– พฤศจิกายน 2551

1.6 คำศัพท์และนิยามศัพท์

ผู้ปลูกอิสระ หรือ   Independent Grower (ปรับปรุงจากคำนิยามของเกษตรกรรายย่อยอิสระใน RSPO P&C 2013):

ผู้ปลูกที่ไม่มีภาระผูกพันภายใต้พันธสัญญา, สัญญาการกู้ยืม, หรือแผนงานร่วมกับโรงงานแห่งใดแห่งหนึ่ง  

เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการ หรือ   S  cheme smallholders (จาก RSPO P&C 2013):

เกษตรกรรายย่อยที่มีภาระผูกพันภายใต้พันธสัญญา, สัญญาการกู้ยืม, หรือ แผนงานร่วมกับโรงงานแห่งใดแห่งหนึ่ง, แต่
ความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ที่สัญญาดังกล่าว คำศัพท์ที่คล้ายกันกับเกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการ ไ ด้แก่
associated และ/หรือ plasma smallholders.

ผู้จัดการกลุ่ม หรือ   Group Manager (จากมาตรฐาน RSPO สำหรับการรับรองแบบกลุ่ม – ฉบับสมบูรณ์ –  อนุมัติเดือน
กรกฎาคม 2553 แก้ไขเพิ่มเติม 2556): 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการระบบควบคุมภายในและจัดการกลุ่ม  

สมาชิกกลุ่ม หรือ   Group members (ปรับปรุงจาก ISEAL Alliance ‘ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการับรองมาตรฐานของกลุ่มผู้
ผลิต’ P035 - เวอร์ช่ันสสำหรับสาธารณะ 1 – พฤศจิกายน 2551):

ผู้ปลูกรายเด่ียวๆ ที่เข้าร่วมในกลุ่มอย่างเป็นทางการ

ระบบควบคุมภายใน หรือ   Internal Control System - ICS (จาก มาตรฐาน RSPO สำหรับการรับรองแบบกลุ่ม – ฉบับ
สมบูรณ์ –  อนุมัติเดือนกรกฎาคม 2553 แก้ไขเพิ่มเติม 2556): 

ชุดเอกสารที่มีขั้นตอนปฏิบัติและกระบวนการที่กลุ่มต้องปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนด 
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ผู้ตรวจสอบภายใน หรือ   Internal Auditor (ปรับปรุงจาก ISEAL Alliance ‘ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการับรองมาตรฐานของ
กลุ่มผู้ผลิต’ P035 - เวอร์ช่ันสสำหรับสาธารณะ 1 – พฤศจิกายน 2551):

บุคคลหรือองค์กร ที่ได้รับการแต่งต้ังจากหน่วยบริหารงานกลุ่ม ให้ดำเนินการตรวจประเมินสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้องของ RSPO และข้อกำหนดการเป็นสมาชิก 

ส่วนที ่2   ข้อกำหนดการรับรองแบบกลุ่ม

องค์ประกอบด้านล่างนี้ ระบุถึงข้อกำหนดสำหรับระบบการรับรองแบบกลุ่ม มีสามองค์ประกอบดังต่อไปนี้ :
องค์ประกอบที่ 1:  สถานะของกลุ่ม และข้อกำหนดการจัดการกลุ่ม 
องค์ประกอบที่ 2: ระบบการควบคุมภายใน – นโยบายและการจัดการ 
องค์ประกอบที่ 3: ระบบการควบคุมภายใน – การดำเนินการ 

2.1. องค์ประกอบที่ 1 (E1):  สถานะของกลุ่ม และข้อกำหนดการจัดการกลุ่ม 

E1.1 กลุ่มต้องจัดต้ังโดยมีสถานะตามกฎหมาย 

E1.1.1 จะต้องมีเอกสารที่แสดงถึงสถานะของกลุ่มที่มีการจัดต้ังตามกฎหมาย  
สถานะของกลุ่มจะต้อง:

a. เป็นกลุ่มที่มีการรองรับตามกฎหมายของประเทศที่กลุ่มจัดต้ังขึ้นและจดทะเบียน 
b. เป็นสมาชิกของ RSPO
c. กำหนดรายละเอียด และ โครงสร้างการบริหารจัดการส่วนกลาง 
d. มีการแต่งต้ังผู้จัดการกลุ่ม (ดู E1.2)

E1.1.2 หน่วยบริหารงานกลุ่มจะต้องมีเอกสารช้ีแจงข้อกำหนดการเป็นสมาชิกให้สมาชิกรับทราบ ซ่ึงเอกสาร
ต้องครอบคลุมถึงการเข้าเป็นสมาชิกใหม่  

 จะต้องมีหลักฐานท่ีเป็นเอกสารว่าสมาชิกกลุ่มแต่ละรายเข้าร่วมกลุ่มอย่างเป็นทางการ 
 สมาชิกอย่างเป็นทางการของกลุ่มจะต้องเซ็นต์ช่ือในข้อตกลงกับผู้จัดการกลุ่ม ว่าจะปฏิบัติให้

เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของ RSPO 
 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องเก็บสำเนาของข้อตกลงและแสดงให้เห็นว่าสมาชิกแต่ละรายมีสำเนาเก็บไว้

เช่นกัน 
 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดเก็บสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้อย่างน้อย 5 ปี

E1.1.3 ผู้จัดการกลุ่มต้องเก็บหลักฐานท่ีแสดงว่าได้มีการสื่อสารหรือช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดและโครงสร้าง
ของกลุ่มให้กับสมาชิกทุกคนผ่านวิธีการท่ีเหมาะสม 

แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง  :   [  คณะทำงานด้านเกษตรกรรายย่อยของ     RSPO     ต้องการข้อเสนอแนะในส่วนน้ี
เป็นอย่างยิ่ง จากการปรึกษาหารือสาธารณะรอบท่ีสอง  ]
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E1.2 กลุ่มต้องได้รับการจัดการโดยผู้จัดการกลุ่ม 

E1.2.1 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องเป็นองค์กรที่มีสถานะตามกฎหมาย หรือบุคคลที่ทำหน้าที่แทนองค์กรที่มีสถานะตาม
กฎหมาย, เช่น กลุ่ม (E1.1.1)

ผู้จัดการกลุ่มจะรับผิดชอบในการสนับสนุนสมาชิกให้สามารถดำเนินการตามมาตรฐาน รวมทั้งมีหน้าที่ใน
การเตรียมการและดำเนินการระบบควบคุมภายใน (ICS)  

หากผู้จัดการกลุ่มไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียว แต่เป็นองค์กร:
 องค์กรจะต้องแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการ
 และต้องมีคำอธิบายโครงสร้างโดยทั่วไปของกลุ่มบริหารจัดการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

แต่ละตำแหน่งและความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

E1.2.2 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องแสดงความพร้อมเกี่ยวกับทรัพยากรและความสามารถในการดูแลจัดการกระบวนการ
รับรองแบบกลุ่ม และสนับสนุนให้ผลดำเนินการของกลุ่มเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

แนวทาง: 
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบให้สมาชิกกลุ่มดำเนินการตามมาตรฐานนี้ และข้อกำหนดการรับรองแบบ
กลุ่มของ RSPO

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องมีความสามารถในการควบคุม, ติดตาม และประเมินผล สมาชิกทุกคนเกี่ยวกับการดำเนิน
การตามมาตรฐาน RSPO ซ่ึงรวมถึงการสื่อสารกับสมาชิกและการเยี่ยมเยียนสวนของสมาชิกตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนด 
ในรายละเอียด ผู้จัดการกลุ่มจะต้องมีความสามารถในด้าน:

 จัดการตามขั้นตอนปฏิบัติและการบันทึกของกลุ่ม ซ่ึงก็คือระบบการควบคุมภายใน หรือ  Internal 
Control System (ICS).

 กำหนดคุณสมบัติของการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 สนับสนุนกระบวนการรับรอง รวมทั้งทำให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่หน่วยงานรับรอง

มาตรฐานเสนอแนะ ภายในระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน  
 แสดงถึงการมีทรัพยากรที่เพียงพอ ได้แก่ ทางด้านบุคลากร, การเงิน, กายภาพ และทรัพยากรที่เกี่ยว

ข้องอ่ืนๆ – เพื่อการสนับสนุนทางเทคนิคและการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เลือก
ปฏิบัติ

E1.2.3 ผู้จัดการกลุ่ม และ/หรือ บุคลากรในทีมต้องมีความเข้าใจในประเด็นดังต่อไปนี้:
 ข้อกำหนดการผลิตน้ำมันปาล์มสำหรับเกษตรกรรายย่อย
 หลักการและเกณฑ์กำหนดการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO, 
 มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่มตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO (มาตรฐานในเอกสารนี้)
 มาตรฐานการรับรองห่วงโซ่อุปทานของ RSPO 
 นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติของกลุ่ม 

E1.2.4 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องให้เอกสารต่อไปนี้กับสมาชิกกลุ่มที่เป็นสมาชิกแล้วและผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิก:
o เอกสารอธิบายกระบวนการรับรองมาตรฐานของ RSPO 
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o เอกสารอธิบายข้อกำหนดการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม 
o เอกสารอ่ืนๆตามที่ผู้จัดการกลุ่มต้องการ และการอธิบายสิทธิที่ผู้รับรองมาตรฐานสามารถเข้าถึงเอกสารและ

สวนของสมาชิกกลุ่ม เพื่อการประเมินและติดตาม 
o เอกสารอธิบายเกี่ยวกับผู้รับรองมาตรฐาน และข้อกำหนด RSPO ตามที่เผยแพร่แก่สาธารณะ
o เอกสารอธิบายภาระผูกพันของการเข้าเป็นสมาชิก, ยกตัวอย่างเช่น:

 การเก็บรักษาข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม;
 การปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือแนวทางที่กำหนดโดยผู้รับรองมาตรฐาน 
 เงื่อนไขอ่ืนๆ ของการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 คำอธิบายเกี่ยวกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นสมาชิก 

แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง  :   [  คณะทำงานด้านเกษตรกรรายย่อยของ     RSPO     ต้องการข้อเสนอแนะในส่วนน้ี
เป็นอย่างยิ่ง จากการปรึกษาหารือสาธารณะรอบท่ีสอง  ]

2.2. องค์ประกอบที่ 2 (E2):  ระบบการควบคุมภายใน – นโยบายและการจัดการ

E2.1 ระบบการควบคุมภายในจะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการจัดการและ
ดำเนินการ  

E2.1.1 ระบบควบคุมภายในของกลุ่มจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการตัดสินใจและความรับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องแสดงถึงความสามารถในการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย:
i. กำหนดขอบเขตทางภูมิประเทศของกลุ่ม 
ii. เตรียมการ, ดูแล และบันทึกเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการกลุ่ม 
iii. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับพนักงานลูกจ้างแต่ละคน เพื่อการดำเนินงานของกลุ่ม 
iv. เตรียมการและดูแลกฎระเบียบของกลุ่มซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ในการเข้าเป็นสมาชิก 

 
E2.1.2 ระบบการควบคุมภายในต้องมีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกกลุ่ม  

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดทำและดำเนินการระบบจัดการข้อมูลและการรายงานส่วนกลาง ประกอบด้วย:
i. รายช่ือและที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อ รวมทั้งวิธีการติดต่อสื่อสารที่เป็นไปได้
ii. แผนที่แสดงที่ต้ังสวนและขนาดพื้นที่สวนเป็นเฮกแตร์
iii. เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดิน / สิทธิในการใช้ 
iv. สำเนาใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
v. ที่อยู่สำหรับติดต่อแบบเต็ม
vi. วันที่เข้าเป็นสมาชิก
vii. รหัสย่อยสำหรับใช้เป็นรหัสต่อจากหมายเลขใบรับรองกลุ่ม 
viii. วันที่สมาชิกเซ็นต์ช่ือเพื่อประกาศเจตนารมย์ ตามข้อกำหนดการเข้าเป็นสมาชิก 
ix. วันที่ออกจากการเป็นสมาชิกหากมีและเหตุผลในการลาออก 
x. การคาดการณ์ผลผลิตทะลายปาล์มสดที่ผลิตได้เป็นเมตริกตันต่อปี 
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xi. บันทึกการติดตามและการเข้าอบรม 
xii. การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการร้องขอ และปฏิบัติการที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนด

แนวทาง: 
ต้องมีการจัดทำบันทึกให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลาสำหรับสมาชิกกลุ่มทุกราย:
ควรมีการจัดเก็บบันทึกกลุ่มไว้อย่างน้อย 5 ปี โดยมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัย

E2.1.3 ระบบการควบคุมภายในต้องมีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการตรวจประเมินเบ้ืองต้นสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกลุ่ม

แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง  :   [  คณะทำงานด้านเกษตรกรรายย่อยของ     RSPO     ต้องการข้อเสนอแนะในส่วนน้ี
เป็นอย่างยิ่ง จากการปรึกษาหารือสาธารณะรอบท่ีสอง  ]

2.3. องค์ประกอบที่ 3 (E3): ระบบการควบคุมภายใน – การดำเนินการ

E3.1 ระบบการควบคุมภายในจะต้องมีแผนงานตรวจสอบภายในของสมาชิก  

E3.1.1 ผู้จัดการกลุ่มจะดำเนินการตามแผนงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย:
 การตรวจสอบภายในสำหรับสมาชิกกลุ่มจะต้องดำเนินการสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละคร้ัง) เพื่อยืนยันว่ากลุ่ม

ยังคงดำเนินการอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดในการรับรองแบบกลุ่ม 
 มีการจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องทุกรายการ 

แนวทาง:
การตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นระบบ, และมีกระบวนการบันทึก บันทึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นต้องมีการจัดเก็บไว้
อย่างน้อย 5 ปี 
อาจมีการกำหนดตารางการตรวจสอบภายในเพิ่มเติมหากพบปัญหาเกิดขึ้นหรือเมื่อผู้จัดการกลุ่มได้รับข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงกล่าวอ้างว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยสมาชิก 

E3.1.2 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดทำการประเมินความเสี่ยงของสมาชิกกลุ่มเพื่อกำหนดกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกกลุ่มใน
กระบวนการตรวจรับรอง 

การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาจาก:
 ความหลากหลายของสมาชิกในกลุ่ม (เช่น ความหลากหลายในเร่ืองขนาดสวนของสมาชิก,  โครงสร้าง

การบริหารจัดการ, ความหลากหลายของภูมิประเทศ ฯลฯ) 
 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ (เช่น มีการปลูกทดแทนหรือการขยายพื้นที่มากน้อยเพียงใด,

มีสมาชิกใหม่มากแค่ไหน และเพื่อการประเมินภายหลัง ได้เคยมีกรณีทำผิดข้อกำหนดหรือไม่)

แนวทาง:
กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำคือกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น สภาพพื้นที่และสภาพทางเศรษฐกิจสังคมเหมือนกัน,
หรือในพื้นที่ที่ไม่มีการปลูกเพิ่ม หรือ ไม่มีการขยายสวน , ไม่มีสมาชิกใหม่, การต้ังกลุ่มและการเลือกผู้จัดการกลุ่ม
เป็นไปอย่างมีระบบ, และเพื่อการประเมินต่อเนื่อง ไม่เคยมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
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กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง คือ กลุ่มที่มีความแตกต่างกันมาก (เช่น สวนของสมาชิกอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ต่างกัน
มาก, สมาชิกมีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมันในระดับที่แตกต่างกัน , ขนาดสวนของสมาชิกต่างกันมาก,
หรือสมาชิกมีสภาพทางเศรษฐกิจสังคมไม่เหมือนกัน ฯลฯ), หรือในสภาพที่มีการปลูกทดแทนและขยายพื้นที่สวน
เมื่อเร็วๆ นี้, และ/หรือ กำลังมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการของกลุ่ม 

กลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ กลุ่มที่สมาชิกมีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่ทั้งหมด , ไม่มีการปลูกทดแทนหรือการ
ขยายพื้นที่ปลูก แต่จากประวัติการจัดการกลุ่มพบกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

อาจมีการกำหนด ‘ระดับความเสี่ยง’ เป็น ระดับ 1 – ความเสี่ยงต่ำ, ระดับ 2 – ความเสี่ยงปานกลาง, ระดับ 3 –
ความเสี่ยงสูง ส่วนจำนวนตัวอย่างจะใช้สูตรในการกำหนดดังนี้ (0.8√y) x (z) โดย z คือตัวแปรที่กำหนดขั้นจาก
การประเมินความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงต่ำจะมีตัวแปร = 1, ความเสี่ยงปานกลาง = 1.2, ความเสี่ยงสูง = 1.4
(ดูตาราง X). 

ตารางท่ี X: ตัวอย่างของขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่มในการประเมินภายใน

จำนวนสมาชิกกลุ่ม =
y 

ขนาดขั้นต่ำ 
= 0.8√y 

ระดับ 1 – ความเสี่ยง
ต่ำ = (0.8√y) x (1) 

ระดับ 2 – ความเสี่ยง
ปานกลาง=(0.8√y) x
(1.2) 

ระดับ 3 – ความเสี่ยง
สูง =(0.8√y) x (1.4)

6 2 2 3 3 
14 3 3 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 

หมายเหตุ: ขนาดกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเสมอ (เช่น 2.4 จะถูกปัดเศษเป็น 3) การปัดเศษจะดำเนินการ
ในขั้นตอนสุดท้ายของการคำนวณ

ตัวอย่างสถานการณ:์

ตัวอย่างที่     1
กลุ่มมีสมาชิก 100 ราย:
มีการตั้งกลุ่มมานาน 10 ปี ภายใต้การดูแลของผู้จัดการกลุ่มคนเดิมตลอด และเกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิก
กลุ่มมีขนาดสวนเท่าๆ กัน และต้ังอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ ต้นปาล์มน้ำมันมีอายุระหว่าง 6-
15 ปี และสมาชิกกลุ่มไม่มีการกู้เงินหรือมีหนี้สิน และมีการถือครองที่ดินที่เป็นที่ดินมรดกทั้งหมด ซ่ึงกรณีนี้แสดง
ถึงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีตัวแปรที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงเพียงแค่ 1 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างในการ
ประเมินคือ 8 จากจำนวนสมาชิก 100 ราย

ตัวอย่างที่     2
กลุ่มมีสมาชิก 100 ราย:
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มีการตั้งกลุ่มมาประมาณ 10 ปี ภายใต้ผู้จัดการกลุ่มคนเดียว และเกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีขนาด
สวนเท่าๆ กัน และต้ังอยู่บริเวณที่ราบเดียวกัน สมาชิก 80 รายมีปาล์มน้ำมันอายุประมาณ 6-15 ปี แต่อีก 20 ราย
เป็นการปลูกทดแทน สมาชิกกลุ่มไม่มีการกู้เงินหรือไม่มีหนี้สิน และการถือครองที่ดินเป็นที่ดินมรดกทั้งหมด ใ น
กรณีนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำสำหรับสมาชิก 80 รายที่มีปาล์มอายุระหว่าง 6-15 ปี (ดังนั้นปัจจัยความเสี่ยงคือ 1
และขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 7 รายจากจำนวน 80 ราย) และมีความเสี่ยงสูงสำหรับสมาชิก 20 รายที่มีการ
ปลูกทดแทน (ปัจจัยความเสี่ยงคือ 3 และขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 5 จากจำนวน 20 ราย ที่มีความเสี่ยง
สูง)

ตัวอย่างที่     3
สมาชิกกลุ่มม ี100 ราย:
มีการตั้งกลุ่มมานาน 10 ปี ภายใต้ผู้จัดการกลุ่มคนเดียว และเกษตรกรรายย่อยมีขนาดสวนเท่าๆ กัน และต้ังอยู่
ในพื้นที่ราบเดียวกัน สมาชิกกลุ่ม 80 รายมีปาล์มน้ำมันอายุระหว่าง 6-15 ปี และสมาชิกอีก 20 รายเป็นสมาชิก
ใหม่ สมาชิกไม่มีการกู้เงินหรือไม่มีหนี้สิน และการถือครองที่ดินเป็นที่ดินมรดกทั้งหมด ในจำนวนสมาชิก 80 ราย
ซ่ึงมีปาล์มอายุระหว่าง 6-15 ปี มี 40 รายเคยมีประวัติไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด ซ่ึงในกรณีนี้ 40 รายที่ไม่เคย
มีประวัติถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ (ปัจจัยความเสี่ยงเท่ากับ 1 และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 5 จากจำนวน 40 ราย) และ
มีความเสี่ยงปานกลางสำหรับสมาชิก 40 รายที่เคยมีประวัติไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด ดังนั้นปัจจัยความเสี่ยง
คือ 2 และทำให้ขนาดตัวอย่างคือ 6 จากจำนวน 40 ราย, นอกจากนี้มีความเสี่ยงสูงสำหรับสมาชิก 20 รายที่เพิ่ง
เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม และมีปัจจัยความเสี่ยงเท่ากับ 3 ซ่ึงทำให้มีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 5 จากจำนวน 20 รายดัง
กล่าว

E3.1.3 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่าการตรวจประเมินภายในทุกคร้ังจะดำเนินการโดยผู้ประเมินที่ไม่มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกับผู้ได้รับการประเมินเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

E3.1.4 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดทำการประเมินคุณสมบัติเบ้ืองต้น (initial gap audit) สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาเป็นสมาชิก
ใหม่ของกลุ่ม 

 เงื่อนไขเบ้ืองต้นของการเข้าเป็นสมาชิก คือ ต้องไม่มีพื้นที่ปลูกใหม่บนพื้นที่ซ่ึงเป็นป่าปฐมภูมิ, หรือพื้นที่ซ่ึง
ต้องเก็บรักษาไว้ หรือส่งเสริมคุณค่าทางการอนุรักษ์หนึ่งด้านหรือมากกว่า, ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548
(RSPO P&C 2013 เกณฑ์กำหนด 5.2, 7.3) 

 การตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นต้องพิจารณาความเหมาะสมทางกายภาพและสังคมของที่ดินและการ
ปฏิบัติที่ดำเนินการอยู่ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานนี้และมาตรฐานของ RSPO 

แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง  :   [  คณะทำงานด้านเกษตรกรรายย่อยของ     RSPO     ต้องการข้อเสนอแนะในส่วนน้ี
เป็นอย่างยิ่ง จากการปรึกษาหารือสาธารณะรอบท่ีสอง  ]

E3.2 ระบบควบคุมภายในจะต้องมีระบบสนับสนุนการขายทะลายปาล์มสดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของ 
RSPO จากการผลิตของกลุ่ม

E3.2.1 ผู้จัดการกลุ่มควรบันทึกและดำเนินการระบบเพื่อติดตามปริมาณผลผลิตทะลายปาล์มสดที่สมาชิกกลุ่มผลิต
ขึ้น, และ ประสงค์จะขายเป็นผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของ RSPO 

E3.2.2 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่สมาชิกในกลุ่มต้องปฏิบัติตาม ในการขายผลผลิตทะลายปาล์มสดที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน  ต้องทำให้มั่นใจว่าผลผลิตที่ไม่ผ่านการรับรอง จะไม่ถูกขายเป็นผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
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หากมีการนำผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาผสมกับผลผลิตที่ไม่ผ่านการรับรองก่อนการขาย และขนส่งไปยัง
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม, จะต้องนำระบบ mass balance มาดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณผลผลิตที่
ขายโดย  mass balance เท่ากับปริมาณผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของ RSPO ในส่วนผสม 

E3.2.3 ต้องมีบันทึกการขายผลผลิตทะลายปาล์มสด ที่มาจากสวนของสมาชิก ทุกๆ คร้ัง 
ซ่ึงต้องประกอบด้วย:
 ใบส่งสินค้า และ ใบสำคัญรับเงิน (การซ้ือ และ การขาย).
 ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง
 หมายเลขประจำตัวของสมาชิกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดของผลผลิตที่ขาย (เช่น เป็นผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน RSPO หรือไม่), ปริมาณ

ผลผลิต และ สถานที่รับซ้ือ

E3.2.4 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดเก็บสำเนาของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ จัดทำบันทึกการซ้ือขายผลผลิตของ
กลุ่มในระยะเวลา 5 ปี

E3.2.5 ผู้รับซ้ือผลผลิตทะลายปาล์มสด อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการกลุ่ม หรือ ผู้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานห่วงโซ่อุปทานของ RSPO 

ผู้รับซ้ือผลผลิตทะลายปาล์มสด อาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการรับรองของกลุ่ม แทนที่จะขอการ
รับรองมาตรฐานห่วงโซ่อุปทานด้วยตนเอง 
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่าผู้รับซ้ือมีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการคำนวณระบบ mass balance อย่าง
ถูกต้อง, หากเกี่ยวข้อง, และ ผลผลิตทะลายปาล์มสดที่ขายให้กับผู้รับซ้ือสามารถตรวจสอบกลับมายังสมาชิก
กลุ่มได้ 

แนวทาง:
 ต้องมีสัญญาซ้ือขายระหว่างผู้รับซ้ือผลผลิตทะลายปาล์มสดและผู้จัดการกลุ่ม
 ผู้รับซ้ือผลผลิตทะลายปาล์มสดจะต้องเก็บบันทึกการซ้ือและขายที่สมบูรณ์ 
 ถ้าหากผู้รับซ้ือผลผลิตทะลายปาล์มสดได้รับมาตรฐานห่วงโซ่อุปทานของ RSPO, จะต้องให้สำเนาใบรับ

รองมาตรฐานแก่ผู้จัดการกลุ่ม

แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง  :   [  คณะทำงานด้านเกษตรกรรายย่อยของ     RSPO     ต้องการข้อเสนอแนะในส่วนน้ี
เป็นอย่างยิ่ง จากการปรึกษาหารือสาธารณะรอบท่ีสอง  ]
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ส่วนที ่3 แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตาม RSPO P & C 2013 

แนวทางเพิ่มเติมนี้ เป็นแนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม, สมาชิกกลุ่มที่มีพื้นที่สวนไม่เกิน 500 เฮกแตร์ และผู้ตรวจรับรองมาตรฐานที่ต้องดำเนินการและทำการตรวจประเมินกลุ่มผู้ปลูกปาล์ม
น้ำมันอิสระ  

ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

หลักการท่ี 1: ความมุ่งม่ันให้เกิดความโปร่งใส
เกณฑ์กำหนด 1.1 ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และ ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจัดเตรียมข้อมูลเก่ียวกับเกณฑ์ข้อกำหนดของ RSPO อย่างเพียงพอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ กฎหมาย โดยใช้ภาษา และ รูป
แบบที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างจริงจัง 
1.1.1 มีหลักฐานว่าผู้ปลูก
ปาล์มน้ำมัน และ ผู้ประกอบ
การโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 
จัดเตรียมข้อมูลอย่างเพียง
พอในประเด็นต่างๆ  (สิ่ง
แวดล้อม, สังคม และ/หรือ 
กฎหมาย) ตามเกณฑ์
กำหนดของ RSPO ให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจอย่างจริงจัง

1.1.2 (M) มีบันทึกข้อมูล
เก่ียวกับการร้องขอข้อมูลและ
การตอบสนอง

มีความเข้าใจว่าแขกที่เข้ามา
ในสวนและการร้องขอข้อมูล
ทั้งหมด  จะต้องแจ้งแก่ผู้
จัดการกลุ่ม

ต้องแจ้งสมาชิกกลุ่มทุกรายว่าการ
ร้องขอข้อมูลทั้งหมด  จะต้องแจ้งแก่
ผู้จัดการกลุ่ม

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดเตรียมข้อมูล
อย่างเพียงพอในประเด็นต่างๆ  (สิ่ง
แวดล้อม, สังคม และ/หรือ 
กฎหมาย) ตามเกณฑ์กำหนดของ 
RSPO ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจอย่างจริงจัง 
(1.1.1).

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดทำและจัด
เก็บระบบบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการ
ร้องขอข้อมูลและการตอบสนอง 
(1.1.2)

เตรียมสมุดเพ่ือบันทึกผู้ที่เข้ามาในสวน
ทุกกลุ่มและการร้องขอข้อมูลทุก
รายการ 

 วันที่มีการต้อนรับแขกหรือวัน
ที่มีการร้องขอข้อมูล 

 ชื่อของแขกที่เข้ามา หรือชื่อผู้
ร้องขอข้อมูล 

 มีการร้องขอข้อมูลอะไร 
 มีการให้ข้อมูลอะไร 
 ข้อเสนอแนะที่ได้รับมีอะไร

บ้าง

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม

ตรวจสอบว่ามีการจัดทำระบบขึ้นและระบบทำงานได้ โดย
การสุ่มเลือกการร้องขอข้อมูลบางรายการ หากมีรายละเอียด
การร้องขอ และตรวจสอบโดยดูจากช่วงเวลาของการตอบ
สนองและความสมบูรณ์การตอบคำถามหรือให้เอกสารที่
จำเป็น  

ประเมินสมาชิกกลุ่ม

ตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่าการ
ร้องขอข้อมูลทั้งหมด  จะต้องแจ้งแก่ผู้จัดการกลุ่ม

เกณฑ์กำหนด 1.2 เอกสารเก่ียวกับการบริหารจัดการต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเอกสารที่เป็นความลับทางการค้า หรือ เอกสารที่หากเปิดเผยแล้วอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสังคม 
1.2.1 (M) เอกสารที่ต้องจัด
ไว้พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณะ

มีความเข้าใจว่าแขกที่เข้ามา
ในสวนและการร้องขอข้อมูล

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดทำรายการ
เอกสารตามรายการด้านล่าง เป็น

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่ามีรายการเอกสารที่สมบูรณ์ และเอกสารต่างๆ 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ต้องประกอบด้วยเอกสารดัง
ต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย:
• เอกสารสิทธิที่ดิน หรือ สิทธิ
ในการใช้ที่ดิน (เกณฑ์
กำหนด  2.2);
• แผนงานด้านอาชีวอนามัย 
และ ความปลอดภัย (เกณฑ์
กำหนด  4.7);
• แผนและการประเมินผลกระ
ทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
(เกณฑ์กำหนด  5.1, 6.1, 
7.1 และ 7.8);
• เอกสาร HCV (เกณฑ์
กำหนด  5.2 และ 7.3);
• แผนป้องกันและลด
มลพิษ(เกณฑ์กำหนด  5.6);
• รายละเอียดของข้อร้อง
เรียนและความไม่พอใจ 
(เกณฑ์กำหนด  6.3);
• ขั้นตอนและกระบวนการ
เจรจาต่อรอง (เกณฑ์กำหนด
6.4);
• แผนการปรับปรุงอย่างต่อ
เน่ือง (เกณฑ์กำหนด  8.1);
• • รายงานสรุปต่อสาธารณะ
เก่ียวกับการประเมินผลการ
รับรองมาตรฐาน;
• นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
(เกณฑ์กำหนด  6.13).

ทั้งหมด  จะต้องแจ้งแก่ผู้
จัดการกลุ่ม

เอกสารที่สามารถเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ  และมีสำเนาของเอกสาร 
ที่สำนักงานของกลุ่ม:

เอกสารสิทธิที่ดิน หรือ สิทธิในการใช้
ที่ดิน (เกณฑ์กำหนด  2.2);
แผนงานด้านอาชีวอนามัย และ 
ความปลอดภัย (เกณฑ์กำหนด  
4.7);
แผนและการประเมินผลกระทบด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(เกณฑ์กำหนด  5.1, 6.1, 7.1 และ 
7.8);
เอกสาร HCV (เกณฑ์กำหนด  5.2 
และ 7.3);
แผนป้องกันและลดมลพิษ (เกณฑ์
กำหนด  5.6);
รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ
ความไม่พอใจ (เกณฑ์กำหนด  6.3);
ขั้นตอนและกระบวนการเจรจาต่อ
รอง (เกณฑ์กำหนด  6.4);
แผนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(เกณฑ์กำหนด  8.1);
รายงานสรุปต่อสาธารณะเก่ียวกับ
การประเมินผลการรับรองมาตรฐาน;
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (เกณฑ์
กำหนด  6.13) 

ในรายการ พร้อมเผยแพร่หากมีการร้องขอ  

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทน ว่าการ
ร้องขอข้อมูลที่เผยแพร่แก่สาธารณะได้ทั้งหมด  จะต้องแจ้ง
แก่ผู้จัดการกลุ่ม

เกณฑ์กำหนด 1.3 ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และ ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรมในทุกขั้นตอนของการดำเนินการทางธุรกิจและทำธุรกรรม
1.3.1 มีนโยบายที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่แสดงถึงการ

สมาชิกกลุ่มจะต้องแสดงว่า
ตนยอมรับและเห็นชอบกับ

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มใน 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องพัฒนานโยบาย
กลุ่มที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
จำเป็นสำหรับทุกกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มมี

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่านโยบายจะต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวทางของ
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
จริยธรรมในทุกขั้นตอน
ดำเนินการและการทำ
ธุรกรรม, ซ่ึงต้องมีการบันทึก
และสื่อสารแก่ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับและทุกขั้นตอนดำเนิน
การ 

นโยบายของกลุ่มที่เก่ียวกับ
หลักจริยธรรม 

สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
แสดงให้เห็นถึงความรับทราบว่า
หลักจริยธรรมคืออะไร

แสดงว่าพวกเขาได้รับแจกเอกสาร 
หรือ รับฟังการนำเสนอ หรือ การ
ประชุม ที่จัดขึ้นเพ่ือพูดคุยเก่ียวกับ
เรื่องน้ี

ว่ายึดมั่นในหลักจริยธรรมและความ
ซ่ือสัตย์ในทุกขั้นตอนการดำเนินการ
และการทำธุรกรรม 

ขนาดเท่าใด

ผู้จัดการกลุ่มควรจะสามารถแสดงว่า

นโยบายจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
แนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพ่ือต่อต้านการทุจริต, โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมาตรา 12 
มีการจัดทำสำเนาของกรอบแนวทาง
ดังกล่าวและได้อ่านกรอบแนวทางน้ัน 

อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเหล่าน้ี ใน
นโยบายดังกล่าว:
• เคารพต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็น
ธรรม;
• การยับยั้งการทุจริต, การให้สินบน, 
และการฉ้อโกงเงินและทรัพยากรทุกรูป
แบบ;
• มีการให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับระเบียบ
ปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับ
ในอุตสาหกรรม  

มีการใช้ภาษาที่สมาชิกกลุ่ม และ
ลูกจ้าง และพนักงาน เข้าใจ

สมาชิกกลุ่มต้องรับรองว่าตนมีความ
เข้าใจและจะดำเนินการตามนโยบายดัง
กล่าว 

มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวแก่
สมาชิกกลุ่มและมีบันทึกวิธีการในการ
สื่อสาร

อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านการทุจริต, โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมาตรา 12 

ตรวจสอบว่าอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเหล่าน้ี ในนโยบาย
ดังกล่าว:
• เคารพต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม;
• การยับยั้งการทุจริต, การให้สินบน, และการฉ้อโกงเงินและ
ทรัพยากรทุกรูปแบบ;
• มีการให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่
ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม

ตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่ามีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวแก่
สมาชิกกลุ่ม 

ตรวจสอบว่ามีการใช้ภาษาที่สมาชิกกลุ่ม และลูกจ้าง และ
พนักงาน เข้าใจ

คำนึงถึงประเด็นการไม่รู้หนังสือและประเมินว่ามีการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมสู่สมาชิกในกลุ่มน้ี  

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ประเมินความเข้าใจของสมาชิกว่าหลักจริยธรรมคืออะไร 
และนโยบายของกลุ่ม  

ตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่าพวกเขาได้รับแจกเอกสาร หรือ รับ
ฟังการนำเสนอ หรือ การประชุม ที่จัดขึ้นเพ่ือพูดคุยเก่ียวกับ
เรื่องน้ี
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กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน
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แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 
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หากมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
นามกลุ่ม จะต้องมีบันทึกว่าใครเข้าร่วม
บ้าง, และสมาชิกแต่ละรายต้องเซ็นชื่อ
ว่าได้เข้าร่วมหรือได้รับข้อมูล  

มีการแสดงไดอะแกรมอย่างง่ายที่แสดง
ว่าอะไรคือวิธีปฏิบัติที่รับได้และไม่
สามารถรับได้ ซ่ึงอาจจะช่วยในการ
สื่อสารกับสมาชิกที่ไม่รู้หนังสือ 

หลักการท่ี  2: การปฏิบัติตามกฎหมาย และ กฎระเบียบ
เกณฑ์กำหนด  2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และกฎหมายและกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ได้มีการให้สัตยาบันแล้ว
2.1.1 (M) หลักฐานการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่มี
นัยสำคัญและเก่ียวข้อง

2.1.2  ระบบเอกสาร ซ่ึงรวม
ถึงข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์
อักษรเก่ียวกับข้อกำหนดของ
กฎหมาย 

2.1.3 กลไกติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

2.1.4 ระบบติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง

ทำตามข้อกำหนดที่ชี้แจงโดย
ผู้จัดการกลุ่ม, เช่น การเข้า
รับการอบรมที่เก่ียวข้อง, เติม
ข้อมูลในเช็คลิสต/์เครื่องมือ ที่
จัดทำขึ้นเพ่ือยืนยันว่าได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย

จัดเก็บเอกสารโต้ตอบที่
จำเป็นดังที่ระบุในเช็คลิสต์ 
เช่น ใบอนุญาตต่างๆ   

หน้าที่ของผู้จัดการกลุ่มสำหรับ 
2.1.1-2.1.4: 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง:

ทำรายการ/”ทะเบียนด้านกฎหมาย” 
ของกฎหมาย กฎระเบียบ และ
มาตรการที่เก่ียวข้อง
 เอารายละเอียดกฎหมายเหล่าน้ี

มาจากไหน
 มีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ

กฎหมายอย่างไร และ บ่อยแค่
ไหน และบันทึกการเผยแพร่

 ใครเป็นผู้ติดตามว่าจะเกิดการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่าน้ี

 ใครจะติดตาม และ ทำรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน และบ่อยแค่ไหน

 ใครทำหน้าที่บันทึกเมื่อมีการ
เผยแพร่ข้อมูลปัจจุบัน

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
อ้างอิงถึง NI/LI, หากมีแล้ว, สำหรับ
รายการของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

หากมีการเข้าร่วมประชุมใดใดในนาม
กลุ่ม ต้องมีการบันทึกว่าใครเข้ามาร่วม
บ้าง, ต้องให้สมาชิกกลุ่มเซ็นชื่อว่าได้
เข้าร่วมหรือได้รับเอกสาร 

ต้องให้แน่ใจว่าพนักงานในสำนักงาน
ทุกคนรับทราบถึงทะเบียนด้าน
กฎหมายที่จัดทำขึ้น 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำ “ทะเบียนด้านกฎหมาย” หรือ
สิ่งที่คล้ายกันซ่ึงเป็นรายการกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือใน
กลุ่มขนาดใหญ่ขึ้นมีการแจกแจงประเด็นสำคัญของกฎหมาย
เหล่าน้ันด้วย 

ผู้จัดการกลุ่มต้องสามารถอธิบายว่ามีกระบวนการอย่างไรที่
เขา/เธอติดตามความเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบ และ
จะต้องชัดเจนว่ารายการเหล่าน้ีจัดทำขึ้นอย่างไร และผู้รับผิด
ชอบที่กำหนดขึ้นได้มีการดูแลตามรายการและทบทวน
ประจำปี ซ่ึงผู้รับผิดชอบน้ีอาจจะเป็นผู้จัดการกลุ่มหรือ
พนักงานหากเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ขึ้น 

ประเมินว่ารายการเหล่าน้ีเพียงพอกับขนาดของกลุ่ม และมี
กฎหมายที่จำเป็นสำหรับกลุ่มหรือไม่

สำหรับกลุ่มขนาดใหญ่ขึ้น ตรวจสอบว่าได้มีการดึงเอา
ประเด็นหลักๆ ในกฎหมายแต่ละฉบับออกมาอธิบายหรือไม่ 
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แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 
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ทำให้มั่นใจต่อบุคคลที่สามว่าสมาชิก
กลุ่มมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎหมายเหล่าน้ี 

พัฒนาเครื่องมือ เช่น เช็คลิสต์ หรือ
แบบบันทึก ซ่ึงสมาชิกสามารถใช้ได้
เพ่ือช่วยให้สามารถดำเนินการตาม
ข้อกำหนดทางกฎหมาย 

มีหลักฐานว่าได้มีการฝึกอบรมเก่ียว
กับข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น 
บันทึก หรือเอกสารแจก/ข้อมูลที่จัด
พิมพ์/ไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้อง 

แสดงถึงขั้นตอนในการสื่อสารกฎหมายไปสู่สมาชิก? 

บันทึกหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ  และถามคำถามว่า
ทำไมจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงน้ัน? 

ตรวจสอบว่ามีการเก็บสำเนาของกฎหมายในที่ที่ปลอดภัย
และพนักงานทุกคนรับรู้ถึงเอกสารเหล่าน้ี 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทน เก่ียว
กับความเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสมาชิกแต่ละราย 

ตรวจสอบว่าสมาชิกได้รับแจกเอกสาร หรือ รับฟังการนำ
เสนอ หรือ การประชุม ที่จัดขึ้นเพ่ือพูดคุยเก่ียวกับเรื่องน้ี 

เกณฑ์กำหนด  2.2 มีหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ที่ดิน และไม่ถูกคัดค้านสิทธิโดยชุมชนท้องถิ่นที่แสดงสิทธิตามกฎหมาย, ตามจารีตประเพณี หรือสิทธิในการใช้ที่ดินน้ัน 
2.2.1 (M) เอกสารแสดงสิทธิ
ความเป็นเจ้าของที่ดินตาม
กฎหมาย หรือสัญญาเช่า
ที่ดิน และ หรือประวัติการ
ครอบครองที่ดิน และการใช้
ที่ดิน

2.2.2 หลักฐานที่แสดงถึง
แนวเขตตามกฎหมายและ
สัญลักษณ์แสดงแนวเขตที่
เห็นชัดเจนในพ้ืนที่ 

2.2.3 ในกรณีที่มีหรือเคยมี
ข้อพิพาท หรือความขัดแย้ง
เก่ียวกับที่ดิน ให้จัดหาหลัก
ฐานการแก้ปัญหาหรือความ
ก้าวหน้าของการแก้ปัญหา

สมาชิกกลุ่มต้องจัดทำแนว
เขตที่ดินของตนเอง  

หากมีกรณีความขัดแย้ง: 
อธิบายว่าทำไมจึงเกิดความ
ขัดแย้งและสถานการณ์
ปัจจุบัน ชี้แจงสถานะของ
ความขัดแย้งทุกไตรมาส
จนกว่าจะยุติ
บันทึกการประชุมทุกครั้งและ
บันทึกว่ามีใครเข้าร่วม
จัดทำเอกสารของทุกกรณีขึ้น
ต้นด้วยข้อความเก่ียวกับแนว
เขตที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น 
และอธิบายประเด็นและ
ขอบเขตความขัดแย้ง
ตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิ์หรือ

สมาชิกกลุ่มควรจะ: 
ตรวจสอบว่าสัญลักษณ์แสดงแนว
เขตที่ดินมีความชัดเจนในพ้ืนที่ หรือ
มีวิธีแสดงแนวเขตที่ชัดเจนอ่ืนๆ 
หากยังไม่มี ตรวจสอบว่าพ้ืนที่ส่วน
ไหนที่แนวเขตยังไม่ชัดเจน แล้วเริ่ม
ดำเนินการให้เกิดความชัดเจนร่วม
กัน 

ผู้จัดการกลุ่มต้องดำเนินการดังน้ี:

แสดงเอกสารที่แสดงถึงสิทธิในที่ดิน
ตามกฎหมายหรือเอกสารการเช่า
ที่ดิน, ประวัติการครอบครองที่ดิน 
และเอกสารการใช้ที่ดินตาม
กฎหมาย ที่เป็นไปตามกฎหมายท้อง
ถิ่น 

มีการจัดเก็บแผนที่ที่แสดงขอบเขต
ตามกฎหมาย 

ตรวจสอบว่ามีการจัดทำแนวเขต
ที่ดิน
 
หากมีกรณีความขัดแย้ง: ผู้จัดการ
กลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่าได้มี

จำเป็นสำหรับทุกกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มมี
ขนาดเท่าใด
เชื่อมโยงกับ 2.3
ผู้จัดการกลุ่มควรจะสามารถ:- 

มีสำเนาต่างๆ เก็บไว้ในไฟล์แยกจาก
กัน ในสถานที่เก็บที่เหมาะสม 

มีการจัดเก็บแผนที่ที่แสดงขอบเขต
ตามกฎหมาย แผนที่แสดงขอบเขต
ที่ดินก็อาจเพียงพอแล้ว และควรใช้
เครื่องมือ GPS ในการจัดทำแผนที่ 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
เชื่อมโยงกับ 2.3
ตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดินหรือโฉนดที่ดินว่าอนุญาตให้มี
การปลูกปาล์มน้ำมัน 
ตรวจสอบว่าเอกสารที่แสดงสิทธิการครอบครองที่ดินหรือ
สิทธิการเช่าที่ดินมีความสมบูรณ์และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 

กลุ่มควรมีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ มีการ
บันทึกประวัติการใช้ที่ดิน และความเป็นเจ้าของซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับขนาดของกลุ่ม 

ตรวจสอบว่าสำเนาโฉนดที่ดินง่ายต่อการค้นหาและ 
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่ามีแผนที่แสดงแนวเขตตามกฎหมาย 
และเหมาะสมกับขนาดของกลุ่ม (หมายเหตุ:หากกลุ่มมีขนาด
ใหญ่ขึ้นให้แนะนำผู้จัดการกลุ่มว่าการปรับปรุงแผนที่อาจจะมี
ความจำเป็น)  
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันโดยการสุ่มเลือกแนวเขตบางช่วงว่ามี
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ตามกระบวนการแก้ไขข้อ
พิพาท (เกณฑ์กำหนด 6.3 
และ 6.4) และเป็นที่ยอมรับ
ของคู่กรณีที่เก่ียวข้อง 
ต้องมีหลักฐานเพ่ิมเติมที่
แสดงถึงการซ้ือที่ดินตาม
กฎหมาย และหลักฐานว่าได้
มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมให้แก่เจ้าของที่ดินหรือผู้
ใช้ที่ดินคนก่อน, และเป็นกระ
บวนการภายใต้การยินยอมที่
ได้รับการแจ้งล่วงหน้าและ
เป็นอิสระ (FPIC)

2.2.4 (M) ไม่มีกรณีความขัด
แย้งในเรื่องที่ดินอย่างเด่นชัด,
นอกจากมีข้อกำหนดให้มี
กระบวนการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งซ่ึงเป็นที่ยอมรับ (ดู 
เกณฑ์กำหนด 6.3 และ 6.4) 
ได้มีการดำเนินการและเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง

2.2.5 กรณีความขัดแย้งใน
ที่ดิน, ต้องมีการทำแผนที่
แสดงพ้ืนที่ที่เกิดความขัดแย้ง
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ (รวม
ถึงชุมชนข้างเคียง หากม)ี

2.2.6 (M) เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่

โฉนดที่ดินที่มีอยู่อนุญาตการ
ปลูกปาล์มน้ำมัน 

กระบวนการเพ่ือแก้ปัญหาความขัด
แย้งดังกล่าว และให้สมาชิกกลุ่มจัด
เก็บบันทึกการประชุม

สัญลักษณ์แสดงแนวเขตในพ้ืนที่จริง หากยังไม่มีให้ประเมิน
ว่าได้มีความพยายามในการกำหนดพ้ืนที่ที่อาจเกิดความขัด
แย้ง หรือ พ้ืนที่ซ่ึงแนวเขตยังไม่ชัดเจน 
กลุ่มอาจจะทำสัญลักษณ์ชั่วคราวในพ้ืนที่เหล่าน้ันไว้ก่อน 

ตรวจสอบว่าได้มีการบันทึกการประชุมทุกครั้งและมีความถูก
ต้อง

ตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
หากยังมี ได้มีการอธิบายอย่างเพียงพอหรือไม่? และการ
แก้ไขมีความก้าวหน้าอย่างไร 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
เชื่อมโยงกับ 2.3
ตรวจสอบสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่ามีเอกสารสิทธิที่ถูก
ต้องหรือไม่, ใช้บันทึกของผู้จัดการกลุ่มและตรวจเยี่ยมสวนที่
ระบุถึงความขัดแย้งและสวนที่ยังไม่มีเอกสาร  
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ให้ความขัดแย้งขยายตัวมาก
ขึ้น ต้องไม่มีหลักฐานใดใด
ว่าการดำเนินการสวนปาล์ม
น้ำมันกระตุ้นให้เกิดความ
รุนแรง เพ่ือคงความสงบและ
เรียบร้อยในการดำเนินการ
ตามแผนปัจจุบัน 
เกณฑ์กำหนด  2.3 การใช้ที่ดินเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน ต้องไม่  ริดรอนสิทธิตามกฎหมายหรือตามจารีตประเพณี  หรือสิทธิในการใช้ ของผู้ใช้ที่ดินรายอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมที่ได้รับข้อมูลล่วงหน้า และเป็นอิสระ
2.3.1 (M) แผนที่ที่มี
มาตราส่วนที่เหมาะสม แสดง
ขอบเขตสิทธิตามกฎหมาย, 
ตามจารีตประเพณี หรือตาม
สิทธิการใช้ ที่ได้รับการ
ยอมรับ (เกณฑ์กำหนด 2.2, 
7.5 และ 7.6) จะต้องถูกจัด
ทำขึ้นโดยกระบวนการจัดทำ
แผนที่อย่างมีส่วนร่วม ที่มีผู้
ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายเข้า
ร่วม (ซ่ึงรวมถึงชุมชนที่อยู่
ข้างเคียง ถ้าหากม,ี และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 

2.3.2 มีสำเนาของการเจรจา
ตกลงที่แสดงถึงการยินยอม
ภายใต้การได้รับข้อมูลล่วง
หน้าและเป็นอิสระ (FPIC) 
(เกณฑ์กำหนด 2.2, 7.5 และ
7.6) ซ่ึงควรประกอบด้วย:
a) หลักฐานว่ามีการพัฒนา
แผนที่เกิดจากการปรึกษา
หารือและการพูดคุยกับกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มใน

2.3.2. แสดงว่าตนมีสิทธิใน
การใช้ที่ดิน และ/หรือมีสิทธิ
ตามจารีตประเพณีในที่ดินที่
จะปลูกปาล์มน้ำมัน

เมื่อมีการอ้างสิทธิตาม
กฎหมาย, ตามจารีตประเพณี
หรือตามสิทธิการใช้ ในพ้ืนที่ 
เกษตรกรจะต้องมีสำเนาของ
ข้อตกลงที่ผ่านการเจรจาที่ทำ
ขึ้นกับผู้ได้รับผลกระทบ ซ่ึง
รวมทั้งการแบ่งปันผล
ประโยชน์ และการดำเนินการ
ตามกฎหมาย 

2.3.3 & 2.3.4: กระบวนการ
เหล่าน้ี จะต้องใช้ภาษาที่
เหมาะสมและการเจรจาต่อ
รองต้องดำเนินการผ่าน
ตัวแทนที่เหมาะสม 

ผู้จัดการกลุ่มต้อง:- 

2.3.1. จัดกระบวนการทำแผนที่
อย่างมีส่วนร่วมโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้เก่ียวข้อง (รวมถึงชุมชนข้าง
เคียง หากมีความเก่ียวข้อง, และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง).

2.3.2 เก็บสำเนาสำเนาของข้อตกลง
ที่ผ่านการเจรจาระหว่างสมาชิกและ
ผู้ได้รับผลกระทบ ในภาษาที่เหมาะ
สม.

สำหรับการจัดทำแผนที่อย่างมีส่วน
ร่วม:

 บันทึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มที่มีสิทธิตามจารีต
ประเพณี และบันทึกอย่าง
ชัดเจนบนแผนที่ว่าอยู่
บริเวณไหนบ้าง

 ติดตามการปฏิบัติตามข้อ
ตกลง หากมีการทำข้อ
ตกลงเกิดขึ้น 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ใช้บันทึกของผู้จัดการกลุ่มเพ่ือตรวจสอบว่าหากมีสิทธิตาม
จารีตที่ต้องได้รับการส่งเสริมบนที่ดินซ่ึงเป็นของกลุ่ม และผู้
จัดการกลุ่มแสดงถึงการสนับสนุนในเอกสารบันทึกที่
เก่ียวข้อง  
ตรวจสอบแผนที่และประเมินว่ากระบวนการทำแผนที่ เป็นก
ระบวนการอย่างมีส่วนร่วมและทุกพ้ืนที่ซ่ึงมีสิทธิตามจารีต
อยู่เดิมได้ระบุอย่างชัดเจนบนแผนที่ 

ตรวจสอบว่ากลุ่มได้ดำเนินการตามข้อตกลงใดใดที่จัดทำขึ้น 

ตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่าสำเนาข้อตกลงได้รับการจัดเก็บในที่
ที่ปลอดภัย  

ดูในกระบวนการทั้งหมด และ ประเมินว่าได้มีการติดตาม
อย่างเหมาะสม

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบว่ามีความขัดแย้งใดใดหรือไม่? หากพบความขัด
แย้งให้ตรวจสอบพ้ืนที่ซ่ึงเป็นปัญหาในกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการ
ตรวจประเมิน และสำรวจข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบเก่ียว
กับกระบวนการและแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง  

ตรวจสอบว่าการบันทึกเก่ียวกับกระบวนการในการเจรจา
ตกลงรวมทั้งบันทึกกระบวนการเพ่ือนำไปสู่การยินยอม 
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ชุมชน, และมีการให้ข้อมูลกับ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทุก
กลุ่ม รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับ
ขั้นตอนในการให้กลุ่มคน
เหล่าน้ีเข้ามาร่วมตัดสินใจ;
b) หลักฐานว่าบริษัทเคารพ
ผลการตัดสินใจของชุมชนที่
จะยินยอมหรือระงับการ
ยินยอมน้ันต่อการดำเนินการ
ในเวลาที่ร่วมกันตัดสินใจ;
c) หลักฐานว่าชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบมีความเข้าใจและ
ยอมรับผลกระทบที่จะตามมา
ในด้านกฎหมาย, เศรษฐกิจ, 
สิ่งแวดล้อม และสังคม จาก
การยินยอมให้เกิดการดำเนิน
การในพ้ืนที่ของตน,
ซ่ึงรวมถึงผลต่อสถานภาพ
ตามกฎหมายในที่ดินของ
พวกตนในวันที่บริษัทครบ
กำหนดการสัมปทานในที่ดิน
หรือการเช่าที่ดิน 

2.3.3 มีการจัดเก็บข้อมูลที่
เก่ียวข้องทั้งหมดในรูปแบบ
และภาษาที่เหมาะสม, ซ่ึง
รวมทั้งการประเมินผลกระทบ,
ข้อเสนอการแบ่งปันผล
ประโยชน์ และขั้นตอนดำเนิน
การทางกฎหมาย

2.3.4 (M)  มีหลักฐานที่แสดง

เพียงพอสำหรับขนาดของกลุ่ม 

ตรวจสอบสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทน ว่าพวกเขามีสิทธิตาม
จารีตประเพณีในที่ดินที่ปลูกปาล์มน้ำมันหรือไม่
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ว่าตัวแทนชุมชนที่เข้ามาร่วม
มาในนามสถาบัน หรือการ
คัดเลือกตัวแทนเอง, รวมทั้ง
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
หลักการท่ี  3: ความมุ่งม่ันในการทำให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว
เกณฑ์กำหนด  3.1 มีแผนการบริหารจัดการที่มีเป้าหมายทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินระยะยาว
3.1.1 (M) มีการพัฒนาแผน
ธุรกิจหรือแผนบริหารจัดการ 
(อย่างต่ำ 3 ปี) รวมทั้ง, ใน
กรณีที่ทำได้, ตัวอย่างทาง
ธุรกิจของเกษตรกรรายย่อย
ในโครงการ.

3.1.2 มีแผนการปลูกทดแทน
ประจำปี ที่มีการคาดการณ์
อย่างน้อย 5 ปี (การคาด
การณ์อาจจะยาวขึ้นหากมี
ความจำเป็น เพ่ือแสดงถึง
การจัดการดินที่เปราะบางต่อ
การชะล้างพังทลาย, ดู 
เกณฑ์กำหนด 4.3), โดยตอ้ง
มีการทบทวนแผนทุกปี

เกณฑ์กำหนดน้ีไม่เก่ียวข้องกับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ดู เอกสารอ้างอิง RSPO P&C 2013, ภายใต้ แนวทางของเกณฑ์กำหนด  3.1 

มีข้อเสนอแนะให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อยจัดทำแผนธุรกิจ เพ่ือโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวจากการดำเนินการ โดยพิจารณาจากหลายๆ ด้าน คือ ต้นทุนในการดูแลประจำปี , การปลูกทดแทน, โอกาสในการขยายพ้ืนที่ 
และความยั่งยืนในระยะยาวของการได้รับรองมาตรฐาน 

หลักการท่ี  4: การใช้วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน และผู้ประกอบการโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม
เกณฑ์กำหนด  4.1 มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสม, มีการนำไปปฏิบัติ และติดตามผลดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
4.1.1 (M) มีขั้นตอนปฏิบัติ
พ้ืนฐาน หรือ Standard 
Operating Procedures 
(SOPs) สำหรับธุรกิจและ
โรงงาน.

4.1.3 ความรับผิดชอบของ
สมาชิกในการบันทึกการ
ดำเนินการตาม SOPs ของ
ตนเองตามที่กำหนดใน SOP
ของกลุ่ม

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตาม
ประเด็นที่เก่ียวข้องใน SOP ของ

 4.1.1 ผู้จัดการกลุ่มต้องพัฒนา 
SOP ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่ม
o เพ่ือให้แน่ใจว่าขั้นตอน

ปฏิบัติ จาก SOPs ที่มีอยู่
แล้วเก่ียวกับวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศโดยสมาชิกปัจจุบัน

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
จำเป็นสำหรับทุกกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มมี
ขนาดเท่าใด แต่รายละเอียดอาจจะ
แตกต่างตามขนาดของกลุ่มและความ
ซับซ้อนในการดำเนินการ 
ผู้จัดการกลุ่มต้องสามารถ:

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบกับผู้จัดการกลุ่มเก่ียวกับรายการใน SOP ว่ามีอยู่
ครบและมีความเป็นปัจจุบัน 

ตรวจสอบว่ามีการติดตามการดำเนินการ และ ผู้ติดตามมี
ศักยภาพเพียงพอ

ห น้ า | 22



ข้อกำหนดระบบการจัดการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรับรองแบบกลุ่มสำหรับผลผลิตปาล์มสด                      ร่างเวอร์ชั่น 2; มีนาคม 2558

ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

4.1.2 มีกลไกในการตรวจเช็ค
การนำขั้นตอนเหล่าน้ันไป
ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง

4.1.3 มีบันทึกการติดตาม
และการดำเนินการที่เกิดขึ้น, 
ตามความเหมาะสม

4.1.4 (M) โรงงานสกัดน้ำมัน
ปาล์มต้องมีบันทึกแหล่งที่มา
ของทะลายปาล์มสดจาก
บุคคลที่สาม

กลุ่ม ในสวนของตนเอง

แสดงบันทึกว่าตนได้รับการอบรมทั้ง
ภาคบรรยายและการลงมาให้คำ
แนะนำในพ้ืนที่ว่าจะจัดการสวน
ปาล์มน้ำมันอย่างไร  

แสดงใบประกาศนียบัตรการเข้า
อบรม ว่าได้รับการอบรมมาแล้วก่ีวัน

สามารถอธิบายได้ว่าครั้งสุดท้ายที่มี
วิทยากรเข้ามาให้ความรู้วิธีปฏิบัติใน
การจัดการสวนคือเมื่อไหร่ 

ผู้จัดการกลุ่มควรจัดทำแบบฟอร์มใน
การบันทึกให้กับสมาชิก 

ได้รับการปฏิบัติตามและ
สอดคล้องกับ SOP ของ
กลุ่ม

o จัดทำทะเบียนของสมาชิก
ซ่ึงดำเนินการตาม SOPs 
ก่อนเข้าเป็นสมาชิก ซ่ึงได้
รับการยอมรับว่าเป็นการ
ปฏิบัติตามและมีความ
สอดคล้องกับ SOP ของ
กลุ่ม

  4.1.2 ผู้จัดการกลุ่มมีการตรวจ
สอบสม่ำเสมอโดยใช้ขั้นตอน
ปฏิบัติในระดับกลุ่มสำหรับติดตาม
การดำเนินการตาม SOP 

 4.1.3 ผู้จัดการกลุ่มตรวจสอบ
บันทึกที่จัดทำโดยสมาชิก 

 4.1.4 ผู้จัดการกลุ่มรับผิดชอบจัด
ทำข้อมูลที่ตั้งสวนของสมาชิกเพ่ือ
ระบุแหล่งที่มาของทะลายปาล์ม
สด 

ทำรายการการดำเนินการที่ต้อง
ครอบคลุม รวมทั้งโรงงาน (หาก
เก่ียวข้อง) จัดทำขั้นตอนปฏิบัติพ้ืนฐาน
ซ่ึงแจกแจงงานย่อยๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การดำเนินการแต่ละด้าน 

จัดทำส่วนย่อยๆ ตามรายการด้านล่าง 
(แต่ไม่ใช่รายการอย่างละเอียด):

 การเตรียมพ้ืนที่สำหรับ
ปลูกใหม่และปลูกทดแทน 
พิจารณาทุกแนวทาง เช่น
การสับต้นปาล์มโดย
เครื่องขุด 

 การทำแปลงเพาะชำ
 ความหนาแน่นของการ

ปลูก, รูปแบบ และ วิธีการ
 การควบคุมการชะล้างดิน
 การจัดการวัชพืช และ 

การควบคุมวัชพืช
 การจัดการสารเคมี

การเกษตร
 การให้ปุ๋ย, เก็บตัวอย่างใบ

และดิน (หากมีการดำเนิน
การ) หากไม่ได้ระบุว่ามี
การให้ปุ๋ยตามความ
ต้องการอย่างไร 

 การควบคุมโรคและแมลง 
 การจัดการน้ำ
 การตัดแต่งใบ
 การซ่อมบำรุงถนนสำหรับ

ตรวจสอบว่าตัวชี้วัดที่เลือกในการติดตามกระบวนการเพียง
พอสำหรับระดับการดำเนินการ และมีการใช้ข้อมูลที่ได้
รวบรวมมาในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ   

ตรวจสอบความสอดคล้องของคู่มือ SOP กับแผนธุรกิจที่จัด
ทำขึ้น

ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ 
การเตรียมพ้ืนที่สำหรับทั้งการปลูกใหม่และการปลูกทดแทน 
โดยคำนึงถึงประเด็น เช่น การสับต้นปาล์มด้วยเครื่องขุด 
และ การนำนโยบายไม่เผาพ้ืนที่มาปฏิบัต ิ
การทำแปลงเพาะชำ
ความหนาแน่นของการปลูก, รูปแบบ และ วิธีการ
การควบคุมการชะล้างดิน
การจัดการวัชพืช และ การควบคุมวัชพืช
การจัดการสารเคมีการเกษตร
การให้ปุ๋ย, เก็บตัวอย่างใบและดิน (หากมีการดำเนินการ) 
หากไม่ได้ระบุว่ามีการให้ปุ๋ยตามความต้องการอย่างไร 
การควบคุมโรคและแมลง 
การจัดการน้ำ
การตัดแต่งใบ
การซ่อมบำรุงถนนสำหรับการเก็บเก่ียว

ตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่าเอกสาร SOP ถูกจัดเก็บในที่เดียว
และจัดเก็บอย่างปลอดภัย 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบกับสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่าได้รับการอธิบาย
เก่ียวกับ SOP อย่างเหมาะสมหรือไม,่ ซ่ึงซ่ึงอาจไม่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด, และการตรวจสอบจำนวนวันที่จัดอบรมอย่างเป็น
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

การเก็บเก่ียว

ในแต่ละกรณีให้กำหนดคนรับผิดชอบ
และกำหนดว่าใครบ้างที่ต้องเข้ามาร่วม
ในกระบวนการ 
แสดงว่าใครต้องมีบทบาทในการ
ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และ
จะมีวิธีอย่างไร, อธิบายว่ามีการติดตาม
การดำเนินการใดบ้าง และมีการใช้
ข้อมูลที่ได้มาอย่างไร 

ตรวจสอบเพ่ิมเติมกับข้อ 3.1 เพ่ือให้
แน่ใจว่ามีแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปีภาย
ใต้แผนธุรกิจ ในกรณีที่ทำได้ 

จัดทำรายการทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น
เอกสาร (คู่มือ) อย่าลืมใส่นโยบาย ห้าม
เกิดไฟ  (5.5), ให้เรียกเอกสารที่จัดทำ
ขึ้นว่า “ขั้นตอนปฏิบัติพ้ืนฐาน” หรือ
“Standard Operating Procedures” 

กำหนดว่าจะสื่อสารไปสู่สมาชิกกลุ่ม
อย่างไร และบันทึกว่ามีวิธีการสื่อสาร
อย่างไร

หากมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
นามกลุ่ม จะต้องมีบันทึกว่าใครเข้าร่วม
บ้าง, และสมาชิกต้องเซ็นชื่อว่าได้เข้า
ร่วมหรือได้รับข้อมูล 

เชื่อมโยงกับแผนการอบรม (4.8) ใน
การอบรมสมาชิกที่กำหนดใน ขั้นตอน

ทางการ  (จากการเข้าร่วม หรือ จากประกาศนียบัตรที่แจก
ให้ผู้เข้าร่วม) อาจจะช่วยได้

ตรวจสอบความถี่ในการตรวจเยี่ยมสวน 

การตรวจสอบอ่ืนๆ ที่จำเป็นในสวนสำหรับผู้ผลิตเพ่ือการค้า 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ปฏิบัติพ้ืนฐาน โดยให้พิจารณาเก่ียว
กับจำนวนวันในการอบรมตัวแทน หรือ
สวนที่ใช้ทดลอง และการแจกใบ
ประกาศ 
 
การติดตามต้องมีการลงพ้ืนที่

มีบันทึกการเข้าร่วมอบรมและการ
ลงพ้ืนที่ ของสวนปาล์มน้ำมันแต่ละ
แปลง
 
ในการทบทวน ให้ทบทวนจำนวนวัน
การเข้าอบรมของสมาชิกแต่ละรายและ
พิจารณาว่าเพียงพอหรือไม่   

ต้องให้แน่ใจว่าพนักงานในสำนักงาน
ทุกคนรับทราบถึงข้อกำหนดน้ี  

เกณฑ์กำหนด  4.2 มีการปฏิบัติเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือถ้าเป็นไปได้ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ให้อยู่ในระดับที่สามารถเก็บผลผลิตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
4.2.1 มีหลักฐานแสดงถึง
การนำวิธีปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีตามที่ระบุในขั้น
ตอนปฏิบัติพ้ืนฐาน (SOPs) 
มาปฏิบัติในการจัดการความ
อุดมสมบูรณ์ของดินให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถเก็บผลผลิต
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน, 
หากเก่ียวข้อง 

4.2.2 มีบันทึกข้อมูลการใช้
ปุ๋ย

4.2.2 สมาชิกต้องรับผิดชอบ
บันทึกการใช้ปุ๋ย 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกต้องสามารถ:- 
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่ามีการใช้ปุ๋ย
ในสวนปาล์ม และ ประเภทของปุ๋ยที่
ใช้ 
แสดงว่ามีการจัดเก็บและใช้ปุ๋ย
อย่างไร 

อธิบายว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูลว่าควร
ใช้ปุ๋ยปริมาณเท่าใด และเมื่อไหร่ต้อง
ใสปุ่ย๋

4.2.1 ผู้จัดการกลุ่มมีการบันทึกวิธี
การใช้ปุ๋ยของสมาชิกทุกรายอย่าง
สม่ำเสมอ ตามที่กำหนดใน SOP
4.2.2 ผู้จัดการกลุ่มต้องจัดทำแบบ
ฟอร์มในการบันทึกการใช้ปุ๋ยและ
การใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งในโรงงาน 
4.2.3 ผู้จัดการกลุ่มทำการสุ่ม
วิเคราะห์เน้ือเยื่อและดินขั้นต่ำ 
สำหรับเป็นตัวอย่างของสมาชิกกลุ่ม 
4.2.4 ผู้จัดการกลุ่มตรวจสอบให้
แน่ใจว่ากลุ่มมีการหมุนเวียนธาตุ
อาหารมาใช้ใหม่ 

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
จำเป็นสำหรับทุกกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มมี
ขนาดเท่าใด แต่รายละเอียดอาจจะ
แตกต่างตามขนาดของกลุ่มและความ
ซับซ้อนในการดำเนินการ 
เชื่อมโยงกับ SOP ที่เหมาะสม  
สำหรับกลุ่มขนาดเล็ก แผนอย่าง
คร่าวๆ ในการรักษาความสมบูรณ์ของ
ดิน ตามที่ระบุใน SOP น่าจะเพียง
พอแล้ว 
สำหรับกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรใช้วิธี
การที่ซับซ้อนมากขึ้นตามขนาดของ
กลุ่ม (ภายใต้ทรัพยากรที่กลุ่มมีอยู)่ 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
มีขั้นตอนปฏิบัติอะไรหรือไม่ที่ครอบคลุมประเด็นเฉพาะ
สำหรับเกณฑ์กำหนดน้ี? 
มีความเหมาะสมในเชิงขนาดและทรัพยากรที่กลุ่มมีหรือไม?่ 
ไม่ใช่ทุกวิธีการที่จะนำมาใช้ได้
ประเด็นหลักที่ต้องติดตามคือปริมาณปุ๋ยที่ใช้ในสวนและมี
การบันทึกที่เพียงพอ

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบกับสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่าได้รับการอธิบาย
อย่างเหมาะสมเก่ียวกับ SOP ในประเด็นการใช้ปุ๋ย และ ได้
ใส่ปุ๋ยตามปริมาณที่กำหนด, ทั้งน้ีอาจจะไม่เก่ียวข้องทั้งหมด 
และการตรวจสอบจำนวนวันที่เข้าร่วมอบรมอย่างเป็น
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

4.2.3 มีหลักฐานการสุ่ม
วิเคราะห์เน้ือเยื่อและดินเพ่ือ
ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ระดับของธาตุอาหาร

4.2.4 มีกลยุทธ์ในการนำธาตุ
อาหารหมุนเวียนมาใช้ใหม่ 
และรวมทั้งการใช้ทะลาย
ปาล์มเปล่า หรือ Empty Fruit
Bunches (EFB), น้ำเสียจาก
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม หรือ
Palm Oil Mill Effluent 
(POME), และทางปาล์มหลัง
จากการปลูกทดแทน

แสดงบันทึกว่าตนได้รับการอบรมทั้ง
ภาคบรรยายและการลงมาให้คำ
แนะนำในพ้ืนที่ว่าจะจัดการสวน
ปาล์มอย่างไร 

แสดงใบประกาศนียบัตรการเข้า
อบรม ว่าได้รับการอบรมมาแล้วก่ีวัน

สามารถอธิบายได้ว่าครั้งสุดท้ายที่มี
วิทยากรเข้ามาให้ความรู้วิธีปฏิบัติที่
ดีที่สุดในการจัดการสวนคือเมื่อไหร่  

ผู้จัดการกลุ่มต้องสามารถ:- 
แสดงว่ามีขั้นตอนในการตรวจวัดความ
สมบูรณ์ของดินอย่างไร ให้รายละเอียด
ว่าใครเป็นคนตรวจวัดดิน และบ่อย
เพียงใด
สำหรับกลุ่มใหญ่ขึ้น ควรมีข้อมูลพ้ืน
ฐานเก่ียวกับอินทรียวัตถุในดิน มา
พิจารณาประกอบด้วย 

ผู้จัดการกลุ่มควรจะสามารถ อธิบายว่า
ผลจากการตรวจวัด นำมาสู่การ
วางแผนงานเรื่องปุ๋ยอย่างไร  
แสดงว่าการใช้ปุ๋ยที่กำหนด มีความ
สอดคล้องกับผลการตรวจวัด

จัดทำบันทึกการใช้ปุ๋ยสำหรับสมาชิก 
โดยระบุว่าใช้ที่ไหน เมื่อใด และมี
การนำของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
สกัดน้ำมันปาล์มกลับมาใช้ใหม่ใน
ปริมาณเท่าใด (หากเก่ียวข้อง) 

จัดทำขั้นตอนปฏิบัติ “การบำรุงดิน” 
เพ่ือระบุวิธีการว่าควรทำอย่างไร, หาก
ไม่มีการตรวจวัดและบำรุงดินให้
สมบูรณ์ ก็ให้ระบุให้ชัดเจน 

อาจมีบางช่วงที่ไม่มีทุนเพียงพอในการ
ซ้ือปุ๋ยหรือสภาพอากาศไม่เอ้ือในการ
ใช้ปุ๋ยในพ้ืนที่ ให้บันทึกช่วงวันเหล่าน้ี
ให้ชัดเจน 

ทางการ  (จากการเข้าร่วม หรือ จากประกาศนียบัตรที่แจก
ให้ผู้เข้าร่วม) อาจจะช่วยได้  

ตรวจสอบความถี่ในการตรวจเยี่ยมสวน 

การตรวจสอบอ่ืนๆ ที่จำเป็นในสวนสำหรับผู้ผลิตเพ่ือการค้า 

เกณฑ์กำหนด  4.3 มีการปฏิบัติที่ลดและควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน และการเสื่อมโทรมของดินให้น้อยที่สุด
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

4.3.1 (M) มีแผนที่แสดง
บริเวณที่ดินมีความเปราะ
บางต่อการชะล้างพังทลาย

4.3.2 มีกลยุทธ์ในการจัดการ
กับการปลูกปาล์มน้ำมันใน
พ้ืนที่ลาดชันเกินไป (โดยตอ้ง
พิจารณาสภาพดินและภูมิ
อากาศเฉพาะพ้ืนที่)

4.3.3 มีแผนงานในการซ่อม
บำรุงถนน.

4.3.4 (M) มีแนวทางลดและ
ติดตามการทรุดตัวของดินพรุ,
โดยมีแผนงานจัดการน้ำและ
การคลุมดิน

4.3.5 มีการประเมินช่องทาง
ระบายน้ำที่เหมาะสมก่อนที่
จะทำการปลูกทดแทนบนดิน
พรุ เพ่ือพิจารณาช่องทางการ
ระบายน้ำในระยะยาวสำหรับ
การปลูกปาล์มน้ำมัน

4.3.6 มีกลยุทธ์การจัดการ
สำหรับดินที่มีความเปราะ
บางและดินที่มีปัญหาอ่ืนๆ 
(เช่น ดินทราย, ดินที่มี
อินทรีย์วัตถุต่ำ, ดินที่เป็นก
รด)

4.3.1 หากมี สมาชิกควรให้
แผนที่แสดงสภาพดินในสวน
ของตน กับผู้จัดการกลุ่ม 
4.3.4 สมาชิกจะต้องบันทึก
ระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอดังที่
ระบุใน SOP ของกลุ่ม

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
อธิบายได้ว่าพ้ืนที่ส่วนไหนของสวน
ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกปาล์ม
น้ำมันและเพราะอะไร, ชี้แจงว่าได้รับ
ข้อมูลน้ีมาจากไหน

อธิบายบริเวณที่เป็นดินพรุ, ดินที่
เปราะบางต่อการชะล้างพังทลาย, 
หรือดินที่ด้อยคุณภาพ, หรือมีความ
ลาดชัน และแจกแจงได้ว่า SOP ใน
พ้ืนที่เหล่าน้ีมีความแตกต่างอย่างไร

อธิบายว่าจะจัดการการปลูกใน
สภาพดินที่แตกต่างกันอย่างไรและ
สามารถแสดงว่าวิธีปฏิบัติของตนมี
ความสอดคล้องกับ SOP ของกลุ่ม
รู้ว่าขีดจำกัดในการปลูกปาล์มใน
พ้ืนที่ลาดชันคือเท่าใด 

รู้ว่าใครรับผิดชอบในการดูแลถนน

รู้ว่าวิธีป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน และทำไมการมีพืชปกคลุม
ดินตลอดทั้งปีจึงมีความสำคัญ  

แสดงบันทึกว่าตนได้รับการอบรมทั้ง
ภาคบรรยายและการลงมาให้คำ

4.3.1 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องรวบรวม
และจัดเก็บแผนที่สภาพดินสำหรับ
กลุ่ม 

4.3.2 ผู้จัดการกลุ่มพัฒนานโยบาย
และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการปลูก
บนพ้ืนที่ลาดชัน 

4.3.3 แผนงานในการซ่อมบำรุงถนน
ได้รับการดำเนินการในระดับกลุ่ม 
ซ่ึงรวมถึงกระบวนการอนุมัติเมื่อจะมี
การสร้างถนนใหม่โดยสมาชิก

4.3.4 ผู้จัดการกลุ่มติดตามขั้นตอน
ปฏิบัติสำหรับการทรุดตัวของดินพรุ
และการจัดการน้ำเพ่ือปลูกบนพ้ืนที่
ดินพรุ หากมีความเก่ียวข้อง
 
4.3.5 ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาการ
ประเมินช่องทางระบายน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ สำหรับกลุ่มและดำเนิน
การตามแผนการประเมินน้ี 

 4.3.6 มีนโยบายระดับกลุ่มและแผน
สำหรับจัดการดินที่มีความเปราะบาง
และดินที่มีปัญหาอ่ืนๆ ภายในกลุ่ม 
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องติดตามให้
สมาชิกกลุ่มแต่ละรายดำเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าว  

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
มีแผนที่เก่ียวกับดินและอยู่ในรูปแบบที่
เข้าใจร่วมกัน  สำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 
แผนที่แสดงแนวเขตที่ร่างขึ้นด้วยมือ
น่าจะเพียงพอ สำหรับกลุ่มขนาดใหญ่
ควรใช้เครื่องมือ GPS และเครื่องมือจัด
ทำแผนที่อ่ืนๆ ด้วย
 
เชื่อมโยงกับ SOP ที่เหมาะสม, 
สำหรับกลุ่มขนาดเล็ก มีแผนอย่างง่าย
ในการบำรุงดิน ระบุไว้ใน SOP ก็น่าจะ
เพียงพอ  

สำหรับกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรใช้วิธี
การที่ซับซ้อนมากขึ้นตามขนาดของ
กลุ่ม (ภายใต้ทรัพยากรที่กลุ่มมีอยู)่

จำเป็นสำหรับทุกกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มมี
ขนาดเท่าใด แต่รายละเอียดอาจจะ
แตกต่างตามขนาดของกลุ่มและความ
ซับซ้อนในการดำเนินการ  
ผู้จัดการกลุ่มควรจะสามารถ :- 

แสดงว่ากลุ่มใช้วิธีปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีเพ่ือลดการชะล้างดิน, การ
อัดแน่นของดิน, และมีการปกคลุมผิว
ดินอย่างเหมาะสม  เชื่อมโยงกับ 4.1, 
4.6 และ 4.8

ทำแผนที่ถนนและมีขั้นตอนปฏิบัติว่า
จะซ่อมบำรุงถนนอย่างไร สำหรับกลุ่ม

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่าแผนที่ดินเพียงพอต่อขนาดการดำเนินการของ
กลุ่ม และมีรายละเอียดเพียงพอที่จะช่วยให้สมาชิกปฏิบัติ
ตามเกณฑ์กำหนดน้ี

แผนที่ของสมาชิกแต่ละรายสามารถเป็นแผนที่ร่างด้วยมือ
ควรมีการลงตรวจสอบในพ้ืนที่ด้วย

กลุ่มเลือกใช้วิธีการเพ่ือลดผลกระทบอย่างเพียงพอหรือไม่ 
หรือ ยังพบช่องว่างอะไรหรือไม่ และ มีหลักฐานยืนยันสิ่ง
เหล่าน้ีหรือไม่?

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบกับสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่า กลุ่มมี  SOP ที่
เหมาะสมและนำไปปฏิบัติ สำหรับ พ้ืนที่ดินพรุ, ดินที่เปราะ
บางต่อการชะล้างพังทลาย, ดินด้อยคุณภาพ, และที่ลาดชัน, 
ซ่ึงอาจไม่เก่ียวข้องทั้งหมด, และการตรวจสอบจำนวนวันที่
จัดอบรมอย่างเป็นทางการ (จากการเข้าร่วม หรือ จาก
ประกาศนียบัตรที่แจกให้ผู้เข้าร่วม) อาจจะช่วยได้.

ตรวจสอบความถี่ในการตรวจเยี่ยมสวน 

การตรวจสอบอ่ืนๆ ที่จำเป็นในสวนสำหรับผู้ผลิตเพ่ือการค้า 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

แนะนำในพ้ืนที่ว่าจะจัดการสวน
ปาล์มอย่างไร 

แสดงใบประกาศนียบัตรการเข้า
อบรม ว่าได้รับการอบรมมาแล้วก่ีวัน

สามารถอธิบายได้ว่าครั้งสุดท้ายที่มี
วิทยากรเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับวิธี
ที่ดีที่สุดในการจัดการสวนคือเมื่อไหร่

ขนาดเล็ก แผนที่ที่ร่างขึ้นด้วยมือน่าจะ
เพียงพอ – โดยเขียนอธิบายดิน
ประเภทต่างๆ เช่น สีของดิน, ข้อเสนอ
แนะเก่ียวกับดินแต่ละประเภท เช่น 
เป็นดินที่อุ้มน้ำหรือไม่ และนานเท่าใด,
สำหรับกลุ่มขนาดใหญ่ควรใช้เครื่องมือ
GPS ในการจัดทำแผนที่ร่วมด้วย

จัดทำขั้นตอนในการลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับดิน เช่น ระบุว่าใช้รถเข็น
ขนาดเล็กหรือควายในการเก็บเก่ียว
ผลผลิตทะลายปาล์มสดจากต้นไปยัง
ถนนหลัก เน่ืองจากเป็นวิธีการที่เกิด
ผลกระทบกับดินน้อยกว่าการใช้แทรด
เตอร์หรือวิธีการเก็บผลผลิตอ่ืนๆ เชื่อม
โยงกับ 4.1

หมายเหตุ: อาจจะมีวิธีการอ่ืนๆ อีก
หลายวิธีที่ช่วยลดผลกระทบจากการ
ดำเนินการของกลุ่มต่อสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์กำหนด  4.4 มีการปฏิบัติในการรักษาระดับและคุณภาพน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน
4.4.1 มีแผนการจัดการน้ำที่
นำไปสู่การปฏิบัติ

4.4.2 (M) มีการป้องกันทาง
น้ำและพ้ืนที่ชุ่มน้ำ, รวมทั้ง
การรักษาและการฟ้ืนฟูป่าริม
น้ำที่เหมาะสมและแนวกันชน
อ่ืนๆ  (คำนึงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี
ที่สุดของประเทศ และ 
แนวทางปฏิบัติของประเทศ)

4.4.2 หากเก่ียวข้อง สมาชิก
ต้องแสดงว่าได้มีการรักษา
และฟ้ืนฟูป่าริมน้ำและพ้ืนที่
กันชนดังที่ระบุใน SOP ของ
กลุ่ม

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกกลุ่มต้องสามารถ:- 
อธิบายได้ว่าพ้ืนที่ตรงส่วนใดของ
สวนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และ อธิบาย
วิธีการรักษาคุณภาพน้ำจากกิจกรรม
ต่างๆ ที่ที่ดำเนินการบนที่ดิน 
หากมีบริเวณที่เป็นป่าริมน้ำ อธิบาย
ว่ามีวิธีการในการรักษาป่าหรือป่าริม
น้ำอย่างไร และมีอะไรที่สามารถ

4.4.1 ; 4.4.2 เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกลุ่ม (4.4.3 และ 4.4.4 
ไม่เก่ียวข้อง)
4.4.1 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องมีแผนที่
เก่ียวกับทางน้ำและแหล่งน้ำ และมี
ขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นส่วนหน่ึงใน
แผนการจัดการน้ำ 

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานมีการใช้
วิธีปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการน้ำ
จำเป็นสำหรับทุกกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มมี
ขนาดเท่าใด แต่รายละเอียดอาจจะ
แตกต่างตามขนาดของกลุ่มและความ
ซับซ้อนในการดำเนินการ .
เชื่อมโยงกับ SOP ที่เหมาะสม

สำหรับกลุ่มโดยส่วนใหญ่ ควรใช้ 
GPS/GIS ในการจัดทำแผนที่ แผนที่

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่าแผนที่และแผนการจัดการน้ำเพียงพอสำหรับ
ขนาดของการดำเนินการและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะช่วย
ให้สมาชิกสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดน้ี?

ควรมีการตรวจสอบในพ้ืนที่จริง, โดยการเดินสำรวจตามริม
น้ำสายหลัก 

ตรวจสอบว่าแผนการจัดการน้ำ เลือกใช้วิธีการเพ่ือลดผลกระ
ทบอย่างเพียงพอหรือไม่ หรือ ค้นหาว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติ
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

4.4.3 มีการกำจัดน้ำเสียจาก
โรงงานอย่างเหมาะสม และมี
การติดตามคุณภาพของน้ำ
ทิ้งอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ
ค่าปริมาณความต้องการ
ออกซิเจนในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ (BOD), ซ่ึงต้อง
เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ประเทศ (เกณฑ์กำหนด 2.1 
และ 5.6)

4.4.4 มีการติดตามการใช้น้ำ
ในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 
ต่อทะลายปาล์มน้ำมันสด
หน่ึงตัน (ดู เกณฑ์กำหนด 
5.6)

ดำเนินการและไม่สามารถดำเนิน
การได้ในโซนป่าริมน้ำ? 
แสดงบันทึกว่าตนได้รับการอบรมทั้ง
ภาคบรรยายและการลงมาให้คำ
แนะนำในพ้ืนที่ว่าจะจัดการสวน
ปาล์มอย่างไร 

แสดงใบประกาศนียบัตรการเข้า
อบรม ว่าได้รับการอบรมมาแล้วก่ีวัน

สามารถอธิบายได้ว่าครั้งสุดท้ายที่มี
วิทยากรเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับวิธี
ที่ดีที่สุดในการจัดการสวนคือเมื่อไหร่

ทางน้ำและแหล่งน้ำอาจใช้การวาดด้วย
มือหากมีคำอธิบายที่สอดคล้องกับขั้น
ตอนปฏิบัติของกลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่มใน ICS.
อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับประเภท
ของน้ำที่แตกต่างกัน และ ประเมิน
ลักษณะการไหลของน้ำตามฤดูกาล  
สามารถเชื่อมโยงกับแผนที่ดิน เพ่ือ
รวมเป็นแผนที่เดียว.
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
 นำเสนอแผนที่ซ่ึงแสดงแหล่งน้ำ

ทั้งหมดในพ้ืนที่ และ โซนของป่า
ริมน้ำ, และอธิบายว่ากลุ่มมีการ
จัดการโซนป่าริมน้ำอย่างไร 

 นำเสนอแผนการจัดการน้ำและวิธี
การทั้งหมดที่เก่ียวข้อง – เชื่อม
โยงกับ SOP

 กำหนดจุดระบายน้ำทิ้ง (หาก
เก่ียวข้อง)

 รู้ว่าต้นน้ำของแหล่งน้ำเหล่าน้ีอยู่
ที่ไหน

 รู้ว่าการใช้น้ำมีผลกระทบต่อแหล่ง
น้ำหรือไม่ และ หากเกิดผลกระทบ
กลุ่มมีปฏิบัติการอะไรในการลด
ผลกระทบดังกล่าว 

 แสดงบันทึกการตกของฝน และ
ความถี,่ และอธิบายวิธีการวัดน้ำ
ฝน  

 แสดงว่ามีการใช้ข้อมูลน้ีอย่างไร   

ในกรณีที่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเข้า
มาเก่ียวข้อง (หากเก่ียวข้อง) 

ตามแผนหรือไม่ 

หากมีโรงงานในพ้ืนที่ ให้ใช้มาตรฐานการตรวจประเมิน
ทางการค้า สำหรับโรงงาน

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบกับสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่า มี SOP ที่เหมาะ
สมสำหรับการจัดการน้ำหรือไม่,  ซ่ึงอาจไม่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด, และการตรวจสอบจำนวนวันที่จัดอบรมอย่างเป็น
ทางการ (จากการเข้าร่วม หรือ จากประกาศนียบัตรที่แจกให้
ผู้เข้าร่วม) อาจจะช่วยได้

ตรวจสอบความถี่ในการตรวจเยี่ยมสวน 

การตรวจสอบอ่ืนๆ ที่จำเป็นในสวนสำหรับผู้ผลิตเพ่ือการค้า 

ควรมีหลักฐานเก่ียวกับกลไกการรายงานที่เข้าใจร่วมกันของ
สมาชิกกลุ่มแต่ละราย สำหรับประเด็นเรื่องน้ำ  

ห น้ า | 29



ข้อกำหนดระบบการจัดการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรับรองแบบกลุ่มสำหรับผลผลิตปาล์มสด                      ร่างเวอร์ชั่น 2; มีนาคม 2558

ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

 ใครทำหน้าที่บันทึกการใช้น้ำต่อ
การสกัดน้ำมันจากทะลายปาล์ม
สดจำนวน 1 ตัน?

 ใครทำหน้าที่ในการวัด BOD จาก
น้ำทิ้ง? และบ่อยแค่ไหน หาก
เก่ียวข้อง

ตรวจสอบแหล่งน้ำหลักๆ ที่ไหลผ่าน
สวน และหากเก่ียวข้อง, ร่างด้วยมือลง
ในแผนที่ 

สำหรับกลุ่มขนาดใหญ่ควรใช้เครื่องมือ
GPS ในการจัดทำแผนที่ร่วมด้วย

หากเก่ียวข้อง ให้ติดตามปริมาณของ
น้ำที่ไหลเข้ามาในสวน และปริมาณ ณ 
จุดที่ออกจากสวน ปีละ 2 ครั้ง 

แสดงว่ากลุ่มมีการใช้วิธีการทางการ
เกษตรที่ดีในการลดผลกระทบ และ
แสดงว่ามีวิธีการสื่อสารวิธีการเหล่าน้ี
ไปสู่สมาชิกกลุ่มอย่างไร 

จัดทำขั้นตอนปฏิบัติอย่างง่ายเก่ียวกับ 
“แผนการจัดการน้ำ” โดยระบุว่ากลุ่มจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดน้ี
อย่างไร, หากไม่มีการดำเนินการใดใด
เก่ียวกับการรักษาคุณภาพและปริมาณ
น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ก็ให้ระบุไว้ 
เชื่อมโยงกับ 4.1 และ 5.1.

ห น้ า | 30



ข้อกำหนดระบบการจัดการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรับรองแบบกลุ่มสำหรับผลผลิตปาล์มสด                      ร่างเวอร์ชั่น 2; มีนาคม 2558

ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

บันทึกว่ามีการสื่อสารแผนน้ีอย่างไร
หากมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
นามกลุ่ม จะต้องมีบันทึกว่าใครเข้าร่วม
บ้าง, และสมาชิกต้องเซ็นชื่อว่าได้เข้า
ร่วมหรือได้รับข้อมูล  

บันทึกการลงตรวจพ้ืนที่ทุกครั้ง

ควรมีหลักฐานเก่ียวกับกลไกการ
รายงานที่เข้าใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม
แต่ละราย สำหรับประเด็นเรื่องน้ำ  

เกณฑ์กำหนด  4.5 การใช้เทคนิคการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(Integrated Pest Management, IPM) ที่เหมาะสม ในการจัดการศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช และสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่นำเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ
4.5.1 (M) มีการติดตามการ
ดำเนินการตามแผนจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน

4.5.2 มีการจัดอบรมให้กับผู้
ที่ต้องนำแผน IPM ไปปฏบัิติ

4.5.2 สมาชิกต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรม

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 

ผสมผสานกับ 4.6

4.5.1 เป็นความรับผิดชอบของผู้
จัดการกลุ่ม, มีขั้นตอนปฏิบัติที่เขียน
ขึ้นเก่ียวกับ IPM
4.5.2 ผู้จัดการกลุ่มจัดการอบรม
เก่ียวกับ IPM 

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
มีแผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสม
ผสาน และ นำไปสู่การปฏิบัติ
สำหรับกลุ่มขนาดเล็กอาจจะประยุกต์
ใช้ IPM ไม่ได้มากนัก, สำหรับกลุ่ม
ขนาดใหญ่ขึ้นควรมีแผนเก่ียวกับเรื่องน้ี

ผู้จัดการกลุ่มต้องสามารถ:
ระบุแมลงศัตรูพืชและโรคพืชที่เป็น
ปัญหาสำหรับกลุ่ม  
กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการใน
การติดตามและควบคุมแมลงศัตรูพืช
เหล่าน้ี
ใช้วิธีการควบคุมเชิงชีวภาพสำหรับ
แมลงศัตรูพืชและโรคพืช, โดยเขียนข้ัน
ตอนปฏิบัติเก่ียวกับ IPM ซ่ึงระบุว่าจะ
ทำอย่างไร และใครจะทำหน้าที่ติดตาม
ประสิทธิภาพของขั้นตอนปฏิบัติน้ี 
จัดทำขั้นตอนปฏิบัติอย่างง่าย เก่ียวกับ
“การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน”, 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่ามีแผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสม
ผสานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ นำไปสู่การปฏิบัติจริง
ในพ้ืนที่ 
หากยังไม่มีแผน ตรวจสอบว่ามีคำอธิบายเพียงพอหรือไม่ 

ตรวจสอบว่าในแผน มีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับแมลงศัตรูพืช
และโรคพืชทุกชนิด และมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 

ตรวจสอบบันทึก และ ในพ้ืนที่ เพ่ือยืนยันว่า ได้มีการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเน่ือง

ประเมินว่ามีการติดตามความมีประสิทธิภาพของแผน
อย่างไรสำหรับแมลงศัตรูพืชและโรคพืชที่สำคัญ 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม

เชื่อมกับ 4.6
หมายเหตุ ควรมีการลงตรวจสอบในพ้ืนที่

ห น้ า | 31



ข้อกำหนดระบบการจัดการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรับรองแบบกลุ่มสำหรับผลผลิตปาล์มสด                      ร่างเวอร์ชั่น 2; มีนาคม 2558

ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

หากยังไม่มีการดำเนินการใดใดใน
ประเด็นน้ีให้ระบุไว้ด้วย,
มีรายละเอียดการควบคุมแมลงศัตรูพืช
และโรคพืชเชิงชีวภาพ และนำไปสู่การ
ปฏิบัติเมื่อจำนวนแมลงศัตรูพืชและโรค
พืชเริ่มส่งผลในทางเศรษฐกิจจนต้องหา
วิธีดำเนินการลด, รวมทั้งอธิบายว่าจะ
มีวิธีการจัดการกับแมลงศัตรูพืชและ
โรคพืชอย่างไรในกรณีที่วิธีการควบคุม
เชิงชีวภาพล้มเหลว 

เชื่อมโยงกับแนวทางปฏิบัติในข้อ 4.6 
และแสดงว่าได้มีการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมภายในกลุ่ม

บันทึกว่ามีวิธีการสื่อสารอย่างไร 
หากมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
นามกลุ่ม จะต้องมีบันทึกว่าใครเข้าร่วม
บ้าง, และสมาชิกต้องเซ็นชื่อว่าได้เข้า
ร่วมหรือได้รับข้อมูล  

เกณฑ์กำหนด  4.6 การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชต้องไม่ก่อภัยอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4.6.1 (M) มีการให้เหตุผลใน
การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ทุกประเภท, ควรมีการเลือก
ใช้สารเคมีที่กำจัดศัตรูพืช, 
วัชพืช, หรือโรคพืชที่มีเป้า
หมายเฉพาะบางชนิด และก่อ
ผลกระทบน้อยมากต่อชนิด
อ่ืนๆ  หากมีความเป็นไปได้  

4.6.2 (M) มีบันทึกการใช้สาร
เคมีกำจัดศัตรูพืช (รวมทั้ง

4.6.1 สมาชิกจะต้องแสดงว่า
มีความรู้เก่ียวกับ การใช้สาร
เคมีกำจัดศัตรูพืช
4.6.2 สมาชิกจัดทำบันทึก
การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
4.6.5 สมาชิกแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรที่ใช้สารเคมีได้ผ่าน
การฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 
4.6.6 สมาชิกจัดเก็บสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช สอดคล้องตาม
SOP ของกลุ่ม

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
ระบุวัชพืชและศัตรูพืชที่ก่อให้เกิด
ปัญหากับสวน อธิบายวิธีการที่ท่าน
ใช้ในการควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช
เหล่าน้ี 

อธิบายว่าท่านจะทำอย่างไรเมื่อพบ

4.6.1 ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาคู่มือการ
ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และจัดการ
อบรมที่เก่ียวข้อง
4.6.11 ผู้จัดการกลุ่มติดตามอาการ
เจ็บป่วยและสุขภาพของสมาชิกและ
ลูกจ้างในสวนซ่ึงต้องใช้สารเคมี เพ่ือ
หาความต้องการเก่ียวกับการตรวจ
สุขภาพ 
4.6.3 ; 4.6.4 ; 4.6.7 ; 4.6.8 4.6.9 
เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการ
กลุ่ม

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
มีการให้เหตุผลในการใช้สารเคมี
การเกษตรทุกประเภท  (กำจัดศัตรูพืช
และวัชพืช)จำเป็นสำหรับทุกกลุ่ม ไม่
ว่ากลุ่มมีขนาดเท่าใด แต่รายละเอียด
อาจจะแตกต่างตามขนาดของกลุ่มและ
ความซับซ้อนในการดำเนินการ  
บางกลุ่มอาจจะต้องการงดใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืช ซ่ึงในกรณีน้ีผู้จัดการ
กลุ่มควรเขียนอธิบายเก่ียวกับประเด็น

ผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่ามีเอกสารที่เก่ียวข้อง และ มีการให้
เหตุผลในการใช้สารเคมีการเกษตรทุกประเภท  และ การจัด
เก็บ และ เชื่อมโยงกับแผน IPM และ ได้นำแผนไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
 ประเมินตามความเหมาะสม ว่าแผนประกอบด้วยสิ่งเหล่าน้ี
หรือไม่ 
 รายการสารเคมีที่มีการใช้ในกลุ่ม
 ระบุว่ามีวัชพืชและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญอะไรบ้าง และ 

อธิบายว่าทำไมต้องควบคุม
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบ 
และ LD50 ของสารเหล่าน้ี, 
พ้ืนที่ที่ใช้สารเคม,ี ปริมาณ
สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบที่
ใช้ต่อเฮกแตร์ และจำนวน
ครั้งที่ใช)้ 

4.6.3 (M) ควรมีแผนลดการ
ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้
เหลือน้อยที่สุด และเชื่อมโยง
กับแผนในการใช้วิธีการแบบ
ผสมผสาน หรือ IPM และ
ต้องไม่มีการใช้วิธีการเชิง
ป้องกันในการใช้สารกำจัด
ศัตรูพืช ยกเว้นสถานการณ์
เฉพาะที่กำหนดโดยแนวทาง
วิธีการที่ดีที่สุดของประเทศ.

4.6.4 ไม่ควรมีการใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืชประเภท 1A 
หรือ 1B ตามรายการของ
องค์การอนามัยโลก หรือตาม
รายการของอนุสัญญาสต็อค
โฮล์ม หรืออนุสัญญารอตเต
อร์ดัม และพาราควอท 
ยกเว้นสถานการณ์เฉพาะที่
กำหนดโดยแนวทางวิธีการที่
ดีที่สุดของประเทศ, แต่ต้อง
ใช้สารเคมีดังกล่าวให้น้อย
ที่สุด และมีแผนในการเลิกใช้ 
และใช้ในกรณีพิเศษเท่าน้ัน 

4.6.10 สมาชิกกำจัดของเสีย
ที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม 
SOP ของกลุ่ม 
4.6.12 สมาชิกยืนยันว่าไม่มี
ผู้หญิงมีครรภ์หรือผู้หญิงที่ยัง
อยู่ในช่วงให้นมบุตรเป็นผู้ใช้
สารเคมี 

ศัตรูพืชในสวน
หากมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
จัดทำรายการสารเคมีที่ใช้
อธิบายว่าได้รับการฝึกอบรมเก่ียว
กับการใช้สารเคมีเหล่าน้ีเมื่อไหร่
แสดงว่ามีการป้องกันภัยอันตราย
จากสารเคมีกับคนอย่างไร และ
ที่ไหน
อธิบายได้ว่าภัยอันตรายที่สำคัญ
สำหรับพวกเขา, ครอบครัว และ
ลูกจ้าง (หากมีความเหมาะสม) และ
สิ่งแวดล้อม  จากการใช้สารเคมีมี
อะไรบ้าง  
อธิบายได้ว่าทำไมเด็กและผู้หญิงตั้ง
ครรภ์ไม่ควรอยู่ใกล้กับสารเคมี หรือ 
ใช้สารเคมีดังกล่าว?
แสดงได้ว่ามีการจัดเก็บสารเคมี
อย่างไรแสดงได้ว่ามีการผสมสารเคมี
ที่ไหน

จัดทำ PPE ที่ใช,้ และ อธิบายว่าใช้
เมื่อไหร่ และจัดหามาเพ่ิมจากที่ไหน

รู้ว่า  MSDS คืออะไร อธิบายได้ว่ามี
การกำจัดภาชนะใส่สารเคมีอย่างไร 

สามารถตรวจสอบเพ่ือยืนยันได้ว่ามี
การจัดการตรวจสุขภาพ โดยผู้
จัดการกลุ่ม 

4.6.2 ; 4.6.5 ; 4.6.6 ; 4.6.10 ; 
4.6.12 ผู้จัดการกลุ่มจะควบคุมผู้มี
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

น้ีพร้อมกับเหตุผล 

ผู้จัดการกลุ่มควรจะสามารถ:- 

 จัดทำรายการสารเคมีที่มีการใช้ใน
กลุ่ม

 ระบุว่าในปัจจุบันมีวัชพืชและ
แมลงศัตรูพืชอะไรบ้าง 

 อธิบายว่าทำไมต้องควบคุม  
 ทำรายการสารเคมีการเกษตรที่

เหมาะสมสำหรับควบคุมวัชพืช
และแมลงศัตรูพืชเหล่าน้ี 

 มีความรู้เก่ียวกับส่วนผสมและ
ระดับความเป็นพิษของสารเคมีที่
จะใช้  

 จัดทำรายการวิธีการทางเลือก
อ่ืนๆ ในการควบคุม เช่น โดย
เครื่องจักร, อธิบายว่าทำไมทาง
เลือกเหล่าน้ีจึงไม่ถูกใช้ 

 จัดทำคำอธิบายเป็นลายลักษณ์
อักษรในกรณีที่ต้องใช้สารเคมีทาง
อากาศว่าจะใช้เมื่อไหร่  และเพราะ
เหตุใด (หากเก่ียวข้อง)

 มีคำอธิบายการใช้สารเคมีแต่ละ
ชนิด

 แสดงว่าได้มีการจัดอบรมและให้
คำแนะนำสมาชิกและลูกจ้างอย่าง
เหมาะสม (หากเก่ียวข้อง) 

 มีการจัดเก็บสารเคมีอย่างเหมาะ
สม 

 มีแผ่นพับเก่ียวกับ MSDS แจกให้
กับลูกจ้างและหัวหน้างาน โดย

ข้อมูลที่กล่าวมาด้านบนเพียงพอที่จะชี้แจงเหตุผลในการใช้
สารเคมีเกษตร หรือไม่? 
 จัดทำรายการสารเคมีที่มีการใช้ในกลุ่ม
 ระบุว่าวัชพืชและแมลงศัตรูพืชในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 
 อธิบายว่าทำไมต้องควบคุม  
 ทำรายการสารเคมีการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับ

ควบคุมวัชพืชและแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิด 
 มีความรู้เก่ียวกับส่วนผสมและระดับความเป็นพิษของ

สารเคมีที่จะใช้  
 จัดทำรายการวิธีการทางเลือกอ่ืนๆ ในการควบคุม เช่น 

โดยเครื่องจักร, อธิบายว่าทำไมทางเลือกเหล่าน้ีจึงไม่ถูก
ใช้ 

 จัดทำคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่ต้องใช้
สารเคมีทางอากาศว่าจะใช้เมื่อไหร่ และเพราะเหตุใด
(หากเก่ียวข้อง)

 มีคำอธิบายการใช้สารเคมีแต่ละชนิด 
 แสดงว่ากลุ่มได้มีการจัดอบรมและให้คำแนะนำสมาชิก

และลูกจ้างอย่างเหมาะสม (หากเก่ียวข้อง)
 มีการจัดเก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม
 มีแผ่นพับเก่ียวกับ MSDS แจกให้กับลูกจ้างและหัวหน้า

งาน   
 จัดทำรายการว่าควรมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอะไร

บ้าง เชื่อมโยงกับ 4.7 รวมทั้งวิธีการจัดหาอุปกรณ์มา
เพ่ิม

 มีการจัดเก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม 
 มีแผ่นพับเก่ียวกับ MSDS แจกให้กับลูกจ้างและหัวหน้า

งาน   
 จัดทำรายการว่าควรมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอะไร

บ้าง เชื่อมโยงกับ 4.7 รวมทั้งวิธีการจัดหาอุปกรณ์มา
เพ่ิม

 อธิบายว่ามีการกำจัดภาชนะบรรจุสารเคมีเหล่าน้ี
อย่างไร  
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

4.6.5 (M) สารเคมีกำจัดศัตรู
พืชจะต้องถูกใช้หรือควบคุม
โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม
ที่เก่ียวข้องมาแล้ว และต้อง
ใช้ตามขั้นตอนที่ระบุในฉลาก
เท่าน้ัน, นอกจากน้ีจะต้องมี
อุปกรณ์ความปลอดภัยและ
อุปกรณ์ป้องกันระหว่างการ
ใช้ รวมทั้งผู้ใช้ต้องอ่านและ
ทำความเข้าใจคำแนะนำที่
ระบุในผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะ
สม (ดู เกณฑ์กำหนด 4.7)

4.6.6 (M) การจัดเก็บสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชต้องเป็นไปตาม
วิธีการที่ดีที่สุดที่ยอมรับกัน 
ต้องมีการกำจัดภาชนะบรรจุ
สารอย่างเหมาะสมและไม่นำ
มาใช้กับวัตถุประสงค์อย่าง
อ่ืน (ดู เกณฑ์กำหนด 5.3).

4.6.7 ต้องใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชตามวิธีการที่ได้พิสูจน์
แล้วว่าช่วยลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด

4.6.8 (M) การใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืชทางอากาศ
ดำเนินการได้เฉพาะพ้ืนที่ที่มี
เอกสารอนุญาต ซ่ึงต้องมีการ
แจ้งข้อมูลที่จำเป็นแก่ชุมชน
เก่ียวกับการดำเนินการน้ี 

พิจารณาระดับการรู้หนังสือและ
ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผย
แพร่   

 จัดทำรายการว่าควรมีอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลอะไรบ้าง เชื่อม
โยงกับ 4.7 รวมทั้งวิธีการจัดหา
อุปกรณ์มาเพ่ิม

 อธิบายว่ามีการกำจัดภาชนะบรรจุ
สารเคมีเหล่าน้ีอย่างไร  

 อธิบายว่ามีการตรวจสุขภาพให้
กับพนักงาน ลูกจ้าง อย่างไรและ
ที่ไหน และเมื่อไหร,่ รวมทั้งได้มี
การใช้ผลการตรวจสุขภาพในการ
ปกป้องพนักงาน ลูกจ้างอย่างไร 

 มีประกาศว่าจะไม่ให้หญิงมีครรภ์
หรือผู้หญิงที่กำลังให้นมบุตร ใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และอธิบาย
ว่าจะมีการควบคุมอย่างไร 

 มีบันทึกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรู
พืชในกลุ่ม

จัดทำขั้นตอนปฏิบัติ เก่ียวกับ “การใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช” สำหรับสารเคมี
แต่ละชนิด, และอธิบายเหตุผลในการ
ใช้  จัดการอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มใน
ประเด็นต่างๆ ด้านบน โดยเน้นเรื่อง
การดำเนินการอย่างปลอดภัย

ให้ใบประกาศนียบัตรสำหรับการอบรม
ทุกครั้งที่จัดขึ้น และ บันทึกแยกว่าใคร
เข้าร่วมบ้างและเมื่อไหร่ รวมทั้งเน้ือหา
ในการอบรม 

 อธิบายว่ามีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน ลูกจ้าง 
อย่างไรและที่ไหน และเมื่อไหร,่ รวมทั้งได้มีการใช้ผล
การตรวจสุขภาพในการปกป้องพนักงาน ลูกจ้างอย่างไร

 มีประกาศว่าจะไม่ให้หญิงมีครรภ์หรือผู้หญิงที่กำลังให้
นมบุตร ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และอธิบายว่าจะมีการ
ควบคุมอย่างไร 

 มีบันทึกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่ม

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มควรจะรับทราบวิธีป้องกันเมื่อมีการใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืช และประโยชน์ของ IPM ในการจัดการสวน, 
อย่างไรก็ดี IPM อาจจะเป็นประเด็นที่เข้าใจยากหากเป็นผู้
ไม่รู้หนังสือ 

สมาชิกควร
รู้ว่ามีวัชพืชอะไรอยู่ในสวน และ อธิบายว่าจะควบคุมอย่างไร
รวมทั้งวิธีการ IPM, มีระบบการรายงานภายในกลุ่ม

ได้ผ่านการอบรม หากมีการใช้สารเคมีการเกษตร 

แจกแจงว่าใช้สารเคมีอะไรในสวนบ้าง และ มีการจัดเก็บ และ
ผสม และกำจัดอย่างไร และจะทำอย่างไรให้ทุกคนที่อยู่ใน
สวนไม่ได้รับภัยอันตราย รวมทั้งใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลอะไรและ จัดหามาเพ่ิมอย่างไร

เกษตรกรที่ไม่รู้หนังสืออาจจะไม่สามารถอ่าน MSDS

อธิบายว่าได้รับการตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

มีหลักฐานเก่ียวกับกลไกการรายงานภายใต้ความเข้าใจร่วม
ของสมาชิกในประเด็นอุบัติเหตุการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
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ภายในเวลาที่เหมาะสมก่อนมี
การดำเนินการจริง

4.6.9 มีการให้ความรู้และ
ทักษะในการใช้สารเคมีแก่
เกษตรกรรายย่อยที่เก่ียวข้อง
และพนักงาน ลูกจ้าง, ซ่ึงรวม
ทั้งการให้เอกสารข้อมูลที่
เหมาะสม (ดูเกณฑ์กำหนด 
4.8)

4.6.10 มีการกำจัดของเสียที่
เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
อย่างเหมาะสม ตามขั้นตอน
ปฏิบัติซ่ึงเป็นที่เข้าใจตรงกัน
ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
และผู้จัดการ (ดู เกณฑ์
กำหนด 5.3)

4.6.11 (M) มีการตรวจ
สุขภาพประจำปีให้กับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
และมีบันทึกการรักษาอาการ
ป่วยที่เก่ียวข้อง

4.6.12 (M) ห้ามผู้หญิงมี
ครรภ์หรือผู้หญิงที่ยังอยู่ใน
ช่วงให้นมบุตรเป็นผู้ใช้สาร
เคมีดังกล่าว

จัดทำกลไกในการรับความคิดเห็นจาก
สวนปาล์มน้ำมันของสมาชิกแต่ละราย 
และ มีการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เพ่ือปรับปรุงการดำเนินการ 

ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ
สถานที่จัดเก็บสารเคมี ควรมีห้องอาบ
น้ำฉุกเฉิน, อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น, อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล, 
สามารถล็อคได้, และมีป้ายแสดง
ชัดเจน    

ควรมีการผสมสารเคมีกำจัดวัชพืช ณ 
จุดศูนย์กลางที่ใดที่หน่ึง แล้วแจกจ่าย
ในถังขนาด 25 ลิตร, พิจารณาการใช้
ในปริมาณต่ำ (ควบคุมหยดสารเคม)ี  

ไม่ควรผสมสารเคมีใกล้กับแหล่งน้ำ 

การใช้แผนผังและภาพช่วย เป็นวิธีที่ดี
ที่สุดในการอธิบายองค์ประกอบเหล่าน้ี

และ ประเด็นสิ่งแวดล้อม  

เกณฑ์กำหนด  4.7 มีแผนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีการสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ และมีการนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
4.7.1 (M) มีนโยบายด้าน สมาชิกจะต้องร่วมมือกับผู้ แสดงว่าได้ดำเนินการตามแผนการ ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำการประเมิน ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
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แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
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อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (Occupational 

Health และ Safety – OHS), 
รวมทั้งมีแผนในการนำ
กิจกรรมทุกกิจกรรมมา
ปฏิบัต,ิ และมีการติดตาม
ประสิทธิผลการดำเนินการ

4.7.2 (M) การดำเนินการใด
ใดที่ต้องคำนึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยง และมี
บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติและ
การดำเนินการในประเด็นที่
เก่ียวข้องดังกล่าว, ผู้ปฏิบัติ
ต้องทำความเข้าใจและนำคำ
แนะนำเก่ียวกับความ
ปลอดภัยที่ระบุมากับ
ผลิตภัณฑ์

4.7.3 (M) มีการอบรมให้กับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอเก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบัติที่ปลอดภัย  (ดู เกณฑ์
กำหนด 4.8) รวมทั้งมี
อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะ
สมและเพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันภัยอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนดำเนิน
การ เช่น การใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืช, การใช้
เครื่องจักร, การเตรียมพ้ืนที,่ 

จัดการกลุ่มในการประเมินภัย
อันตรายในสวนปาล์ม 

สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนานโยบาย OHS 
และแผนการจัดการ

สมาชิกจะต้องเข้าร่วมการฝึก
อบรมที่เก่ียวกับ OHS.

สมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม
แผนการจัดการ

สมาชิกจะต้องรายงาน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสวน

สมาชิกทุกรายจะต้องมีชุด
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

หากมีความเหมาะสมกับ
ขนาดในการดำเนินการ, คน
งานจะต้องได้รับการดูแลเรื่อง
สุขภาพและมีประกันสุขภาพ 

จัดการ ความเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมกับ
สมาชิก 

จากผลการประเมินความเสี่ยง, จะ
ต้องมีการจัดทำนโยบายด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย รวมทั้ง
ความต้องการในการประกันสุขภาพ
สำหรับคนงานในระดับที่เหมาะสม

4.7.5 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องพัฒนา
คู่มือ OHS / การปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น และเผยแพร่ให้กับสมาชิกทุก
ราย 

4.7.3 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดการ
อบรมเก่ียวกับคู่มือ OHS /  การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่าง
สม่ำเสมอ

จะต้องมีแผน OHS เพ่ือลดภัย
อันตราย และการดำเนินการตาม
แผน 

สมาชิกต้องได้รับการอบรมเก่ียวกับ 
OHS

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องบันทึกอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นในสวนของสมาชิก 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทบทวนบันทึก
เก่ียวกับอุบัติเหตุเป็นระยะ 

ตรวจสอบว่ามีนโยบาย OHS  และแผนการจัดการ

ตรวจสอบว่ามีการนำนโยบายไปดำเนินการในพ้ืนที่จริง 

ตรวจสอบการฝึกอบรมและบันทึกเก่ียวกับอุบัติเหตุ 

หากมีความเหมาะสมกับการดำเนินการ, ตรวจสอบว่ามีคณะ
กรรมการด้านอาชีวอนามัยหรือไม่และมีกิจกรรมร่วมอะไร
บ้าง

หากมีความเหมาะสมกับการดำเนินการ, ตรวจสอบนโยบาย
การประกันภัย 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม

สัมภาษณ์สมาชิกเก่ียวกับความเข้าใจภัยอันตรายหลักใน
สวนปาล์มน้ำมัน และ อธิบายว่ามีวิธีการป้องกันอย่างไร 

ตรวจสอบว่าสมาชิกได้รายงานเก่ียวกับอุบัติเหตุในสวนหรือ
ไม่ 

ตรวจสอบว่าสมาชิกมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ตามความเหมาะสมกับขนาดดำเนินการ, ตรวจสอบว่าคน
งานได้รับการดูแลด้านสุขภาพและมีประกันสุขภาพหรือไม่  
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การเก็บเก่ียว, และในกรณีที่
มีการเผาใดใดเกิดขึ้น
4.7.4 (M) มีการกำหนดผู้รับ
ผิดชอบ และมีบันทึกการ
ประชุมของผู้ที่รับผิดชอบและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและ
ความปลอดภัย, มีการพูดคุย
เก่ียวกับสวัสดิการในการ
ประชุมเหล่าน้ี และมีบันทึก
ประเด็นต่างๆ ที่ถูกนำเสนอ
ขึ้นมาในการประชุม

4.7.5 มีขั้นตอนดำเนินการ
กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติที่
เก่ียวข้องมีความเข้าใจขั้น
ตอนปฏิบัต,ิ และมีขั้นตอน
ปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุใน
ภาษาที่เหมาะสม, มีบุคลากร
ซ่ึงผ่านการอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำ
อยู่ทั้งในสนามและในสถานที่
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  และมี
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้นในทุกพ้ืนที่ รวมทั้งมี
บันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและ
มีการติดตามทุกครั้ง

4.7.6 ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ต้องได้รับอุปกรณ์
ปฐมพยาบาล และมีประกัน

หากมีความเหมาะสมกับขนาดการ
ดำเนินการ, อาจพิจารณาจัดตั้งคณะ
กรรมการด้านอาชีวอนามัย 
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แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
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อุบัติเหตุ  

4.7.7 มีบันทึกการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้น โดยใช้เมตริกเก่ียวกับ
การหยุดงานเน่ืองจาก
อุบัติเหตุ หรือ Lost Time 
Accident (LTA) 
เกณฑ์กำหนด  4.8 พนักงาน คนงาน เกษตรกรรายย่อย และผู้รับเหมาทั้งหมดต้องได้รับการฝึกอบรมที ่เหมาะสม
4.8.1 (M) มีแผนการอบรมใน
ทุกเรื่องที่เก่ียวข้องกับหลัก
การและเกณฑ์กำหนดของ 
RSPO, รวมทั้งมีการประเมิน
ความต้องการการอบรมและ
เอกสารเก่ียวกับการอบรม
อย่างสม่ำเสมอ

4.8.2 มีบันทึกการฝึกอบรม
ของพนักงานลูกจ้างแต่ละ
ราย

ทุกคนที่ทำงานในสวน ควร
ได้รับการอบรมเก่ียวกับ 
RSPO P&C อย่างเพียงพอ 
และสำหรับงานที่พวกเขา
เก่ียวข้อง. 

สมาชิกควรเข้าร่วมในการ
อบรมที่จัดขึ้น  

ตามความเหมาะสมกับขนาด
ในการดำเนินการ, ต้องมีการ
จัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรม

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่า
สมาชิกทุกคนได้รับการฝึกอบรม
เก่ียวกับ RSPO P&C และจัดเก็บ
บันทึกเก่ียวกับการฝึกอบรม 

ตามความเหมาะสมกับขนาดในการ
ดำเนินการ, ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัด
ทำแผนการฝึกอบรม

ตามความเหมาะสมกับขนาดในการ
ดำเนินการ, ต้องมีการจัดเก็บข้อมูล
การฝึกอบรม

ขึ้นกับขนาดและความซับซ้อนในการ
ดำเนินการ, ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง
ทำการประเมินความต้องการในการฝึก
อบรม  

 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบแผนการฝึกอบรมและบันทึกต่างๆ เก่ียวกับการ
อบรม 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
สัมภาษณ์สมาชิกเก่ียวกับความเข้าใจใน RSPO P&C และ
สำหรับงานที่พวกเขาเก่ียวข้อง  

หลักการท่ี  5: ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
เกณฑ์กำหนด  5.1 มีการระบุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น จากการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ํามันและโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม รวมถึงการปลูกทดแทน และมีแผนการลดผลกระทบเชิงลบและแผนส่งเสริมที่เอ้ือประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
มีการดำเนินการและตรวจติดตามเพ่ือแสดงว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
5.1.1 (M) มีการจัดทำ
เอกสารการประเมินผลกระ
ทบด้านสิ่งแวดล้อม
(environmental impact 
assessment (EIA) )

5.1.2 ในกรณีผลกระทบที่
ประเมินไว้ ทำให้จำเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติใน

 สมาชิกจะต้องแสดงถึง
ความเข้าใจเก่ียวกับความ
เสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมจาก
การดำเนินการของตนเอง

 สมาชิกจะต้องแสดงถึง
ความเข้าใจเก่ียวกับแผน
เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อม 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 

 แสดงถึงความรับทราบและการ
ดำเนินการตาม SOPs ที่
เก่ียวข้อง 

 อธิบายว่ามีการรายงานประเด็น

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องระบุทุก
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อม 

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องพัฒนา
แผนการลดความเสี่ยงด้านสิ่ง
แวดล้อม และทบทวนแผนทุกๆ 2
ปี.

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดการอบรม

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ดำเนินการทุกประเภท 
เก่ียวข้องกับทุกกลุ่ม
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องสามารถ
 รวบรวมทะเบียนความเสี่ยงทางสิ่ง

แวดล้อม โดยใช้ข้อมูลน้ี 
 พัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการ

ตรวจสอบความเสี่ยงที่สำคัญจาก

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
 ตรวจสอบว่ามีรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, 

แผนการลดผลกระทบ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ
บันทึกการฝึกอบรม (เอกสารประกอบการอบรมและผู้เข้า
ร่วม).

 ตรวจเช็คการดำเนินการตามแผนการลดผลกระทบโดย
การสุ่มตัวอย่างแปลงเกษตรกรรายย่อย  

เอกสารต่างๆ เพียงพอต่อระดับการดำเนินการหรือไม่? 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ปัจจุบันเพ่ือลดผลด้านลบที่
อาจเกิดขึ้น, ต้องพัฒนา
ตารางเวลาสำหรับการ
เปลี่ยนแปลง และมีการ
ปฏิบัติภายใต้แผนการบริหาร
จัดการในภาพรวม, โดยจะ
ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบใน
แผนบริหารจัดการ

5.1.3 ในแผนจะต้องมี
แนวทางในการติดตาม การ
ปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการ ซ่ึงต้องนำมา
สู่การปฏิบัติเพ่ือติดตามความ
มีประสิทธิผลของวิธีการลด
ผลกระทบ, และต้องมีการ
ทบทวนอย่างน้อยทุกๆ สอง
ปีเพ่ือทบทวนผลจากการ
ติดตาม หากมีการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่
จะส่งผลบวกหรือลบต่อสิ่ง
แวดล้อม

สมาชิกจะต้องร่วมมือในการ
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ไปยังผู้จัดการ
กลุ่มอย่างไร 

 ทำให้แน่ใจว่าทุกคนที่ทำงานใน
สวนรับรู้และรับทราบเก่ียวกับข้อ
กำหนดน้ี  

ท่านได้แจ้งแก่ผู้จัดการกลุ่มหรือไม่
ว่ามีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม?

สำหรับสมาชิกเก่ียวกับความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและวิธีการ
บรรเทาความเสี่ยง 

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องติดตามการ
ดำเนินการตามแผนการบรรเทา
ความเสี่ยง 

แต่ละผลกระทบ 
 พัฒนากลไกสำหรับการวัดและ

การตรวจสอบการดำเนินการเพ่ือ
ลดผลกระทบ 

 ระบุผู้รับผิดชอบในการติดตาม
กลยุทธ์ลดผลกระทบเหล่าน้ี

 เตรียมเอกสารการฝึกอบรมเก่ียว
กับแผนลดผลกระทบทางสิ่ง
แวดล้อม ซ่ึงไม่ครอบคลุมใน 
SOPs.

ประเมินสมาชิกกลุ่ม

 สมาชิกควรสามารถอธิบายว่าความเสี่ยงหลักทางสิ่ง
แวดล้อมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในสวน 

 สมาชิกควรสามารถอธิบายว่าได้ดำเนินการอะไรบ้างเพ่ือ
ลดความเสี่ยงเหล่าน้ี 

ควรมีหลักฐานเก่ียวกับกลไกการรายงานซ่ึงเป็นที่เข้าใจร่วม
กันของสมาชิก

เกณฑ์กำหนด  5.2 มีการระบุสถานภาพของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์หายากหรืออยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้ สูญพันธุ์ และถิ่นอาศัยที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (High การอนุรักษ์ Value; HCV) หากมีอยู่ในพ้ืนที่สวนปาล์มน้ํามันหรืออาจได้รับผลกระ
ทบจากการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ํามันหรือโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มต้องถูกพิจารณาและมีแผนดำเนินการในการดูแลรักษาและ/หรือ ส่งเสริม
5.2.1 (M) มีการประเมินพ้ืนที่
ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ 
(HCV) ทั้งในพ้ืนที่สวนปาล์ม
เอง และพิจารณาพ้ืนที่ที่
เก่ียวข้องในระดับภูมินิเวศ 
(เช่น แนวเชื่อมต่อสำหรับ
สัตว์ป่า)

 สมาชิกกลุ่มต้องแสดงว่า
ตนมีความเข้าใจเบื้องต้น
เก่ียวกับ HCV และ RTEs
และความจำเป็นที่ต้อง
อนุรักษ์ 

 สมาชิกจะต้องตรวจสอบ
กับผู้จัดการกลุ่มเก่ียวกับ
สถานะของพ้ืนที่ HCV 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกกลุ่มควรจะ:- 
 รับทราบถึงชนิดพันธุ์หายาก, ถูก

คุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ (RTE 
species) ที่พบใน และ อาจพบ
ใกล้ๆ สวน 

 ทำการประเมิน HCV โดยผู้
ประเมินอิสระ, หรือหาก
เก่ียวข้อง, อาจมีการประเมิน
ภายในโดยผู้จัดการกลุ่ม (อ้างอิง
ถึง P&Cs หรือ NIs ที่เก่ียวข้อง).

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องพัฒนาแผน
ปฏิบัติการ และ SOPs (เช่น 
สำหรับ RTE species, พ้ืนที่ป่า

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
 ดำเนินการตามเครื่องมือเก่ียวกับ 

HCV (กำลังพัฒนา), อาจทำการ
ประเมินภายในเก่ียวกับ HCV ใน
พ้ืนที่ซ่ึงมีความเสี่ยงต่ำ, สำหรับ
พ้ืนที่ซ่ึงมีความเสี่ยงสูง จะต้อง
ทำการประเมิน HCV โดยผู้ประเมิน
ที่มีใบอนุญาต

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
 ตรวจสอบว่ามีรายงานการประเมินพ้ืนที่ HCV, มีแผนการ

จัดการและติดตาม HCV, รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการและ 
SOPs.

 ตรวจสอบว่ามีผู้ผิดชอบสำหรับดำเนินการตาม SOP และ
แผนปฏิบัติการ

 ตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรม (เอกสารประกอบการ
อบรมและผู้เข้าร่วม).
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

5.2.2 (M) ในกรณีที่มีชนิด
พันธุ์หายาก, ถูกคุกคาม หรือ
ใกล้สูญพันธุ์ (RTE) หรือ
พ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการ
อนุรักษ์ หรือได้รับผลกระทบ
จากการทำสวนปาล์มหรือ
จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม,
ต้องมีการนำแผนดำเนินการ
ที่จะช่วยรักษาหรือส่งเสริมมา
ปฏิบัติภายใต้แผนการบริหาร
จัดการ

5.2.3 มีแผนงานในการให้
ความรู้บุคลากรสม่ำเสมอ
เก่ียวกับสถานภาพของชนิด
พันธุ์ดังกล่าว, และหากพบ
บุคลากรของบริษัทจับ, 
ทำความเสียหาย, เก็บ, หรือ
ล่า ชนิดพันธุ์เหล่าน้ัน ให้นำ
มาตรการทางวินัยที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับระเบียบ
ของบริษัท และกฎหมาย
ระดับชาติมาดำเนินการ 

5.2.4 หากมีแผนบริหาร
จัดการ ควรมีการติดตาม
อย่างต่อเน่ือง เก่ียวกับ:
• การจัดทำบันทึกและ
รายงานสถานภาพของพ้ืนที ่
HCV และ ชนิดพันธุ์ RTE ที่
ได้รับผลกระทบจากการปลูก
ปาล์มน้ำมันหรือโรงงานสกัด

และ RTEs ในพ้ืนที่ของ
ตนเอง โดยพิจารณาจาก
รายงานประเมิน HCV.

 สมาชิกจะต้องเข้าร่วมใน
การประเมิน HCV 

 สมาชิกจะต้องเข้าร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนการ
จัดการและติดตาม HCV 
(เพ่ือรักษา และ/หรือ เพ่ิม
พ้ืนที่ HCVs).

 สมาชิกจะต้องทำให้คน
งานรับทราบถึงสถานะ
ของ RTE species และ
แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง

 สมาชิกจะต้องรับทราบถึง
สิทธิของชุมชนท้องถิ่น
อ่ืนๆ ที่มีความเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่ HCVs 
และ RTEs.

 อธิบายว่าได้รับคำแนะนำอย่างไร
เก่ียวกับ ชนิดพันธุ์หายาก, ถูก
คุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ที่พบ 

 อธิบายว่าจะทำการรายงานกลับ
ไปยังผู้จัดการกลุ่มอย่างไร หาก
พบ RTE species 

 อธิบายว่ามีวิธีการทำให้ทุกคนที่
ทำงานในสวน รับทราบและรับ
ทราบต่อข้อกำหนดน้ีอย่างไร  

 

ริมน้ำ) โดยพิจารณาตามแผนการ
จัดการและติดตาม HCV 

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องดำเนินการให้
เกิดกลไกในการรายงานภัย
คุกคามต่อ HCVs โดยสมาชิก

 ในกรณีที่มีความคาบเก่ียว
ระหว่างสิทธิของชุมชนท้องถิ่น
และพ้ืนที่ HCV, ผู้จัดการกลุ่มจะ
ต้องจัดการเจรจาต่อรองให้เกิดข้อ
ตกลงที่สามารถปกป้องทั้งพ้ืนที่  
HCVs สิทธิเหล่าน้ี

 ผู้จัดการกลุ่มจัดการอบรมให้กับ
สมาชิกและคนงานเก่ียวกับ
สถานะของ HCV และ RTE 
species และแนวทางการดำเนิน
การที่เก่ียวข้อง

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่าได้
มีการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกระบวนการประเมิน 
HCV 

 ควรใช้เครื่องมือมีอยู่สำหรับการ
ติดตามภัยคุกคามต่อ HCVs (เช่น 
SMART tool) 

 เกษตรกรรายย่อยที่มีการปลูกใหม่ 
โดยไม่มีการประเมิน HCV หลังจาก
เดือนพฤศจิกายน 2548 อาจจะ
สามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
ได้ ถ้าหากปฏิบัติตามขั้นตอน
ปฏิบัติในการชดเชย.

 ผู้จัดการกลุ่มอาจจะประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง และ 
NGOs เพ่ือตรวจสอบยืนยัน
สถานภาพของ RTE species 
(ระดับชาติและนานาชาต)ิ และมี
การปรับปรุงแนวทางป้องกัน (รวม
ทั้งการบรรเทาความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับสัตว์ป่า)

 ตรวจสอบว่าได้มีการปรึกษาหารือกับผู้ได้รับผลกระทบ 
(หากเก่ียวข้อง) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

 ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการจัดการและติดตาม 
HCV โดยการสุ่มตัวอย่าง (สมาชิกและผู้ได้รับผลกระทบ).

 ตรวจสอบว่าแผนที่มีความเหมาะสม และเอกสารเพียงพอ
ต่อขนาดการดำเนินการ 

 การสำรวจเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ
ทุกกลุ่มหรือไม่ และ มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการ
ประเมินอย่างเพียงพอหรือไม่? 

 สำหรับการประเมิน HCV ภายใน แผนที่ที่ร่างขึ้นด้วยมือ
น่าจะเพียงพอ – ใช้การอธิบายเพ่ือจำแนกพ้ืนที่ที่แตกต่าง
กัน เช่น ประเภทการใช้ที่ดิน 

 ควรมีหลักฐานเก่ียวกับกลไกการรายงานซ่ึงเป็นที่เข้าใจ
ร่วมกันของสมาชิก.

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
 ตรวจสอบกับสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่าได้รับการอบรม

ภายใต้ SOP ที่เหมาะสมในเรื่องน้ี  (อาจไม่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด)

 สมาชิกควรสามารถอธิบายได้ว่าภัยคุกคามหลักของ 
HCVs (รวมทั้ง RTEs) ที่เกิดจากกิจกรรมในสวนของตน
คืออะไร

 สมาชิกควรสามารถอธิบายได้ว่ามีวิธีการอย่างไรในการลด
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น 

 กลไกการรายงานควรรับรู้และเข้าใจโดยสมาชิก 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

น้ำมันปาล์ม;
• ผลลัพธ์จากการติดตามจะ
เป็นข้อมูลสำหรับแผนบริหาร
จัดการ 

5.2.5 หากพ้ืนที่ HCV เป็น
พ้ืนที่ภายใต้สิทธิในการ
จัดการของชุมชนท้องถิ่น, จะ
ต้องมีหลักฐานในการเจรจา
ทำข้อตกลงซ่ึงคุ้มครองทั้ง
พ้ืนที่ HCVs และ
สิทธิของชุมชน
เกณฑ์กำหนด  5.3 มีการลดของเสีย (reduced) การหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม ่(recycled) การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ํา (re-used) และการกำจัดของเสียที่มีลักษณะแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
5.3.1 (M) เอกสารระบุเก่ียว
กับของเสียทั้งหมดและแหล่ง
ที่มาของมลพิษ

5.3.2 (M) มีการกำจัดสาร
เคมีและภาชนะบรรจุสาร
เหล่าน้ีด้วยความรับผิดชอบ

5.3.3 มีแผนการจัดการและ
กำจัดของเสียเพ่ือหลักเลี่ยง
และลดมลพิษ และมีการ
ปฏิบัติตามแผน

ความเหมาะสมตามขนาด
ดำเนินการ, สมาชิกจะต้องมี
เอกสารแผนการจัดการและ
กำจัดของเสีย 

สมาชิกจะต้องสื่อสาร
แผนการจัดการและกำจัดของ
เสียสู่คนงานทุกคน 

สมาชิกจะต้องทำให้แน่ใจว่า
ภาชนะบรรจุสารเคมีถูก
จัดการและกำจัดอย่างเหมาะ
สม 

สมาชิกต้องใช้นโยบายไม่เผา
และทำให้คนงานรับทราบถึง
นโยบายดังกล่าว 

สมาชิกต้องทำให้แน่ใจว่าคน

แผนควรจะประกอบด้วยการระบุ, 
การติดตาม แหล่งต้นกำเนิดของเสีย
และมลพิษ; การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร; การ
จัดการอย่างเหมาะสม, การกำจัด
สารเคมีอันตราย และภาชนะบรรจุ 
และแนวทางลดอันตรายจากสารเคมี

ความเหมาะสมตามขนาดดำเนินการ,
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้มีแผนการ
จัดการและกำจัดของเสีย

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องสื่อสารถึง
สมาชิกทุกรายเก่ียวกับแผนการ
จัดการและกำจัดของเสีย 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่า
ภาชนะบรรจุสารเคมีถูกจัดการและ
กำจัดอย่างเหมาะสม

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องใช้นโยบายไม่
เผาและทำให้สมาชิกรับทราบถึง
นโยบายดังกล่าว 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่า
สมาชิกได้รับการอบรมเก่ียวกับการ
จัดการและกำจัดของเสีย และมีการ

แผนควรจะประกอบด้วยการระบุ, การ
ติดตาม แหล่งต้นกำเนิดของเสียและ
มลพิษ; การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร; การจัดการอย่างเหมาะ
สม, การกำจัดสารเคมีอันตราย และ
ภาชนะบรรจุ และแนวทางลดอันตราย
จากสารเคม ี 

ความเหมาะสมตามขนาดดำเนินการ, 
หากผู้จัดการกลุ่มคือโรงงาน ควรมีบ่อ
ดักไขมัน เป็นส่วนหน่ึงในแผนการ
จัดการของเสีย  
 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบความเหมาะสมและการดำเนินการตามแผนการ
จัดการและกำจัดของเสีย

ตรวจสอบนโยบายไม่เผาและการดำเนินการตามนโยบาย

ตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรม

สัมภาษณ์สมาชิก

ตรวจสอบสวน

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบความเหมาะสมและการดำเนินการตามแผนการ
จัดการและกำจัดของเสีย

ตรวจสอบนโยบายไม่เผาและการดำเนินการตามนโยบาย

ตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรม
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

งานได้รับการอบรมเก่ียวกับ
การจัดการและกำจัดของเสีย 
และมีการจัดเก็บบันทึกการ
อบรม 

จัดเก็บบันทึกการอบรม  
สัมภาษณ์คนงาน

ตรวจสอบสวน
เกณฑ์กำหนด  5.4 มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมีประสิทธิภาพและ ใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากที่สุด
5.4.1 มีแผนปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล และเพ่ิมการใช้
พลังงานหมุนเวียนให้มาก
ที่สุด รวมทั้งมีการติดตาม
แผน

ความเหมาะสมตามขนาด
ดำเนินการ, สมาชิกจะต้องมี
แผนการปรับปรุงและติดตาม
ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลและเพ่ิมการใช้
พลังงานหมุนเวียนให้ได้มาก
ที่สุด 

แผนควรประกอบด้วยการประเมิน
การใช้พลังงานในการดำเนินการ ซ่ึง
รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิง, ไฟฟ้า, และ
เครื่องจักรในสวน 
 

ความเหมาะสมตามขนาดดำเนินการ,
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องมีแผนการ
ปรับปรุงและติดตามประสิทธิภาพ
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเพ่ิมการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด

แผนควรประกอบด้วยการประเมินการ
ใช้พลังงานในการดำเนินการ ซ่ึงรวมถึง
น้ำมันเชื้อเพลิง, ไฟฟ้า, และเครื่องจักร
ในสวน 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบแผน

สัมภาษณ์สมาชิก

ตรวจสอบสวน

หากเหมาะสม, ตรวจสอบบันทึกค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำมัน, และค่า
ใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตามความเหมาะสม, ตรวจสอบแผน

สัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบสวน

ตามความเหมาะสม, ตรวจสอบบันทึกค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำมัน, 
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เกณฑ์กำหนด  5.5 หลีกเลี่ยงการใช้ไฟในการเตรียมพ้ืนที่สำหรับปลูกทดแทน, นอกจากสถานการณ์เฉพาะที่ระบุในแนวทางปฏิบัติของอาเซียน หรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในภูมิภาคอ่ืนๆ
5.5.1 (M) ไม่ควรมีการเตรี
ยมพ้ืนที่โดยการเผา, 
นอกจากสถานการณ์เฉพาะที่
ระบุใน ‘แนวทางปฏิบัติของ
อาเซียน เก่ียวกับนโยบาย
การเผาเป็นศูนย’์ ปี 2546, 
หรือแนวทางอ่ืนที่คล้ายคลึง

5.5.1 สมาชิกจะต้องแสดง
หลักฐานว่ามีความเข้าใจ
นโยบายห้ามการเผาของกลุ่ม

5.5.2 สมาชิกจะต้องเสนอ
เหตุผลหากต้องมีการใช้ไฟ
แก่ผู้จัดการกลุ่ม เพ่ือการ

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
แสดงว่าไม่มีการเผาเกิดขึ้นจาก
การเตรียมพ้ืนที่ และ การปลูก
ทดแทน  และ สามารถอธิบายได้ว่า

5.5.1 ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง: 
 แสดงหลักฐานว่ามีนโยบายไม่

เผาใน SOPs
 มีหลักฐานว่ามีแผนฉุกเฉินใน

กรณีของอุบัติเหตุไฟไหม้
 แสดงให้เห็นว่ามีการตรวจเยี่ยม

สวนของสมาชิกแต่ละราย ให้

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
เก่ียวข้องกับทุกกลุ่ม

แนวทาง
ตรวจเช็คกับคู่มือ SOP (4.1). 
จัดทำนโยบายอย่างง่าย หัวข้อ 
“นโยบายไม่เผาและ แนวทาง” รวมเอา

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม

ตรวจสอบนโยบาย และ SOP ของกลุ่มเก่ียวกับการไม่เผา
ตรวจสอบบันทึกการใช้ไฟและพิจารณาว่าเกิดขึ้นภายใต้ขั้น
ตอนปฏิบัติเพ่ือการอนุมัติหรือไม่ 
ตรวจสอบการฝึกอบรม หรือ ข้อมูลที่ให้กับสมาชิกกลุ่ม 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

กันในภูมิภาคอ่ืนๆ

5.5.2 ในกรณีที่ต้องใช้ไฟใน
การเตรียมพ้ืนที่สำหรับปลูก
ปาล์มน้ำมันทดแทน, จะต้อง
มีหลักฐานการอนุมัติให้มีการ
ใช้ไฟภายใต้การควบคุม ตาม
ที่ระบุใน ‘แนวทางปฏิบัติของ
อาเซียนเก่ียวกับนโยบายการ
เผาเป็นศูนย’์ ปี 2546,  หรือ
แนวทางอ่ืนที่คล้ายกันในภูมิ
ภาคอ่ืนๆ

ประเมินและอนุมัติก่อน
ทำการเผา

ทำไม 
อธิบายว่ารับทราบว่าไม่ควรมีการ
เผาได้อย่างไร
อธิบายว่ามีวิธีการทำให้คนอ่ืนๆ ที่
ทำงานในสวนรับทราบและรับทราบ
ต่อข้อกำหนดน้ีได้อย่างไร

แสดงใบประกาศนียบัตรการเข้า
อบรม, จำนวนวันเข้าอบรม เก่ียวกับ
เรื่องน้ีอธิบายว่ามีการรายงานกลับ
ไปยังผู้จัดการกลุ่มอย่างไร มีไฟที่
เกิดจากเหตุสุดวิสัยในสวนหรือไม่ 
หรือ มีการใช้ไฟหรือไม่ 

แสดงหลักฐานการเข้ามาตรวจเยี่ยม
สวนครั้งสุดท้าย เพ่ือแนะนำเก่ียวกับ
นโยบายไม่เผา 

เป็นไปตามตามข้อกำหนดน้ี 
 อธิบายว่ามีการสื่อสารประเด็น

ข้างต้น ไปยังสมาชิกกลุ่ม
อย่างไร

5.5.2 ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง:
 แสดงว่าการใช้ไฟเผาที่เกิดขึ้น

จะต้องมีการอธิบายตาม
‘แนวทางการปฏิบัติของ 
ASEAN เก่ียวกับนโยบายการ
เผาเป็นศูนย’์ ปี 2546, 

 แสดงการอนุญาตที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากหน่วยงานรับ
ผิดชอบ ในการใช้ไฟภายใต้
สถานการณ์เฉพาะ ที่ระบุใน
แนวทางการปฏิบัติของ 
ASEAN  

ประเด็นที่กล่าวข้างต้น. เชื่อมโยงกับ
แผนการฝึกอบรม (4.8) และ พิจารณา
ว่ามีผลกระทบใดใดเกิดขึ้นจากการ
กำจัดของเสีย หรือไม่ (ระบุใน 5.3) 

รวมองค์ประกอบที่กล่าวถึงข้างต้นใน
การฝึกอบรมของกลุ่ม และเน้นใน
ประเด็นการนำนโยบายน้ีไปปฏิบัติ 
และ แผนการป้องกัน

มอบใบประกาศให้กับผู้เข้าร่วมการฝึก
อบรม และมีการบันทึกแยกต่างหากว่า
มีใครเข้ามาร่วมบ้าง  และมีการจัด
อบรมเมื่อไหร่ รวมทั้งหัวข้อในการฝึก
อบรม
พัฒนากลไกการรับความคิดเห็นจาก
สวนแต่ละแห่ง และนำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน

ต้องให้แน่ใจว่าพนักงานในสำนักงาน
ทุกคนรับทราบถึงข้อกำหนดน้ี 

ประเด็นที่ควรพิจารณา
ต้องมี SOP หรือไม่?

อาจต้องมีการตรวจเยี่ยมสวน เพ่ือ
ยืนยันว่า มีการนำนโยบายไม่เผามาสู่
การปฏิบัต ิ

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบสมาชิกกลุ่มว่ามีความเข้าใจเพียงพอเก่ียวกับ
นโยบายกลุ่มและ รายละเอียดใน SOP หรือประเด็นที่เหมาะ
สม 
 
ตรวจเช็คสภาพสวนของสมาชิกกลุ่ม 

เกณฑ์กำหนด  5.6 มีแผนการลดมลพิษและการปล่อยมลพิษ รวมทั้งก๊าซเรือนกระจก และมีการนำแผนไปปฏิบัติใช ้และติดตามผล
หมายเหต ุสำหรับเกษตรกรรายย่อย:  คณะทำงานด้านการลดการปลดปล่อยของ RSPO (Emissions Reduction Working Group (ERWG)) และ RSPO SHWG เห็นว่าควรจะมีกลไกท่ีง่ายขึ้นสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับ GHG และเกษตรกรรายย่อยไม่ควรแบกรับภาระมากเกินไปเนื่องจากการมีศักยภาพจำกัด รายละเอียดกำลังมีการพัฒนาเพ่ิมเติม
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

5.6.1 (M) การประเมินทุก
กิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษ 
ซ่ึงรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก, ฝุ่นละออง เขม่าควัน
และน้ำเสีย และระบุชี้สารก่อ
มลพิษของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาล์ม (ดู เกณฑ์กำหนด 4.4)

5.6.2 (M) ระบุแหล่งในการ
ก่อมลพิษ และแหล่งที่ก่อให้
เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก, และ มีแผนในการลด
หรือทำให้เกิดมลพิษน้อย
ที่สุด และมีการนำแผนไป
ปฏิบัติ

5.6.3 มีระบบการติดตาม 
ภายใต้การรายงานความ
ก้าวหน้าสม่ำเสมอ เก่ียวกับ
แหล่งปล่อยมลพิษและก๊าซ
เรือนกระจกจากดำเนินธุรกิจ
และการดำเนินการของ
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม, 
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดน้ี คือ ผู้
จัดการกลุ่ม.

ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง : 
 ทำรายการมลพิษ และ แหล่ง

กำเนิดมลพิษที่สำคัญ
 แสดงทางเลือกในการลดมลพิษ

และการปลดปล่อย และ
พิจารณาว่ากลุ่มสามารถดำเนิน
การวิธีการใดได้บ้างหรือไม่ 

 จากทางเลือกด้านบน, หากมี
ความเป็นไปได้, ควรพัฒนาวิธี
การลดมลพิษและดำเนินการ

สื่อสารข้อมูลเหล่าน้ีไปยังสมาชิก
กลุ่ม

มอบใบประกาศให้กับผู้เข้าร่วมการฝึก
อบรม และมีการบันทึกแยกต่างหากว่า
มีใครเข้ามาร่วมบ้าง  และมีการจัด
อบรมเมื่อไหร่ รวมทั้งหัวข้อในการฝึก
อบรม 

ประเมินหากมีการใช้เครื่องปั่นไฟใน
สวน ให้จัดทำรายการ 
พัฒนากลไกรับข้อคิดเห็นจากสวน 
หากมีการใช้เครื่องปั่นไฟ 

เชื่อมกับเอกสารเก่ียวกับผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม (5.1) และ เอกสารการจัดการ
ของเสีย (5.3). ไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร
แยก 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบรายการที่สำคัญและระบุแหล่งของการปลดปล่อย 

ตรวจสอบว่ามีการกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ในการลด
มลพิษและการปลดปล่อย และกลุ่มได้ประเมินร่วมกันหรือไม่
ว่าสามารถดำเนินการตามทางเลือกใดได้บ้าง  .

ตรวจสอบว่าได้มีการสื่อสารข้อมูลไปยังสมาชิกกลุ่ม  

หลักการท่ี  6: ความรับผิดชอบท่ีมีต่อพนักงาน ลูกจ้าง บุคคล ชุมชน ท่ีได้รับผลกระทบจากผู้ปลูกปาล์มนํ้ามันและโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม
เกณฑ์กำหนด  6.1 มีการระบุผลกระทบด้านสังคมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม, รวมถึงการปลูกทดแทน และมีแผนการลดผลกระทบเชิงลบ และแผนส่งเสริมที่เอ้ือประโยชน์ต่อสังคม อีก
ทั้งมีการดำเนินการและการตรวจติดตาม เพ่ือแสดงว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
6.1.1 (M) มีการประเมินผลก
ระทบทางสังคม (social 
impact assessment (SIA)) 
ที่รวมทั้งการบันทึกการ
ประชุมที่เกิดขึ้น  

 สมาชิกจะต้องแสดงถึง
ความเข้าใจความเสี่ยงทาง
สังคมจากการดำเนินงาน

 สมาชิกจะต้องแสดงถึง
ความเข้าใจเก่ียวกับแผน

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 

 กิจกรรมของสมาชิกกลุ่มควรเป็น

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องระบุกิจกรรม
ทั้งหมดที่ส่งผลกระทบทางสังคม 
โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ได้
รับผลกระทบ

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องพัฒนาแผน

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
เก่ียวข้องกับทุกกลุ่ม
 ผู้จัดการกลุ่มควรมีองค์ความรู้เก่ียว

กับกลไลการจัดการความขัดแย้ง
 ผู้จัดการกลุ่มควรช่วยนำ

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
 ตรวจสอบว่ามีรายงานประเมินผลกระทบทางสังคม, 

รายงานบรรเทาผลกระทบและการติดตาม 
 ตรวจสอบบันทึกการอบรม (เอกสารประกอบการอบรม

และผู้เข้าร่วม) 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

6.1.2 (M) มีหลักฐานว่าการ
ประเมินเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนที่ได้รับผลก
ระทบ

6.1.3 (M) มีแผนในการหลีก
เลี่ยงหรือลดผลกระทบทาง
ลบและส่งเสริมผลทางบวก 
และมีการติดตามผลกระทบ 
ภายใต้การปรึกษาหารือทุก
ส่วนที่ได้รับผลกระทบ, มีการ
บันทึกและกำหนดช่วงเวลา 
รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการ

6.1.4 ต้องมีการทบทวนแผน
อย่างน้อยทุก 2 ปี, และจัด
ทำให้เป็นปัจจุบันตามตาม
ความจำเป็น ในกรณีที่ผลการ
ทบทวนเสนอแนะว่าต้องมี
การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ
ปัจจุบัน, และต้องมีหลักฐาน
ว่าการทบทวนเกิดขึ้นจาก
การมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่
ได้รับผลกระทบ

6.1.5 ควรให้ความสำคัญเป็น
พิเศษกับผลกระทบที่เกิดกับ
เกษตรกรรายย่อยในโครงการ
(ในกรณีที่พ้ืนที่ปลูก
ครอบคลุมพ้ืนที่เหล่าน้ี)

ลดผลกระทบทางสังคม 

หากเก่ียวข้อง, สมาชิกจะต้อง
ช่วยในการจัดการผลกระทบ
ทางลบที่เกิดกับสังคม โดย
ผ่านกระบวนการปรึกษา
หารือ

กิจกรรมที่ไม่ขัดแย้งกับหลักสิทธิ
มนุษยชนพ้ืนฐาน.

สมาชิกกลุ่มควรจะพูดคุยกันเพ่ือ
กำหนดความรับผิดชอบร่วมในระดับ
ภูมินิเวศ และวิธีการจัดการประเด็น
ที่เก่ียวข้อง (เช่น การจัดการน้ำ, 
การจัดการของเสีย เป็นต้น) และใคร
ควรรับผิดชอบในการดำเนินการ

บรรเทาผลกระทบ (โดยกำหนด
กรอบเวลาชัดเจน) เพ่ือลดความ
เสี่ยงทางสังคม และทบทวนแผน
ทุก 2 ปี โดยการปรึกษาหารือกับ
ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดการฝึก
อบรมให้กับสมาชิกเก่ียวกับความ
เสี่ยงทางสังคมและแนวทาง
บรรเทาผลกระทบ 

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องติดตามการ
ดำเนินการตามแผนบรรเทาผลก
ระทบ 

กระบวนการพูดคุยของสมาชิกเพ่ือ
กำหนดความรับผิดชอบร่วมใน
ระดับภูมิทัศน์และหาวิธีการจัดการ
ประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (เช่น 
การจัดการน้ำ, การจัดการของเสีย 
เป็นต้น) และกำหนดว่าใครควรรับ
ผิดชอบในการดำเนินการ.

 ผู้จัดการกลุ่มควรทำให้แน่ใจว่า
กิจกรรมของสมาชิกกลุ่มเป็น
กิจกรรมที่ไม่ขัดแย้งกับหลักสิทธิ
มนุษยชนพ้ืนฐาน

 ตรวจเช็คว่ามีการจัดการปรึกษาหารือกับผู้ได้รับผลกระ
ทบ (หากเก่ียวข้อง) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

 ตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามแผนการจัดการและ
บรรเทาผลกระทบ โดยการสุ่มตัวอย่าง (สมาชิกและผู้ได้
รับผลกระทบ).
เอกสารที่จัดทำขึ้นเพียงพอต่อขนาดของการดำเนินการ 
หรือไม่?    

 ตรวจสอบว่าผลกระทบทางบวกได้รับการพิจารณา ร่วม
กับผลกระทบทางลบ 

 ตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่ามีการจัดการประเมินโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกกลุ่มที่เก่ียวข้อง 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
 สมาชิกควรจะอธิบายได้ว่าความเสี่ยงทางสังคมจากการ

ดำเนินงานในสวนของตนมีอะไรบ้าง
 สมาชิกควรจะอธิบายได้ว่าพวกเขาทำอะไรบ้างเพ่ือ

บรรเทาความเสี่ยงเหล่าน้ี
ควรมีหลักฐานเก่ียวกับกลไกการรายงานซ่ึงรับรู้และเข้าใจ
โดยสมาชิก.
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

เกณฑ์กำหนด  6.2 มีกระบวนการสื่อสารและการปรึกษาหารืออย่างเปิดกว้างและโปร่งใสระหว่างผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และ/หรือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ชุมชนท้องถิ่น และภาค ีอ่ืนๆ ที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกันหรือได้รับผลกระทบ
6.2.1 (M) มีบันทึกขั้นตอน
ปฏิบัติในการปรึกษาหารือ
และการสื่อสาร

6.2.2 ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ระดับบริหารเพ่ือรับผิดชอบ
ในประเด็นเหล่าน้ี

6.2.3 มีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย, บันทึกการสื่อสาร
ทั้งหมด, ซ่ึงรวมทั้งการ
รับรองใบสำคัญรับเงิน และมี
ความพยายามให้ผู้ได้รับผลก
ระทบเกิดความเข้าใจ, และมี
บันทึกการดำเนินการเพ่ือ
ตอบสนองต่อข้อเสนอของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

สมาชิจะต้องแสดงถึงความ
เข้าใจขั้นตอนปฏิบัติในการ
ปรึกษาหารือและการสื่อสาร
ของกลุ่ม 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องพัฒนาขั้นตอน
ปฏิบัติสำหรับการปรึกษาหารือและ
การสื่อสารของกลุ่ม สำหรับการ
ปรึกษาหารือและการสื่อสารกับ
ชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจหรือได้รับ
ผลกระทบอ่ืนๆ (6.2.1)

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่า  
สมาชิกกลุ่มได้รับการแจ้งเก่ียวกับ
ขั้นตอนปฏิบัติในการปรึกษาหารือ
และการสื่อสาร  .

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องมอบหมายความ
รับผิดชอบในประเด็นเหล่าน้ีอย่าง
เป็นทางการ  (6.2.2) 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดทำรายการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  หรือทำ “ทะเบียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และเก็บบันทึก
ของการสื่อสารและการดำเนินการ
ทั้งหมดที่เก่ียวข้อง (6.2.3)

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องพิจารณาแจกจ่าย
สำเนาของขั้นตอนปฏิบัติ และจัดเก็บ
บันทึกที่เก่ียวกับการสื่อสาร/การฝึก
อบรมที่จัดให้กับสมาชิก  

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่ามีขั้นตอนปฏิบัติหรือไม่ 

ตรวจสอบว่ามีรายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ และมีการ
ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บบันทึก 

ตรวจสอบว่าผู้จัดการกลุ่มได้แจ้งสมาชิกเก่ียวกับขั้นตอน
ปฏิบัติ 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบว่าสมาชิกรับรู้เก่ียวกับขั้นตอนปฏิบัติ 

เกณฑ์กำหนด  6.3 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและการร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นที่ตกลงร่วมกันและมีการจัดทำเป็นระบบเอกสารซ่ึงได้นำไปปฏิบัต ิและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
6.3.1 (M) ระบบที่เปิดกว้าง
สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทุก
กลุ่ม นำไปสู่การแก้ไขความ
ขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันเวลา ภายใต้วิธีการที่
เหมาะสม, โดยปกป้องตัวตน
ของผู้ร้องเรียน หากมีการ
ร้องขอ

ความเหมาะสมตามขนาด
ดำเนินการ, สมาชิกควรมี
เอกสารเก่ียวกับกลไกรับเรื่อง
ร้องเรียน 

คนงาน ลูกจ้าง ควรจะมี
ความเข้าใจในกระบวนการ 

ความเหมาะสมตามขนาด

ขั้นตอนปฏิบัติ และ/หรือ  ระบบใน
จัดการข้อร้องเรียน ควรเปิดกว้างให้
กับทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ, และจะ
ต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ, ทันเวลา ภาย
ใต้วิธีการที่เหมาะสม  โดยปกป้องตัว
ตนของผู้ร้องเรียน หากมีการร้องขอ 
(6.3 & 6.9.3)
   

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องมีเอกสารกลไก
จัดการเรื่องร้องเรียน 

ขั้นตอนปฏิบัติควรแนะนำการบันทึก
ทั้งในส่วนของกระบวนการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้สมาชิกรับ
รู้เก่ียวกับขั้นตอนในการจัดการเรื่อง

ระบบควรมีเป้าหมายเพ่ือลดความเสี่ยง
ของการเรียกร้องการชดเชย. 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาทางแก้ไขความ
ขัดแย้งที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน, สามารถ
นำข้อร้องเรียนเสนอไปยัง กลุ่มงาน
จัดการความขัดแย้งของ RSPO 
(RSPO Dispute Settlement Facility) 
รวมทั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม

ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกับกลไกจัดการเรื่องร้องเรียนว่ามี
ความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ (อย่างน้อยเปิดกว้างสำหรับ
ผู้ได้รับผลกระทบ, ปกป้องตัวตนของผู้ร้องเรียน เป็นต้น) 

ตรวจสอบว่าขั้นตอนปฏิบัติรวมการบันทึกทั้งกระบวนการ
แก้ไขความขัดแย้งและผลลัพธ์  
ตรวจสอบว่าสมาชิกรับรู้ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้อง
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

6.3.2 (M) มีการบันทึกทั้ง
กระบวนการในการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น.

ดำเนินการ, ขั้นตอนปฏิบัติ
ควรแนะนำการบันทึกทั้งใน
ส่วนของกระบวนการแก้
ปัญหาความขัดแย้งและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

ร้องเรียน  

หากมีความจำเป็น, ผู้จัดการกลุ่มจะ
ต้องสนับสนุนสมาชิกให้นำกลไกการ
จัดการเรื่องร้องเรียนไปสู่การปฏิบัติ 

(Complaints Panel) เรียน 
ประเมินสมาชิกกลุ่ม

ความเหมาะสมตามขนาดดำเนินการ, ตรวจสอบว่าเอกสาร
เก่ียวกับกลไกจัดการเรื่องร้องเรียนมีความเหมาะสมเพียงพอ
หรือไม่ (อย่างน้อยเปิดกว้างสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ, 
ปกป้องตัวตนของผู้ร้องเรียน เป็นต้น)

ความเหมาะสมตามขนาดดำเนินการ, รวมการบันทึกทั้ง
กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งและผลลัพธ์

ตรวจสอบว่าสมาชิกรับรู้ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้อง
เรียน.

เกณฑ์กำหนด  6.4 การเจรจาตกลงใดๆที่เก่ียวกับการชดเชย ต่อความสูญเสียสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิตามจารีตประเพณี หรือสิทธิในการใช ้ต้องมีระบบการบันทึกที่เป็นเอกสารที่ชนเผ่าพ้ืนเมือง ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ สามารถ
แสดงความคิดเห็นผ่านสถาบัน องค์กรของตนได้
6.4.1 (M) มีขั้นตอนปฏิบัติใน
การระบุสิทธิในที่ดินตาม
กฎหมาย, สิทธิตามจารีต
ประเพณี, หรือสิทธิในการใช้ 
รวมถึงขั้นตอนการระบ ุ
บุคคลที่มีสิทธิได้รับการ
ชดเชย

6.4.2 มีขั้นตอนปฏิบัติในการ
คำนวณและการจ่ายค่า
ชดเชยที่เป็นธรรม (เป็นตัว
เงิน หรือ ในรูปแบบอ่ืนๆ) 
และนำไปใช้ปฏิบัต,ิ ติดตาม 
และ ประเมินผลด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมและ มี
การปรับปรุงจากผลของการ
ประเมิน, ขั้นตอนปฏิบัติน้ี

สมาชิกกลุ่มมีการร้องขอ
ความช่วยเหลืออย่างเป็น
ทางการจากผู้จัดการกลุ่มใน
กระบวนการน้ีเพ่ือให้สามารถ
ดำเนินการตามขั้นตอน
ปฏิบัติ  

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 

ควรมีการส่งเอกสารแจ้งอย่างเป็น
ทางการให้แก่ผู้จัดการกลุ่ม  

6.4.1 & 6.4.2: ผู้จัดการกลุ่มพัฒนา
ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับระบุสิทธิตาม
กฎหมาย, สิทธิตามจารีตประเพณี 
หรือสิทธิในการใช้ รวมถึงขั้นตอน
การระบ ุบุคคลที่มีสิทธิได้รับการ
ชดเชย ขั้นตอนปฏิบัติในการ
คำนวณและการจ่ายค่าชดเชยที่เป็น
ธรรม  

6.4.3: ผู้จัดการกลุ่มทำบันทึก
กระบวนการและผลลัพธ์จากการ
เจรจาตกลงใดๆ รวมทั้งการชดเชย 
โดยมีหลักฐานของการมีส่วนร่วม
จากทุกส่วนที่ได้รับผลกระทบ และ
เอกสารดังกล่าวสามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณะได้ 

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
ผู้จัดการกลุ่มควรวิเคราะห์ประเด็นต่อ
ไปน้ี:-
 มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรในการระบุ

สิทธิตามกฎหมาย และสิทธิตาม
จารีตประเพณี?

 มีวิธีการการระบ ุบุคคลที่มีสิทธิได้
รับการชดเชย อย่างไร?

 ข้อตกลงที่ได้ทำการบันทึกไว้อยู่
ที่ไหน และมีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะอย่างไร?

ผู้จัดการกลุ่มสามารถพิจารณาหา
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่มีความ
เชี่ยวชาญหากจำเป็นต้องมีการไกล่
เกลี่ยหรือการจัดตั้งระบบสำหรับเรื่องน้ี

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่าผู้จัดการกลุ่มมีขั้นตอนปฏิบัติทั้งสองประเด็น 
(6.4.1 และ 6.4.2) และตรวจสอบการบันทึกกระบวนการและ
ผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรองและการชดเชยใดๆ ที่เกิด
ขึ้น(6.4.3)
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ต้องพิจารณาถึง ความแตก
ต่างทางเพศสภาวะซ่ึงมีผล
ต่ออำนาจในการเรียกร้อง
สิทธ,ิ ความเป็นเจ้าของ, และ
การเข้าถึงที่ดิน; ความแตก
ต่างจากการอพยพย้าย
ถิ่นฐาน และ ชุมชนซ่ึงมี
พัฒนาการยาวนานในพ้ืนที่; 
และ ความแตกต่างของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในการพิสูจน์สิทธิใน
ที่ดินตามกฎหมายกับความ
เป็นเจ้าของร่วมของชุมชน

6.4.3 (M) บันทึก
กระบวนการและผลลัพธ์จาก
การเจรจาตกลงใดๆ รวมทั้ง
การชดเชย โดยมีหลักฐาน
ของการมีส่วนร่วมจากทุก
ส่วนที่ได้รับผลกระทบ และ
เอกสารดังกล่าวสามารถเปิด
เผยต่อสาธารณะได้

ผู้จัดการกลุ่มให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกกลุ่มในสถานการณ์เหล่าน้ี 
ตามที่สมาชิกร้องขอ 

เกณฑ์กำหนด  6.5 ค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้างงานของพนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับเหมา อย่างน้อยต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานขั้นต่ำ ของอุตสาหกรรม และเพียงพอต่อการดำรงชีวิต
6.5.1 (M) มีเอกสารการจ่าย
ค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้าง

6.5.2 (M) กฎหมายแรงงาน, 
ข้อตกลงสหภาพแรงงาน 
หรือสัญญาการจ้างงาน 
ระหว่างนายจ้างกับพนักงาน
ลูกจ้าง ที่ระบุรายละเอียดการ
จ่ายเงินและเงื่อนไขการจ้าง
งาน (เช่น ชั่วโมงการทำงาน 

ความเหมาะสมตามขนาด
ดำเนินการ, สมาชิกจะต้อง
เอกสารการจ่ายค่าจ้างและ
เงื่อนไขการจ้าง ค่าจ้างต้อง
เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ค่าแรงมาตรฐานขั้นต่ำ ของ
อุตสาหกรรม 

หากสมาชิกจ้างลูกจ้างหรือ
ผู้รับเหมา:

ความเหมาะสมตามขนาดดำเนินการ,
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่า
สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
และเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง (6.5.2, 6.5.3
& 6.5.4)

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องรับทราบ
กฎหมายหรือมาตรฐานแรงงานขั้น
ต่ำของอุตสาหกรรม 

พิจารณากฎหมายระดับประเทศที่
เก่ียวข้อง

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่าผู้จัดการกลุ่มรับทราบกฎหมายหรือมาตรฐาน
แรงงานขั้นต่ำของอุตสาหกรรม 

ตรวจสอบว่าผู้จัดการกลุ่มทำให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบว่าสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและเงื่อนไข
การจ้างงาน (6.5.2, 6.5.3 & 6.5.4)
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

การหักเงินค่าจ้าง การทำ 
งานล่วงเวลา การลาป่วย 
การลาหยุดพักผ่อน การลา
คลอด เหตุผลการเลิกจ้าง 
ระยะเวลาในการบอกกล่าว
ล่วงหน้า เป็นต้น) ต้องจัดทำ
ในภาษาที่พนักงานหรือ
ลูกจ้างเข้าใจได้ หรือมีการ
อธิบายอย่างระมัดระวังจาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

6.5.3 ในกรณีที่ไม่มีหรือไม่
สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภคของรัฐ ผู้ปลูก
ปาล์มน้ํามัน และผู้ประกอบ
การโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม
ต้องจัดหาสิ่งอำนวยความ
สะดวกอย่างพอเพียง เก่ียว
กับที่พัก น้ําใช้ การรักษา
พยาบาล การศึกษา และ
สวัสดิการตามมาตรฐานของ
ประเทศน้ันๆ หรือสูงกว่า

6.5.4 ผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน และ
ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ํา
มันปาล์ม ต้องมีการติดตาม 
และ ปรับปรุงการเข้าถึง
อาหารที่เหมาะสม พอเพียง
และพนักงาน ลูกจ้างสามารถ
จ่ายได้

- สัญญาจ้างและเงื่อนไขการ
จ้างงาน (เช่น ชั่วโมงการ
ทำงาน การหักเงินค่าจ้าง 
การทำ งานล่วงเวลา การลา
ป่วย การลาหยุดพักผ่อน 
การลาคลอด เหตุผลการเลิก
จ้าง ระยะเวลาในการบอก
กล่าวล่วงหน้า เป็นต้น) ต้อง
จัดทำในภาษาที่พนักงาน
หรือลูกจ้างเข้าใจได้ (6.5.2)

- ความเหมาะสมตามขนาด
ดำเนินการ, สมาชิกจะต้อง
ต้องจัดหาสิ่งอำนวยความ
สะดวกอย่างพอเพียง เก่ียว
กับที่พัก น้ําใช ้การรักษา
พยาบาล การศึกษา และ
สวัสดิการตามมาตรฐานของ
ประเทศน้ันๆ หรือสูง
กว่า members shall provide
adequate housing, water, 
หากไม่มีหรือไม่สามารถเข้า
ถึง สิ่งอำนวยความสะดวก
ของสาธารณะในพ้ืนที่ 
(6.5.3)

- สมาชิกจะต้องทำให้ลูกจ้าง
ได้รับอาหารอย่างเหมาะสม 

เกณฑ์กำหนด  6.6 นายจ้างต้องเคารพสิทธิของพนักงาน ลูกจ้างทั้งหมด ในการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ที่พนักงาน ลูกจ้างเลือกเอง เพ่ือรวมตัวกันในการเจรจาต่อรอง ในกรณีที่กฎหมายจำกัดสิทธิในการจัดตั้งองค์กรและการรวม
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ตัวเพ่ือเจรจาต่อรอง นายจ้างควรอำนวยความสะดวกให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระและการรวมตัวเพ่ือเจรจาต่อรอง
6.6.1 (M) เอกสารในภาษา
ท้องถิ่นที่ระบุถึงการยอมรับ
เสรีภาพในการรวมตัวของ
พนักงาน ลูกจ้าง

6.6.2 บันทึกการประชุม
ระหว่างนายจ้างกับตัวแทน
สหภาพแรงงานหรือตัวแทน
พนักงาน ลูกจ้าง

หากสมาชิกจ้างลูกจ้าง:
- จะต้องมีการพิมพ์เอกสารใน
ภาษาท้องถิ่นระบุถึงการ
ยอมรับเสรีภาพในการรวมตัว
ของลูกจ้าง (ในการจัดตั้งและ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน) (6.6.1)
- มีการบันทึกและจัดเก็บ
บันทึกการประชุมกับตัวแทน
สหภาพแรงงานหรือตัวแทน
ลูกจ้าง (6.6.2) 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องรับทราบเก่ียว
กับเอกสาร, หากมีความเก่ียวข้อง 
 

ในกรณีที่เก่ียวข้อง, ผู้จัดการกลุ่มจะ
ต้องทำให้แน่ใจว่าสมาชิกอนุญาตให้
ลูกจ้างจัดตั้งกลุ่มหรือเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ในกรณีที่เก่ียวข้อง, ตรวจสอบว่าผู้จัดการกลุ่มรับทราบเก่ียว
กับเอกสาร 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
หากมีความเก่ียวข้อง, ตรวจสอบว่ามีเอกสารต่อสาธารณะ
เก่ียวกับการยอมรับเสรีภาพในการรวมตัวและบันทึกการ
ประชุม 

หากมีความเก่ียวข้อง, ตรวจสอบบันทึกการประชุมกับ
ตัวแทนสหภาพแรงงานและตัวแทนลูกจ้าง

เกณฑ์กำหนด  6.7 ห้ามการจ้างแรงงานเด็กหรือหาประโยชน์จากเด็ก
6.7.1 (M) หลักฐานแสดงการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดอายุขั้น
ตํ่าในการจ้างงานของ
พนักงาน ลูกจ้าง

สมาชิกจะต้องรับทราบเก่ียว
กับนโยบายห้ามการจ้าง
แรงงานเด็กและการปฏิบัติ
ตามนโยบาย  

สมาชิกจะต้องจัดเก็บข้อมูล
เก่ียวกับพนักงาน ลูกจ้างซ่ึง
รวมทั้งอายุ

หากมีเด็กทำงานในสวน จะต้อง
อธิบายได้ว่าเป็นเด็กที่ทำงานนอก
เวลาเรียนและเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว 

ใช้บันทึกข้อมูลพนักงาน ลูกจ้าง เพ่ือ
เป็นหลักฐานว่ามีข้อกำหนดอายุขั้น
ต่ำของลูกจ้างอย่างไร  

จัดทำนโยบายเก่ียวกับแรงงานเด็ก
และจัดเก็บบันทึกหลักฐานในการ
รณรงค์เก่ียวกับการห้ามจ้างแรงงาน
เด็ก

มีสิ่งที่แสดงชัดเจนว่าเด็กที่ทำงานใน
สวน เป็นเด็กที่ทำงานในวันหยุดและ
นอกเวลาเรียน 

ทำให้แน่ใจว่าสมาชิกกลุ่มและพนักงาน
ทุกคนรับทราบเก่ียวกับนโยบายห้าม
จ้างแรงงานเด็ก 

 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่ามีการจัดทำนโยบาย 

ตรวจสอบว่ามีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบว่าสมาชิกกลุ่มและพนักงานทุกคนรับทราบเก่ียว
กับนโยบาย 

ตรวจสอบบันทึกเก่ียวกับข้อกำหนดอายุขั้นต่ำ 

สัมภาษณ์สมาชิกว่ารับทราบ, มีความเข้าใจ และปฏิบัติตาม
นโยบาย

ตรวจสอบว่าเด็กที่ทำงานในสวนเป็นเด็กที่ทำงานในวันหยุด
และนอกเหนือเวลาเรียน และเป็นเด็กซ่ึงเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวเท่าน้ัน

เกณฑ์กำหนด  6.8 จะต้องไม่เลือกปฏิบัติเน่ืองจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาต ิวรรณะ ถิ่นกำเนิด ศาสนา ความพิการ เพศสภาพ การแสดงออกทางเพศ (sexual orientation) สมาชิกสหภาพแรงงาน การสังกัดกลุ่มการเมือง หรืออายุ
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

6.8.1 (M) มีนโยบายที่เผย
แพร่แก่สาธารณะได้เรื่อง
ความเสมอภาคของบุคคลที่
เก่ียวข้อง หรือได้รับผลกระ
ทบ ในบริบทของท้องถิ่น

6.8.2 (M) หลักฐานแสดงว่า 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติกับ
พนักงาน ลูกจ้าง และกลุ่มซ่ึง
รวมถึงชุมชนท้องถิ่น, ผู้หญิง,
และแรงงานต่างด้าว 

6.8.3 มีหลักฐานแสดงว่า
กระบวนคัดเลือก, การจ้าง
งาน, และ การเลื่อนขั้น มีพ้ืน
ฐานจากทักษะ, ความ
สามารถ, คุณภาพ, และ
ความมีสุขภาพดี ที่เหมาะสม
กับงานดังกล่าว

สมาชิกต้องรับทราบเก่ียวกับ
นโยบายเรื่องความเสมอภาค
และปฏิบัติตามนโยบายน้ัน 

 

 สมาชิกไม่ควรเลือกปฏิบัติ
เน่ืองจากความแตกต่างในด้าน
เชื้อชาต ิวรรณะ ถิ่นกำเนิด 
ศาสนา ความพิการ เพศสภาพ 
การแสดงออกทางเพศ (sexual 
orientation) สมาชิก
สหภาพแรงงาน การสังกัดกลุ่ม
การเมือง หรืออายุ 

จัดทำนโยบายความเสมอภาคทาง
โอกาสและจัดเก็บบันทึกหลักฐานใน
การรณรงค์เก่ียวกับนโยบาย

หากมีการร้องเรียน, ให้ใช้ข้อกำหนดใน
เกณฑ์กำหนด 6.3
 
ทำให้แน่ใจว่าสมาชิกกลุ่มและพนักงาน
ทุกคนรับทราบเก่ียวกับนโยบายน้ี 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่ามีการจัดทำนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส 

ตรวจสอบว่ามีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม

สัมภาษณ์สมาชิกว่ารับทราบ, มีความเข้าใจ และปฏิบัติตาม
นโยบาย

เกณฑ์กำหนด  6.9 ไม่ควรเกิดการคุกคามทางเพศและความรุนแรงต่อผู้หญิงในที่ปฏิบัติงาน, และมีการปกป้องสิทธิในการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง
6.9.1 (M) มีนโยบายป้องกัน
การคุกคามทางเพศทุกรูป
แบบ และการใช้ความรุนแรง ที่
มีการนำไปปฏิบัติและสื่อสาร
ไปยังพนักงาน ลูกจ้างทุก
ระดับ

6.9.2 (M) มีนโยบายปกป้อง
สิทธิในการเจริญพันธุ์ของทุก
ฝ่าย โดยเฉพาะผู้หญิง  ที่มี
การนำไปปฏิบัติและสื่อสาร
ไปยังพนักงาน ลูกจ้างทุก

ความเหมาะสมตามขนาด
ดำเนินการ, สมาชิกจะต้อง
พัฒนานโยบายหน่ึงหรือ
หลายนโยบายและขั้นตอน
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
คุกคามทางเพศ การล่วง
ละเมิดทุกรูปแบบ, การใช้
ความรุนแรง และปกป้องสิทธิ
ในการเจริญพันธุ์ 

สมาชิกจะต้องทำให้แน่ใจว่า
พนักงาน/ลูกจ้าง ทุกคนรับ

นโยบายควรได้รับการพัฒนาโดย
การปรึกษาหารือกับพนักงาน, 
ลูกจ้าง, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

อ้างอิงถึงสิทธิในการเจริญพันธุ์ 
เชื่อมโยงกับ 4.6.12

ในกรณีที่เก่ียวข้อง, ควรมีการตั้ง
คณะกรรมการสตรีขึ้นเพ่ือให้เกิดการ
สนับสนุนสิทธิสตรี 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องพัฒนานโยบาย
หน่ึงหรือหลายนโยบายและขั้นตอน
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันการคุกคามทาง
เพศ การล่วงละเมิดทุกรูปแบบ, การ
ใช้ความรุนแรง และปกป้องสิทธิใน
การเจริญพันธุ์ 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่า
สมาชิกรับทราบเก่ียวกับนโยบาย
และขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
คุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดทุก
รูปแบบ, การใช้ความรุนแรง และ

นโยบายควรได้รับการพัฒนาโดยการ
ปรึกษาหารือกับสมาชิก, และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

อ้างอิงถึงสิทธิในการเจริญพันธุ์ เชื่อม
โยงกับ 4.6.12

ควรมีการตั้งคณะกรรมการสตรีขึ้นเพ่ือ
ให้เกิดการสนับสนุนสิทธิสตรี 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำนโยบายอย่างเหมาะสมและมี
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ตรวจสอบว่ามีการจัดตั้งคณะกรรมการสตรีขึ้น และมีการจัด
ทำบันทึกการประชุมและบันทึกการร้องเรียนที่ได้รับการ
จัดการไปแล้ว 

สัมภาษณ์สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
ตรวจสอบยืนยันว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ระดับ   

6.9.3 มีกลไกรับเรื่องร้องทุกข์
ซ่ึงให้ความเคารพตัวตนและ
ปกป้องผู้ร้องเรียนเมื่อเกิด
การร้องขอ, ที่มีการนำไป
ปฏิบัติและสื่อสารไปยัง
พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับ   

ทราบเก่ียวกับนโยบายและ
ขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
การคุกคามทางเพศการล่วง
ละเมิดทุกรูปแบบ, การใช้
ความรุนแรง และปกป้องสิทธิ
ในการเจริญพันธุ์
 
สมาชิกจะต้องรับทราบ
นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติใน
การจัดการกับการคุกคาม
ทางเพศ การล่วงละเมิดทุก
รูปแบบ, การใช้ความรุนแรง 
และการปกป้องสิทธิในการ
เจริญพันธุ์ ในภาษาที่ลูกจ้าง
สามารถเข้าใจได้ (เชื่อมโยง
กับ 6.3)

 ปกป้องสิทธิในการเจริญพันธุ์ 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้มั่นใจว่า
สมาชิกรับทราบ นโยบายและขั้น
ตอนปฏิบัติในการจัดการกับการ
คุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดทุก
รูปแบบ, การใช้ความรุนแรง และ
การปกป้องสิทธิในการเจริญพันธุ์ ใน
ภาษาที่ลูกจ้างสามารถเข้าใจได้ 
(เชื่อมโยงกับ 6.3) 

ตรวจสอบว่าสมาชิกมีความคุ้นเคยกับนโยบายและขั้นตอน
ปฏิบัติ 

ในกรณีที่เก่ียวข้อง, ตรวจสอบว่ามีการตั้งคณะกรรมการสตร,ี
มีการจัดทำบันทึกการประชุมและบันทึกการร้องเรียนที่ได้รับ
การจัดการไปแล้ว

สัมภาษณ์ลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
ตรวจสอบยืนยันว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย

เกณฑ์กำหนด  6.10 ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใสกับเกษตรกรรายย่อย และธุรกิจอ่ืนๆ ในท้องถิ่น
6.10.1 ราคารับซ้ือทะลาย
ปาล์มสด หน้าโรงงานใน
ปัจจุบัน และบันทึกราคาหน้า
โรงงานในอดีต สามารถเปิด
เผยต่อสาธารณะ

6.10.2 (M) มีหลักฐานว่าผู้
ปลูกปาล์มน้ำมัน และโรงงาน
สกัดน้ำมันปาล์ม ได้อธิบาย
ราคาทะลายปาล์มสด, และ 
กลไกราคาของทะลายปาล์ม
สด และปัจจัยการผลิต/
บริการที่เก่ียวข้องต่างๆ (ใน
กรณีที่สิ่งเหล่าน้ีอยู่ภายใต้
การควบคุมของโรงงาน หรือ 

6.10.2 สมาชิกมีความเข้าใจ
กลไกราคาของผู้รับซ้ือ 

6.10.4 การจ่ายค่าตอบแทน
ตามข้อตกลงให้กับธุรกิจท้อง
ถิ่น จะต้องดำเนินการตาม
เวลาที่กำหนด 

6.10.1:
ในกรณีที่ผู้จัดการกลุ่มทำหน้าที่ขาย
ทะลายปาล์มสดในนามของสมาชิก
กลุ่ม, ผู้จัดการกลุ่มจะต้องแจ้ง
สมาชิกเก่ียวกับราคาทะลายปาล์ม
สดที่ได้รับ  .

6.10.2:
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องบันทึกกลไกรา
คาทั่วๆ ไปที่ผู้รับซ้ือใช้ในการรับซ้ือ
ทะลายปาล์มสด   และผู้จัดการกลุ่ม
จะต้องบันทึกข้อมูลการสื่อสาร
โต้ตอบที่แจ้งให้กับสมาชิกกลุ่ม  

6.10.3 

ในกรณีที่สมาชิกกลุ่มเป็นฝ่ายจัดทำข้อ
ตกลงซ้ือขายโดยอิสระกับบุคคลที่สาม,
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องพิจารณาแจ้งแก่
สมาชิกกลุ่มเก่ียวกับแนวทางในการจัด
ทำข้อตกลงซ้ือขาย และสามารถให้การ
สนับสนุนสมาชิกได้ เพ่ือให้สมาชิกจัด
ทำข้อตกลงที่เป็นธรรม, สอดคล้องกับ
กฎหมายและมีความโปร่งใส 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่ามีบันทึกเก่ียวกับราคาในกรณีที่ผู้จัดการกลุ่ม
ขายทะลายปาล์มสดในนามของกลุ่ม  

ตรวจสอบว่ามีบันทึกกลไกราคาที่ผู้รับซ้ือใช้ในการรับซ้ือ
ทะลายปาล์มสด 

ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการสื่อสารโต้ตอบที่แจ้งให้กับสมาชิก
กลุ่ม 

ตรวจสอบข้อตกลงซ้ือขายเพ่ือยืนยันว่ามีความเป็นธรรม, 
สอดคล้องกับกฎหมาย, และโปร่งใส และเข้าใจได้โดยผู้ซ้ือ
และผู้ขาย 

ตรวจสอบว่ามีการจ่ายเงินตรงเวลา 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน)

6.10.3 มีหลักฐานว่าทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจข้อ
ตกลงทางการค้าที่เข้ามาร่วม
และสัญญามีความเป็นธรรม, 
เป็นไปตามกฎหมายและ
โปรง่ใส

6.10.4 มีการจ่ายเงินตามข้อ
ตกลงตรงเวลา

ในกรณีที่ผู้จัดการกลุ่มมีบทบาท
หน้าที่ในการจัดทำข้อตกลงการซ้ือ
ขายในนามของสมาชิกกลุ่ม, ผู้
จัดการกลุ่มจะต้องแจ้งแก่สมาชิก
เก่ียวกับเน้ือหาของข้อตกลง และข้อ
ตกลงเหล่าน้ีจะต้องเป็นธรรม, 
สอดคล้องกับกฎหมาย และโปร่งใส
สำหรับคู่สัญญา

ในกรณีที่ไม่มีคนรับผิดชอบ, ผู้
จัดการกลุ่มต้องรับฟังข้อตกลงของ
สมาชิกกลุ่มก่อนการจัดทำข้อตกลง
ซ้ือขายกับบุคคลที่สาม. ข้อตกลง
เหล่าน้ีจะต้องเป็นธรรม, สอดคล้อง
กับกฎหมาย และโปร่งใสสำหรับคู่
สัญญา.

6.10.4 การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ
ตกลงให้กับธุรกิจท้องถิ่น จะต้อง
ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด

หากผู้จัดการกลุ่มได้รับเงินค่าทะลาย
ปาล์มสดที่เป็นผลผลิตของสมาชิก, 
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจ่ายให้กับ
สมาชิกกลุ่มภายในช่วงเวลาที่
กำหนด  

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบว่าสมาชิกกลุ่มเข้าใจกลไกราคา 

ตรวจสอบว่าสมาชิกกลุ่มจ่ายเงินให้กับธุรกิจท้องถิ่นตรงตาม
เวลาที่กำหนด 

เกณฑ์กำหนด  6.11 ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้ความสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามความเหมาะสม 
6.11.1 การสนับสนุนเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น อยู่บนพ้ืนฐาน
ของผลการปรึกษาหารือกับ
ชุมชนท้องถิ่น

ความรับผิดชอบเพ่ือดำเนิน
การตามข้อกำหนดน้ี เป็น
ความรับผิดชอบของผู้จัดการ
กลุ่ม 

 6.11.1 
a. หลักฐานในการปรึกษาหารือ
ชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
b. ในกรณีที่มีการกำหนดการ
สนับสนุนที่จำเป็นจากกระบวนการ

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น.
เก่ียวข้องกับทุกกลุ่ม
เชื่อมโยงกับ 1.1 และ 1.2 หากมีความ
เก่ียวข้อง, หลักจริยธรรม (1.3) และ

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม

มีขั้นตอนปฏิบัติที่ครอบคลุมประเด็นเฉพาะของเกณฑ์
กำหนดน้ีหรือไม่ ?
เอกสารต่างๆ เชื่อมโยงกับเอกสารอ่ืนๆ หรือไม่ ?
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

6.11.2 ในกรณีที่มีเกษตรกร
รายย่อยภายใต้โครงการ, 
ควรมีหลักฐานว่ามีความ
พยายาม และ/หรือ 
ทรัพยากรในการสนับสนุน
ด้านการผลผลิตให้กับ
เกษตรกรรายย่อยเหล่าน้ัน

ปรึกษาหารือ, ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง
ทำให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการ
ตามที่กำหนด 

รายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (6.2).
ผู้จัดการกลุ่มควรจะสามารถ:-

 กำหนดผู้ที่จะสื่อสารกับชุมชนท้อง
ถิ่นเพ่ือประเมินว่าจะสนับสนุนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนท้อง
ถิ่นได้อย่างไร  

 ทราบความคาดหวังของชุมชน 
และวิธีการสำรวจความคาดหวัง

 ประเมินผล และ จัดการความคาด
หวังเหล่าน้ี

การปรึกษาหารือกับชุมชนท้องถิ่นขึ้น
อยู่กับประเภทของสมาชิก ยกตัวอย่าง
เช่นหากสมาชิกกลุ่มเป็นเกษตรกรราย
ย่อยจากชุมชนท้องถิ่น ในกรณีน้ีการ
ปรึกษาหารืออาจจะไม่จำเป็น 

มีการสื่อสารภายนอกในขั้นตอนปฏิบัติ
อย่างง่าย ในหัวข้อ “ความมุ่งมั่นสู่
ความโปร่งใส” (1.1) 

ตรวจสอบว่าแผนการสนับสนุนมีความสอดคล้องกับการ
ปรึกษาหารือที่เกิดขึ้น  
ในกรณีที่สมาชิกกลุ่มเป็นเกษตรกรรายย่อยจากชุมชนท้อง
ถิ่น, เกณฑ์กำหนดน้ีอาจจะไม่เก่ียวข้อง  

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ไม่เก่ียวข้อง

เกณฑ์กำหนด  6.12 ไม่มีการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานจากการค้ามนุษย์ ทุกรูปแบบ
6.12.1 (M) มีหลักฐานว่า จะ
ไม่มีการใช้แรงงานบังคับหรือ
แรงงานจากการค้ามนุษย์

6.12.2 หากเก่ียวข้อง, ต้อง
แสดงว่าไม่มีการทดแทน
สัญญาเกิดขึ้น

6.12.3 (M) หากมีการจ้าง
แรงงานชั่วคราวหรือแรงงาน

ความเหมาะสมตามขนาด
ดำเนินการ, สมาชิกจะต้อง
มีนโยบายเก่ียวกับการไม่ใช้
แรงงานบังคับหรือแรงงาน
จากการค้ามนุษย์

สมาชิก/ลูกจ้าง จะต้องรับ
ทราบนโยบายและทำให้แน่ใจ
ว่าไม่มีการใช้แรงงานบังคับ
หรือแรงงานจากการค้า

ความเหมาะสมตามขนาดดำเนินการ,
นโยบายควรประกอบไปด้วย
ข้อความว่าไม่มีการเลือกปฏิบัต,ิ 
ไม่มีการทดแทนสัญญา, มีแผนการ
ทำความเข้าใจเบื้องต้นเมื่อร่วมงาน, 
และมีการจัดที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะ
สมให้ 

ในกรณีเก่ียวข้อง, ควรมีสัญญากับ
ตัวแทนช่วยจัดหาแรงงานต่างด้าว

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดทำนโยบาย  
การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงาน
จากการค้ามนุษย์

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่า
สมาชิก/ลูกจ้าง รับทราบเก่ียวกับ
นโยบายและไม่มีการใช้แรงงาน
บังคับหรือแรงงานจากการค้ามนุษย์ 

นโยบายควรประกอบไปด้วยข้อความ
ว่าไม่มีการเลือกปฏิบัต,ิ ไมม่กีาร
ทดแทนสัญญา, มีแผนการทำความ
เข้าใจเบื้องต้นเมื่อร่วมงาน, และมีการ
จัดที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมให้.  

ในกรณีที่เก่ียวข้อง, ควรมีสัญญากับ
ตัวแทนช่วยจัดหาแรงงานต่างด้าวและ
จัดเก็บเอกสารเหล่าน้ี

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบว่านโยบายมีความเหมาะสมเพียงพอและมีการนำ
ไปปฏิบัติ 

สัมภาษณ์สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
ตรวจสอบยืนยันว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย.

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบสัญญาจ้างลูกจ้างและแรงงานต่างด้าว   
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ต่างด้าว ควรมีนโยบายพิเศษ
และขั้นตอนปฏิบัติด้าน
แรงงาน และนำมาสู่การ
ปฏิบัติ

มนุษย์ 

สมาชิกจะต้องจัดเก็บบันทึกที่
เก่ียวข้องเก่ียวกับสัญญาจ้าง 
ในกรณีที่เก่ียวข้อง, ต้องมี
สำเนาแผนการทำความ
เข้าใจเบื้องต้นเมื่อเริ่มงาน
และบันทึกการมีส่วนร่วม

และจัดเก็บเอกสารเหล่าน้ี 

ความเหมาะสมตามขนาดดำเนินการ,
แรงงานต่างด้าวต้องเป็นแรงงานถูก
กฎหมาย, ควรมีการทำสัญญาจ้าง
แยกต่างหากเพ่ือให้ครอบคลุม
เงื่อนไขการเข้าเมืองสำหรับแรงงาน
ต่างด้าวและมาตรฐานสากล หากมี
การปรับลดเงื่อนไขการจ้างก็ไม่ควร
กระทบกับอัตราจ้างสำหรับดำรงชีพ
ที่เหมาะสม 

ความเหมาะสมตามขนาดดำเนินการ, 
แรงงานต่างด้าวต้องเป็นแรงงานถูก
กฎหมาย, ควรมีการทำสัญญาจ้างแยก
ต่างหากเพ่ือให้ครอบคลุมเงื่อนไขการ
เข้าเมืองสำหรับแรงงานต่างด้าวและ
มาตรฐานสากล หากมีการปรับลด
เงื่อนไขการจ้างก็ไม่ควรกระทบกับ
อัตราจ้างสำหรับดำรงชีพที่เหมาะสม 

ในกรณีที่เก่ียวข้อง, ผู้จัดการกลุ่มจะ
ต้องทำให้แน่ใจว่าสมาชิกเก็บสำเนา 
แผนการทำความเข้าใจเบื้องต้น

ในกรณีที่เก่ียวข้อง, ตรวจสอบสำเนาแผนการทำความเข้าใจ
เบื้องต้น

สัมภาษณ์ลูกจ้างเพ่ือตรวจสอบว่ารับทราบเก่ียวกับนโยบาย 

ตรวจสอบบันทึกการเข้าร่วมในแผนการทำความเข้าใจเบื้อง
ต้น 

เกณฑ์กำหนด  6.13 ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เคารพในสิทธิมนุษยชน
6.13.1 (M) มีนโยบายที่
เคารพสิทธิมนุษยชน และมี
การสื่อสารไปยังบุคลากร
ทุกๆ ระดับ (ดู เกณฑ์
กำหนด 1.2 และ 2.1)

6.13.1 สมาชิกแสดงหลักฐาน
ว่ามีความเข้าใจเก่ียวกับ
นโยบาย 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
อธิบายนโยบายของกลุ่มในด้านสิทธิ
มนุษยชน 

6.13.1 ผู้จัดการกลุ่มพัฒนานโยบาย
ที่เคารพในสิทธิมนุษยชน เช่น 
ลูกจ้างได้รับการปฏิบัติด้วยความ
เคารพและอย่างมีศักด์ิศร,ี และทำให้
แน่ใจว่าได้มีการสื่อสารนโยบายน้ีไป
ยังสมาชิกกลุ่ม

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
เก่ียวข้องกับทุกกลุ่ม 
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องสามารถ:-

หาวิธีการสื่อสารเก่ียวกับนโยบายน้ีไป
สู่สมาชิกกลุ่ม 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนสามารถ
ผสมผสานกับนโยบาย ทางด้านสังค
มอ่ืนๆ

พิจารณาจัดการอบรมเพ่ือการนำ
นโยบายน้ีไปสู่การปฏิบัติ 

มอบใบประกาศให้กับผู้เข้าร่วมการฝึก
อบรม และมีการบันทึกแยกต่างหากว่า
มีใครเข้ามาร่วมบ้าง  และมีการจัด
อบรมเมื่อไหร่ รวมทั้งหัวข้อในการฝึก
อบรม

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบประเด็นด้านล่าง
มีนโยบายที่ครอบคลุมเน้ือหาเฉพาะของเกณฑ์กำหนดยี้หรือ
ไม่ ?
นโยบายมีความเหมาะสมกับขนาดดำเนินการหรือไม่และมี
ทรัพยากรสำหรับกลุ่มหรือไม่    
ตรวจสอบระดับความเข้าใจ 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบว่าสมาชิกมีความรู้ที่เพียงพอหรือได้รับการอบรม
เก่ียวกับนโยบายที่เหมาะสม    

หมายเหตุ :
คณะทำงาน RSPO ด้านสิทธิมนุษยชนจะให้กลไกในการ
กำหนด, ป้องกัน, ลดผลกระทบ และการดำเนินการตามหลัก
สิทธิมนุษยชน, ซ่ึงจะเป็นแนวทางที่ช่วยกำหนดประเด็นด้าน
สิทิมมนุษยชนที่สำคัญสำหรับสมาชิก RSPO 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

พิจารณาว่าจะมีวิธีการรวบรวมความ
คิดเห็นจากสวนของสมาชิกอย่างไร 

ต้องให้แน่ใจว่าพนักงานในสำนักงาน
ทุกคนรับทราบถึงข้อกำหนดน้ี 

หมายเหตุ :
คณะทำงาน RSPO ด้านสิทธิมนุษย
ชนจะให้กลไกในการกำหนด, ป้องกัน, 
ลดผลกระทบ และการดำเนินการตาม
หลักสิทธิมนุษยชน, ซ่ึงจะเป็นแนวทาง
ที่ช่วยกำหนดประเด็นด้านสิทิมมนุษย
ชนที่สำคัญสำหรับสมาชิก RSPO 

หลักการท่ี  7: การพัฒนาการปลูกปาล์มนํ้ามันในพ้ืนท่ีใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ
เกณฑ์กำหนด  7.1 มีการประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นอิสระ ครอบคลุม และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องก่อนที่จะเริ่มทำการปลูกปาล์มน้ํามันในพ้ืนที่ใหม่หรือก่อนการดำเนินการ หรือก่อนการขยายพ้ืนที่ปลูกที่มีอยู่
เดิม และนำผลการประเมินมาวางแผน การบริหารจัดการ และดำเนินการ

บันทึกสำหรับคณะทำงาน – ขั้นตอน
ปฏิบัติใหม่เก่ียวกับ HCV ควรมีการ
ทบทวนเพ่ือเพ่ิมเติม 
หมายเหตุ: จะมีการนำขั้นตอนปฏิบัติ
เก่ียวกับพ้ืนที่ปลูกใหม่มาใช้

7.1.1 (M) มีการประเมินผลก
ระทบด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่างอิสระ โดยวิธี
การอย่างมีส่วนร่วม ซ่ึงรวม
ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เก่ียวข้องและได้รับผลกระทบ

7.1.2 มีการวางแผนการ
จัดการอย่างเหมาะสม และ 
จัดทำขั้นตอนดำเนินการ 

 สมาชิกจะต้องแสดงถึง
ความเข้าใจของความเสี่ยง
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมจากการดำเนินการ
ของตนเอง 

 สมาชิกจะต้องแสดงถึง
ความเข้าใจเก่ียวกับ
แผนการจัดการเพ่ือหลีก
เลี่ยงหรือบรรเทาผลกระ

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 

 เกษตรกรรายย่อยควรจะรับทราบ
ถึงผลกระทบทางบวกและลบที่อา
จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศจากการ
ปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ (เช่น 
HCVs, ป่าปฐมภูม,ิ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ, 
พ้ืนที่ป่าพรุ).

 ควรมีการประเมินผลกระทบทาง
สังคมสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม 
(SEIA) โดยผู้ประเมินที่เป็นอิสระ,
หรือหากเก่ียวข้อง อาจทำการ
ประเมินภายในนำโดยผู้จัดการ
กลุ่ม (อ้างอิงถึง P&Cs หรือ NIs 
ที่เก่ียวข้อง). 

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องตรวจสอบ
เพ่ือยืนยันความเป็นเจ้าของพ้ืนที่

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม

 ผู้จัดการกลุ่มควรประเมินว่าใครคือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ 

 ผู้จัดการกลุ่มควรนำการพูดคุย
ระหว่างสมาชิกเพ่ือกำหนดความรับ
ผิดชอบร่วมกันในระดับภูมินิเวศ 
และวิธีการจัดการกับประเด็นต่างๆ 
(เช่น การจัดการน้ำ, ของเสีย 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
 ตรวจสอบว่ามีรายงาน SEIA, และแผนการจัดการและ

บรรเทาผลกระทบหรือไม่ 
 ตรวจบันทึกการฝึกอบรม (เอกสารประกอบการอบรมและ

ผู้เข้าร่วม).
 ตรวจสอบว่าได้มีการปรึกษาหารือกับผู้ได้รับผลกระทบ 

(หากมีเก่ียวข้อง) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  ที่
เก่ียวข้อง

 ตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามแผนการจัดการและ
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

และได้รับการปฏิบัติ เพ่ือ
หลักเลี่ยง หรือ ลดผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้น  

7.1.3 หากกระบวนการ
พัฒนามีผู้ปลูกนอกโครงการ
เข้ามาเก่ียวข้อง, ต้องให้
ความสำคัญเป็นพิเศษกับ
ผลกระทบจากการดำเนินการ
และผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
บริหารจัดการ

ทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สังคม 

หากมีความเก่ียวข้อง สมาชิก
จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ผลกระทบทางสังคมและสิ่ง
แวดล้อมด้วยการปรึกษา
หารือ.

 กิจกรรมของสมาชิกกลุ่มควรจะ
ไม่ขัดแย้งต่อหลักการพ้ืนฐานด้าน
สิทธิมนุษยชน

สมาชิกกลุ่มควรจะปรึกหาหารือ
ภายในกลุ่มสมาชิกเพ่ือกำหนดความ
รับผิดชอบร่วมกันในระดับภูมินิเวศ 
และวิธีการจัดการกับประเด็นต่างๆ
(เช่น การจัดการน้ำ, ของเสีย 
เป็นต้น.) และใครควรรับผิดชอบใน
การดำเนินการ

และมีสิทธิในการใช้พ้ืนที่ปลูก
ใหม่.

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องกำหนด
กิจกรรมทั้งหมดที่จะส่งผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ทาง
บวกและลบ) โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ได้รับผลกระทบ

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องพัฒนาแผน
ในการหลีกเลี่ยงหรือบรรเทา
ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม โดยการปรึกษาหารือผู้
ได้รับผลกระทบ

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดการอบรม
สำหรับสมาชิกเก่ียวกับความ
เสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมและการบรรเทาความเสี่ยง
ดังกล่าว  

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องติดตามการ
ดำเนินการตามแผนจัดการ SEIA

เป็นต้น.) และใครควรรับผิดชอบใน
การดำเนินการ 

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดทำรายการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
ทั้งหมด (ทางบวกและลบ) ใน
ทะเบียนเก่ียวกับสาเหตุ รวมทั้งระบุ
ว่าใครบ้างได้รับผลกระทบและ
สถานะของการแก้ไขหรือบรรเทา
ผลกระทบ 

 
จัดทำบันทึกการประชุมทั้งหมดและผู้
เข้าร่วมการประชุม 

บรรเทาผลกระทบ โดยการสุ่มตัวอย่าง (สมาชิกและผู้ได้
รับผลกระทบ).

 ตรวจสอบว่าเอกสารที่จัดทำขึ้นเพียงพอต่อขนาดของการ
ดำเนินการ และประเด็นที่สำคัญได้รับการพิจารณา

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
 สมาชิกควรอธิบายได้ว่าความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

และสังคมจากการดำเนินการของตนเองคืออะไร.
 สมาชิกควรอธิบายได้ว่าตนจะมีวิธีการในการบรรเทา

ความเสี่ยงเหล่าน้ีอย่างไร  

ควรมีหลักฐานเก่ียวกับกลไกการรายงานซ่ึงรับรู้และเข้าใจ
โดยสมาชิก.

เกณฑ์กำหนด  7.2 มีการนำข้อมูลสำรวจดิน และสภาพภูมิประเทศ (Topographic information) มาใช้ในการวางแผนการปลูกปาล์มน้ํามันใหม ่และนำผลลัพธ์มาประกอบการวางแผนและการดำเนินการ 
7.2.1 (M) มีแผนที่แสดง
สภาพดินหรือการสำรวจดินที่
เพียงพอต่อการวางแนวทาง
ระยะยาวในการจัดการที่ดิน
ให้เหมาะสมกับการปลูก
ปาล์มน้ำมัน และนำมา
พิจารณาในการวางแผนและ
การดำเนินการ 

7.2.2 มีข้อมูลสภาพ
ภูมิประเทศเพียงพอในการ
วางแนวทางระบายน้ำและจัด

7.2.1 และ 7.2.2 สมาชิก
สามารถแสดงว่ามีความ
เข้าใจเก่ียวกับประเภทดิน
และความเหมาะสมของดิน 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 

ควบคุมโดยผู้จัดการกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
แสดงถึงความเข้าใจว่าได้มีการ
สำรวจดิน และทำไมบางพ้ืนที่จึงไม่
ควรปลูกปาล์มน้ำมัน (หากมีความ
เก่ียวข้อง) 

7.2.1  ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง: 
a. รวบรวมและจัดเก็บ

แผนที่ดินให้กับกลุ่ม 
b. ให้ข้อมูลที่จำเป็นหรือ

จัดการอบรมให้กับ
สมาชิก 

7.2.2 แผนที่ภาพรวมดินควรมีข้อมูล
สภาพภูมิประเทศอยู่ด้วย 

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
ดู 7. 1
ความเหมาะสมของดิน อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผู้จัดการกลุ่ม ซ่ึงต้องนำ
แผนไปสู่การปฏิบัติ 
เก่ียวข้องกับทุกกลุ่ม
สำหรับกลุ่มโดยส่วนใหญ่ ควรใช้ 
GPS/GIS ในการจัดทำแผนที่ แผนที่
ดินอาจใช้การวาดด้วยมือหากมีคำ
อธิบายที่สอดคล้องกับขั้นตอนปฏิบัติ
ของกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มใน 
ICS.

ดู 7.1 
ประเมินผู้จัดการกลุ่ม

ตรวจสอบว่าแผนที่ที่จัดทำขึ้นมีความเหมาะสม และ เอกสาร
เพียงพอกับขนาดของการดำเนินการ

มีการระบุประเด็นที่สำคัญทั้งหมด และ นำมาพิจารณาหรือ
ไม่

การสำรวจได้รับการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหรือสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น และ มีการ
ตรวจสอบเชื่อมโยงกับ 1.2 และ สามารถเผยแพร่ต่อ
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ทำระบบน้ำ, ถนน และสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ ใน
พ้ืนที่ และนำมาพิจาณาใน
การวางแผนและดำเนินการ

ผู้จัดการกลุ่มควรจะสามารถ:- 

 กำหนดว่าใครคือผู้สำรวจดิน 
 อธิบายว่าทำไมดินจึงมีความ

เหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์ม
น้ำมัน และระบุพ้ืนที่ภายในกลุ่ม
ซ่ึงดินไม่เหมาะสม 

 เอกสารสามารถอธิบายว่าทำไม
ดินจึงไม่เหมาะสม 

 จัดทำแผนที่ดิน และ ถนนที่จะ
สร้าง

เชื่อมโยงโดยตรงกับ 7.1.

หากขนาดของกลุ่มเปลี่ยนแปลง หรือ 
ขยายพ้ืนที่เพ่ิม จะมีผลต่อ เกณฑ์
กำหนดน้ี

สาธารณะ 

ผู้สำรวจดินมีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่? ตรวจ
สอบความเหมาะสม และ การได้รับการอบรมของผู้สำรวจ?

มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาผู้ได้รับผลกระทบ และ เชิญเข้า
มาร่วม? 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
มีโอกาสที่จะเก่ียวข้องได้น้อยมาก ยกเว้น มีความเข้าใจว่าได้
มีการสำรวจดินแล้ว 

เกณฑ์กำหนด  7.3 พ้ืนที่ปลูกใหม่นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548, ห้ามมิให้มีการปลูกปาล์มน้ํามันใหม่ในป่าปฐมภูม ิหรือในเขตพ้ืนที่ใดๆ ที่ต้องรักษาหรือส่งเสริมตามลักษณะที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ (HCV) ลักษณะหน่ึงหรือมากกว่า
7.3.1 (M) มีหลักฐานแสดงว่า
ไม่มีพ้ืนที่ปลูกใหม่ในป่าปฐม
ภูม,ิ หรือในเขตพ้ืนที่ใดๆ ที่
ต้องรักษาหรือส่งเสริมตาม
ลักษณะที่มีคุณค่าสูงในการ
อนุรักษ์ (HCV) ลักษณะหน่ึง
หรือมากกว่า, ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2548, พ้ืนที่
ปลูกใหม่เหล่าน้ีจะต้องมีการ
วางแผนและจัดการเพ่ือให้
มั่นใจได้มากที่สุดว่าพ้ืนที่ที่
ระบุว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูง
ในการอนุรักษ์ ได้รับการ

 สมาชิกกลุ่มต้องแสดงว่า
ตนมีความเข้าใจเบื้องต้น
เก่ียวกับป่าปฐมภูมิและ 
HCV และความจำเป็นที่
ต้องหลีกเลี่ยงการทำลาย
พ้ืนที่เหล่าน้ัน 

 สมาชิกจะต้องตรวจสอบ
กับผู้จัดการกลุ่มเก่ียวกับ
สถานะของพ้ืนที่ป่าปฐม
ภูมิและ HCV ในพ้ืนที่ของ
ตนเองและพ้ืนที่โดยรอบ
(ดู แนวทาง) โดยพิจารณา

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกกลุ่มควรจะ :-   
 รับรู้และรับทราบเก่ียวกับชนิด

พันธุ์หายาก, ถูกคุกคามและใกล้
สูญพันธุ์ (RTE species) ภายใน
และใกล้กับสวนปาล์มน้ำมันของ
ตนเอง, 

 อธิบายว่าได้รับคำแนะนำให้ทำ
อย่างไรกับชนิดพันธุ์หายาก, ถูก
คุกคามและใกล้สูญพันธุ์เหล่าน้ี 

 อธิบายว่าจะมีวิธีการรายงานกลับ

 มีการประเมิน HCV อย่าง
ครอบคลุม โดยผู้ประเมินอิสระ 
หรือหากเก่ียวข้อง อาจทำการ
ประเมินภายในนำโดยผู้จัดการ
กลุ่ม (อ้างอิงถึง P&Cs หรือ NIs 
ที่เก่ียวข้อง).

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องพัฒนาแผน
ปฏิบัติการและ SOPs (เช่น 
สำหรับ RTE species, พ้ืนที่ป่า
ริมน้ำ) โดยพิจารณาจากแผนการ
จัดการและติดตาม HCV 

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องดำเนินการให้
เกิดกลไกในการรายงานภัย

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
 ดำเนินการตามเครื่องมือเก่ียวกับ 

HCV (กำลังพัฒนา), อาจทำการ
ประเมินภายในเก่ียวกับ HCV ใน
พ้ืนที่ซ่ึงมีความเสี่ยงต่ำ, สำหรับ
พ้ืนที่ซ่ึงมีความเสี่ยงสูง จะต้อง
ทำการประเมิน HCV โดยผู้ประเมิน
ที่มีใบอนุญาต 

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทำให้แน่ใจว่าได้
มีการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกระบวนการประเมิน 
HCV 

 ควรใช้เครื่องมือมีอยู่สำหรับการ

ดู 7.1
ประเมินผู้จัดการกลุ่ม

 ตรวจสอบว่ามีรายงานการประเมินพ้ืนที่ HCV, มีแผนการ
จัดการและติดตาม HCV, รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการและ 
SOPs 

 ตรวจสอบว่ามีผู้ผิดชอบสำหรับดำเนินการตาม SOP และ
แผนปฏิบัติการ

 ตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรม (เอกสารประกอบการ
อบรมและผู้เข้าร่วม).

 ตรวจสอบว่าได้มีการปรึกษาหารือกับผู้ได้รับผลกระทบ 
(หากเก่ียวข้อง) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

รักษา และ/หรือส่งเสริม (ดู 
เกณฑ์กำหนด 5.2)

7.3.2 (M) ต้องมีการประเมิน
พ้ืนที่ HCV อย่างครอบคลุม, 
ประกอบด้วยเวทีปรึกษา
หารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, 
โดยต้องดำเนินการก่อนที่จะ
ปรับปรุงพ้ืนที่หรือเริ่มการ
ปลูกใหม่ โดยต้องรวมถึงการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ที่ดินเพ่ือประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของพรรณพืชใน
พ้ืนที่หลังจากเดือน
พฤศจิกายน 2548, และต้อง
นำผลการวิเคราะห์น้ีมา
ประเมินความเปลี่ยนแปลง
สถานะภาพของ HCV

7.3.3 ต้องบันทึกวันที่ใน
การเตรียมและนำข้อมูลออก
มาใช้

7.3.4 (M) จัดทำแผนปฏิบัติ
การที่ระบุแนวทางปฏิบัติที่
ควรดำเนินการเพ่ือรักษาและ
ส่งเสริมพ้ืนที่ HCV, และรวม
ถึงขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้
ปลูกปาล์มน้ำมัน (ดู เกณฑ์
กำหนด 5.2).

7.3.5 กำหนดแนวทางการ

จากรายงานประเมิน 
HCV.

 สมาชิกจะต้องเข้าร่วมใน
การประเมิน HCV 

 สมาชิกจะต้องเข้าร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนการ
จัดการและติดตาม HCV 
(เพ่ือรักษา และ/หรือ เพ่ิม
พ้ืนที่ HCVs).

 สมาชิกจะต้องบันทึกวันที่
ที่มีการเตรียมที่ดินและเริ่ม
การปลูก

ไปสู่ผู้จัดการกลุ่มอย่างไร คุกคามต่อ HCVs โดยสมาชิก
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องรวบรวมวันที่ที่มี
การเตรียมพ้ืนที่และเริ่มดำเนินการ
ของสมาชิกแต่ละราย

ติดตามภัยคุกคามต่อ HCVs (เช่น 
SMART tool) 

 เกษตรกรรายย่อยที่มีการปลูกใหม่ 
โดยไม่มีการประเมิน HCV หลังจาก
เดือนพฤศจิกายน 2548 อาจจะ
สามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
ได้ ถ้าหากปฏิบัติตามขั้นตอน
ปฏิบัติในการชดเชย.

 ผู้จัดการกลุ่มอาจจะประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง และ 
NGOs เพ่ือตรวจสอบยืนยัน
สถานภาพของ RTE species 
(ระดับชาติและนานาชาต)ิ และมี
การปรับปรุงแนวทางป้องกัน (รวม
ทั้งการบรรเทาความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับสัตว์ป่า).

 ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการจัดการและติดตาม 
HCV โดยการสุ่มตัวอย่าง (สมาชิกและผู้ได้รับผลกระทบ).

 เอกสารที่จัดทำขึ้นเพียงพอต่อขนาดการดำเนินการหรือ
ไม่?    

 ตรวจสอบว่าแผนที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ
ขนาดการดำเนินการ 

การสำรวจเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ
ทุกกลุ่มหรือไม่ และ มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการ
ประเมินอย่างเพียงพอหรือไม่?

สำหรับการประเมิน HCV ภายใน แผนที่ที่ร่างขึ้นด้วยมือน่า
จะเพียงพอ – ใช้การอธิบายเพ่ือจำแนกพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 
เช่น ประเภทการใช้ที่ดิน 

ควรมีหลักฐานแสดงกลไกการรายงานผล ซ่ึงสมาชิกทุก
รายรับรู้และเข้าใจ

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
 ตรวจสอบกับสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่าได้รับการอบรม

ภายใต้ SOP ที่เหมาะสมในเรื่องน้ี  (อาจไม่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด)

 ตรวจสอบสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่ามีบันทึกเก่ียวกับ
วันที่ในการเตรียมพ้ืนที่และเริ่มดำเนินการ

 ควรมีหลักฐานเก่ียวกับกลไกการรายงานซ่ึงเป็นที่เข้าใจ
ร่วมกันของสมาชิกสำหรับประเด็นเก่ียวกับชนิดพันธุ์หา
ยาก, ถูกคุกคาม และใกล้สูญพันธุ์

 สมาชิกควรสามารถอธิบายได้ว่าภัยคุกคามหลักของ 
HCVs (รวมทั้ง RTEs) ที่เกิดจากกิจกรรมในสวนของตน
คืออะไร 

 สมาชิกควรสามารถอธิบายได้ว่ามีวิธีการอย่างไรในการลด
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน
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แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 
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เยียวยาแก่ชุมชนให้สามารถ
ดำรงชีวิตภายใต้ปัจจัยพ้ืน
ฐานที่ควรม,ี โดยพิจารณา
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับวิถีชีวิตทั้งทางบวกและลบ
จากการดำเนินการ, และต้อง
กำหนดภายใต้การปรึกษา
หารือกับชุมชน และนำมา
พิจารณาในการประเมินพ้ืนที่
HCV และ การวางแผน
จัดการ (ดู เกณฑ์กำหนด 
5.2).

ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น 
กลไกการรายงานควรรับรู้และเข้าใจโดยสมาชิก 

เกณฑ์กำหนด  7.4 หลีกเลี่ยงการปลูกปาล์มน้ํามันเป็นบริเวณกว้างบนพ้ืนที่สูงชัน และ หรือในดินที่ด้อยคุณภาพ (Marginal Soil) และดินที่มีความเปราะบางต่อการชะล้างพังทลายของดิน (Fragile Soil), รวมทั้งดินพรุ
7.4.1 จัดทำแผนที่แสดงดินที่
ด้อยคุณภาพและดินที่เปราะ
บางต่อการพังทลาย, ซ่ึงรวม
พ้ืนที่ลาดชันเกินไปและดิน
พรุ, และใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
วางแผนการปลูกเพ่ือหลีก
เลี่ยงพ้ืนที่เหล่าน้ี

7.4.2 (M) หากมีแผนการ
ปลูกบางส่วนในพ้ืนที่ดินด้อย
คุณภาพ และดินที่เปราะบาง
ต่อการพังทลาย, รวมทั้งที่ดิน
พรุ, จะต้องมีแผนในการ
ป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระ
ทบกับพ้ืนที่เหล่าน้ี

7.4.1 และ 7.4.2 สมาชิก
แสดงถึงความเข้าใจที่เหมาะ
สมเก่ียวกับดินด้อยคุณภาพ
และดินที่เปราะบางต่อการ
ชะล้างพังทลายเพ่ือเป็นไป
ตาม SOP ของกลุ่ม

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 

ควบคุมโดยผู้จัดการกลุ่ม- ไม่
เก่ียวข้อง ยกเว้นการแสดงถึงความ
เข้าใจว่าทำไมพ้ืนที่บางแห่งจึงไม่
สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ 
สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
อธิบายว่ารู้ได้อย่างไรว่าไม่ควรปลูก
บางพ้ืนที่

แสดงใบประกาศการเข้าร่วมฝึก
อบรม

อธิบายว่า มีการเข้ามาตรวจเยี่ยม
สวนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เพ่ืออธิบาย
ว่าพ้ืนที่ตรงไหนไม่ควรปลูก? 

7.4.1  ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง: 
a. รวบรวมและจัดเก็บ

แผนที่สภาพดินของกลุ่ม
ซ่ึงรวมทั้งดินด้อย
คุณภาพและดินที่เปราะ
บางต่อการชะล้างพัง
ทลาย – ซ่ึงอาจเป็นส่วน
หน่ึงในแผนที่และการ
ประเมิน HCV 

b. ให้ข้อมูลที่จำเป็น และ/
หรือ การอบรมกับ
สมาชิกกลุ่ม 

7.4.2 ผู้จัดการกลุ่มจะต้องรักษาและ
จัดทำแผนการพัฒนาใหม่ๆ จาก
ข้อมูลในแผนที่สภาพดิน 

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
สำหรับพ้ืนที่ปลูกใหม่ จะต้องมีการ
ประเมินดินที่ด้อยคุณภาพและดินที่
เปราะบางต่อการชะล้างพังทลาย ภาย
ใต้การประเมิน HCV

ประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูงในการ
อนุรักษ์ อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้
จัดการกลุ่ม ซ่ึงต้องนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ

เก่ียวข้องกับทุกกลุ่ม
เชื่อมโยงกับ 1.2
สำหรับกลุ่มโดยส่วนใหญ่ ควรใช้ 
GPS/GIS ในการจัดทำแผนที่ แผนที่ 
HCV ควรประกอบด้วยดินที่เปราะบาง
ต่อการพังทะลายและดินด้อยคุณภาพ 
(เช่น: พ้ืนที่ลาดชัน,  อาจใช้การวาด

ดู 7.1 
ประเมินผู้จัดการกลุ่ม

ตรวจสอบว่าเอกสารที่จัดทำขึ้นเพียงพอต่อขนาดของการ
ดำเนินการ และประเด็นที่สำคัญได้รับการพิจารณา
มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ อะไรหรือไม่ และหากมีเอกสารได้
รับการทบทวนหรือไม่ และ มีการตรวจสอบความเชื่อมโยง
กับ 1.2 และ สามารถเผยแพร่แก่สาธารณะ. 
ตรวจสอบว่ามีการทบทวนเอกสาร เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามา
ในกลุ่มหรือไม่

ตรวจสอบเป็นพิเศษ
ผู้ประเมินดิน มีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่ ตรวจ
สอบความเหมาะสมและการอบรมที่ได้รับ? 

แผนที่ที่จัดทำขึ้นเหมาะสมหรือไม?่

การสำรวจเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ
ทุกกลุ่มหรือไม่ และ มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการ
ประเมินอย่างเพียงพอหรือไม่?
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ด้วยมือหากมีคำอธิบายที่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนปฏิบัติของกลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่มใน ICS.

ผู้จัดการกลุ่มควรจะสามารถ:- 
จัดทำแผนที่ของพ้ืนที่ซ่ึงต้องหลีกเลี่ยง
และอธิบายในแผนที่เก่ียวกับเหตุผลที่
ต้องหลีกเลี่ยงพ้ืนที่เหล่าน้ี

เชื่อมโยงโดยตรงกับ 7.1 และ  7.2

มอบใบประกาศให้กับผู้เข้าร่วมการฝึก
อบรม และมีการบันทึกแยกต่างหากว่า
มีใครเข้ามาร่วมบ้าง  และมีการจัด
อบรมเมื่อไหร่ รวมทั้งหัวข้อในการฝึก
อบรม  

พิจารณาว่าจะมีวิธีการรวบรวมความ
คิดเห็นจากสวนของสมาชิกอย่างไร 

ต้องให้แน่ใจว่าพนักงานในสำนักงาน
ทุกคนรับทราบถึงข้อกำหนดน้ี 

มีวิธีการระบุผู้ได้รับผลกระทบ และเชิญเข้าร่วมอย่างไร?

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบกับสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่าได้รับการอบรม
ภายใต้ SOP ที่เหมาะสมในเรื่องน้ี  
ตรวจสอบจำนวนวันที่เข้ารับการอบรมอย่างเป็นทางการ 
(เอกสารการเข้าร่วม หรือ ใบประกาศนียบัตร)
ตรวจสอบความถี่ในการตรวจเยี่ยมสวน 

เกณฑ์กำหนด  7.5 ไม่ให้มีการปลูกปาล์มน้ํามันใหม่บนที่ดินของชาวบ้าน ซ่ึงมีหลักฐานสิทธิตามกฎหมาย, สิทธิตามจารีตประเพณี, หรือสิทธิในการใช้ที่ดิน  โดยปราศจากการยินยอมอย่างอิสระที่ได้รับข้อมูลล่วงหน้า รวมทั้งต้องดำเนินการผ่านระบบ
เอกสารที่เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านสถาบัน หรือองค์กรตัวแทนของตนเอง
7.5.1 (M) ต้องมีหลักฐานว่า
ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระ
ทบ มีความเข้าใจว่าตนมีสิทธิ
ที่จะกล่าวปฏิเสธการเข้ามา
ดำเนินการในพ้ืนที่ของพวก
เขา ทั้งก่อนและระหว่าง
กระบวนการพูดคุย, ระหว่าง
กระบวนการรวบรวมข้อมูล

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องจัดทำระบบ
เอกสารที่แจกแจงว่ามีการดำเนิน
กระบวนการ  FPIC อย่างไร และ
แสดงว่าสมาชิกใหม่เข้าร่วมใน
กระบวนการน้ีด้วย

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานการเข้ามามีส่วน

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม

 เชื่อมโยงโดยตรงกับ 7.1 และการ
ประเมินผลกระทบทางสังคม

 แผนที่อาจจะช่วยได้ แต่ท่านอาจ
จะต้องอธิบายต่อบุคคลที่สามว่า
กระบวนการ FPIC เกิดขึ้นภายใต้
ความพึงพอใจของชุมชน

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ตรวจสอบระบบเอกสารการดำเนินการ FPIC และเอกสาร
หลักฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ 
และความเข้าใจของคนท้องถิ่นว่าตนมีสิทธิที่จะ “ปฏิเสธ”   

ตรวจสอบว่ามีการทบทวนเอกสาร เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามา
ในกลุ่มหรือไม่
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

และการปรึกษาหารือ, 
ระหว่างการเจรจาต่อรอง 
และจนกระทั่งชุมชนท้องถิ่น
เหล่าน้ีจะมีการเซ็นชื่อว่ายอม
รับข้อตกลงกับผู้ปลูกปาล์ม
น้ำมัน/โรงงานสกัดน้ำมัน
ปาล์ม

ร่วมของคนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ
และความเข้าใจของคนท้องถิ่นว่าตน
มีสิทธิที่จะ “ปฏิเสธ”  

จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามองค์
ประกอบทุกตัวของ FPIC ได้แก่  อิสระ
(free=ปราศจากการบังคับ), ก่อนหน้า 
(prior =ก่อนมีการพัฒนาใดใด), การ
แจ้งให้ทราบ (informed=มีการให้ข้อมูล
ที่เก่ียวข้องในรูปแบบและภาษาที่
เหมาะสม) การยินยอม (consent =มี
สิทธิปฏิเสธหรือตอบว่าไม่).

ผู้จัดการกลุ่มควรจะ:
 บันทึกการประชุมที่เกิดขึ้นทุกครั้ง

และ ผู้เข้าร่วมการประชุม – จัดทำ
ใบลงทะเบียนให้เซ็นชื่อหรือพิมพ์
ลายน้ิวมือ  

 ขออนุญาตถ่ายภาพ 

ดูในเกณฑ์กำหนด 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 
และ 7.6 สำหรับตัวชี้วัด

ประเมินคนท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบ
กระบวนการ FPIC ดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุก
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ และมีหลักฐานที่เหมาะสม
เพียงพอหรือไม่?

มีการประเมินผู้ได้รับผลกระทบและดึงคนกลุ่มน้ีเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างไร?
ได้มีการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินการ 
และมีแผนในการบรรเทาผลกระทบและติดตามประเด็นที่
สำคัญหรือไม่?

การดำเนินการไม่มีความความขัดแย้งกับสิทธิมนุษยชน? 

มีการกล่าวถึงผลกระทบทางบวกในการพูดคุยหรือไม?่

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ไม่เก่ียวข้อง

เกณฑ์กำหนด  7.6 ในที่ที่ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย, ตามจารีตประเพณี หรือสิทธิในการใช้ที่ดิน,  ชาวบ้านต้องได้รับการชดเชยสำหรับการได้มาซ่ึงที่ดินและการโอนสิทธิในที่ดินน้ัน โดยเป็นการยินยอมอย่างอิสระและได้รับข้อมูลล่วง
หน้า และเป็นไปตามข้อตกลงในการเจรจา
7.6.1 (M)  มีเอกสารที่แสดง
การตรวจสอบสิทธิตาม
กฎหมาย, สิทธิตามจารีต
ประเพณี, และสิทธิในการใช้

7.6.2 (M) มีระบบในการ
ตรวจสอบว่าใครควรได้รับ
การชดเชย

7.6.3 (M) มีระบบในการ
คำนวณและให้การชดเชยที่

สมาชิกจะต้องเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
กระบวนการและผลลัพธ์ของ
การจ่ายค่าชดเชย(7.6.5)

ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง:

มีเอกสารที่แสดงการตรวจสอบสิทธิ
ตามกฎหมาย, สิทธิตามจารีต
ประเพณี, และสิทธิในการใช(้7.6.1).

มีระบบในการตรวจสอบว่าใครควร
ได้รับการชดเชย (7.6.2)

มีระบบในการคำนวณและให้การ
ชดเชยที่เป็นธรรม (7.6.3)

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม

ผู้จัดการกลุ่มควรจะ:

 แสดงว่ามีการดำเนินการตามข้อ
ตกลง โดยการเก็บสำเนาข้อตกลง
ที่ได้เจรจากันและเอกสารเก่ียวกับ
กระบวนการที่นำมาสู่ฉันทามติ
ร่วมกัน 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำหรับ:
 การตรวจสอบสิทธิตามกฎหมาย, สิทธิตามจารีต

ประเพณี, และสิทธิในการใช(้7.6.1).
 ขั้นตอนในการตรวจสอบว่าใครควรได้รับการชดเชย 

(7.6.2)
 ขั้นตอนในการคำนวณและให้การชดเชยที่เป็นธรรม 

(7.6.3)
 กระบวนการและผลลัพธ์จากการชดเชย และสามารถ

เผยแพร่ต่อสาธารณะ (7.6.5)
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

เป็นธรรม (เป็นตัวเงินหรือ
ด้วยวิธีการอ่ืนๆ).

7.6.4 หากชุมชนไม่สามารถ
เข้าถึงและสูญเสียสิทธิใน
ที่ดินเพ่ือการขยายพ้ืนที่ปลูก
ปาล์มน้ำมัน, ชุมชนควรมี
โอกาสได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาแปลงปลูกน้ัน

7.6.5 มีบันทึกเก่ียวกับ
กระบวนการและผลลัพธ์จาก
การชดเชย และสามารถเผย
แพร่ต่อสาธารณะ

7.6.6 มีหลักฐานว่าชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ และ ผู้ถือ
สิทธิ สามารถเข้าถึงข้อมูล
และคำแนะนำจากฝ่ายที่ไม่ใช่
ผู้ดำเนินโครงการ,  โดย
พิจารณาผลที่อาจเกิดขึ้นใน
ทางกฎหมาย, เศรษฐกิจ, สิ่ง
แวดล้อม และสังคม จากการ
ดำเนินการบนที่ดินของพวก
เขาเหล่าน้ัน

มีบันทึกเก่ียวกับกระบวนการและ
ผลลัพธ์จากการชดเชย และสามารถ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ (7.6.5)

มีหลักฐานว่าชุมชนที่ได้รับผลกระ
ทบ และ ผู้ถือสิทธิ ได้รับการแจ้งว่า
พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลและคำ
แนะนำจากฝ่ายที่ไม่ใช่ผู้ดำเนิน
โครงการ,  โดยพิจารณาผลที่อาจ
เกิดขึ้นในทางกฎหมาย, เศรษฐกิจ, 
สิ่งแวดล้อม และสังคม จากการ
ดำเนินการบนที่ดินของพวกเขา
เหล่าน้ัน (7.6.6)

 มีหลักฐานว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และ ผู้ถือสิทธิ ได้
รับการแจ้งว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลและคำ
แนะนำจากฝ่ายที่ไม่ใช่ผู้ดำเนินโครงการ,  โดยพิจารณา
ผลที่อาจเกิดขึ้นในทางกฎหมาย, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม
และสังคม จากการดำเนินการบนที่ดินของพวกเขาเหล่า
น้ัน (7.6.6)

ประเมินสมาชิกกลุ่ม

ตรวจสอบว่าสมาชิกเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
กระบวนการและผลลัพธ์ของการจ่ายค่าชดเชย (7.6.5)

เกณฑ์กำหนด  7.7 หลีกเลี่ยงการใช้ไฟเผาในการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกใหม ่นอกเหนือจากกรณีเฉพาะที่ได้ระบุไว้ในแนวทางการปฏิบัติ ASEAN Guidelines หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของภูมิภาคอ่ืนๆ
7.7.1 (M) ห้ามการเตรียม
พ้ืนที่โดยการเผา, นอกเหนือ
จากกรณีเฉพาะที่ได้ระบุไว้ใน
‘แนวทางการปฏิบัติของ 
ASEAN เก่ียวกับนโยบาย
การเผาเป็นศูนย’์ ปี 2546, 

7.7.1 สมาชิกแต่ละรายต้องมี
หลักฐานว่ามีความเข้าใจ
นโยบายไม่เผาของกลุ่ม 
7.7.2 สมาชิกแต่ละรายต้อง
ยื่นเอกสารคำขอหากจำเป็น
ต้องใช้ไฟแก่ผู้จัดการกลุ่ม 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
แสดงว่าไม่มีการเผาในระหว่าง
การเตรียมพ้ืนที่ 

7.7.1 ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง: 
 แสดงหลักฐานว่ามีนโยบายห้าม

เผาใน SOPs ของกลุ่ม
 แสดงหลักฐานว่ามีแผนฉุกเฉิน

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้?
 แสดงว่ามีการตรวจเยี่ยมสวน

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม

เชื่อมโยงกับแผนการฝึกอบรม (4.8) 
ทะเบียนสิ่งแวดล้อม (5.1) และ 
ทะเบียนกฎหมาย หากเก่ียวข้อง (2.1)
และ แนวทางปฏิบัติระดับชาติ 

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
นโยบาย และ เอกสาร เพียงพอสำหรับขนาดการดำเนินการ
หรือไม่? มีการนำไปปฏิบัติหรือไม่?

มีการทบทวนเอกสารให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอหรือไม?่ 
ตรวจสอบว่ามีการทบทวนเอกสาร เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามา
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

หรือแนวทางอ่ืนที่คล้ายกันใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ

7.7.2 ในกรณีเฉพาะที่ต้องมี
การใช้ไฟในการเตรียมพ้ืนที่
สำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน, จะ
ต้องมีหลักฐานการอนุมัติให้มี
การใช้ไฟภายใต้การควบคุม 
ตามที่ระบุใน ‘แนวทางปฏิบัติ
ของอาเซียนเก่ียวกับนโยบาย
การเผาเป็นศูนย’์ ปี 2546,  
หรือแนวทางอ่ืนที่คล้ายกันใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ

เพ่ือประเมินและอนุมัติก่อน
ทำการเผา 

อธิบายว่า รู้ได้อย่างไรว่าไม่ควรเผา
บางพ้ืนที่ 
หากเก่ียวข้อง ให้แสดงใบประกาศ
การเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด หรือ 
เอกสารที่เก่ียวข้อง

บันทึกเมื่อมีการเข้ามาตรวจเยี่ยม
สวนเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามข้อ
กำหนด เก่ียวกับการใช้ไฟ เพราะ
อาจถูกถามโดยผู้ตรวจประเมิน 

สำหรับข้อกำหนดน้ี
 อธิบายว่ามีการสื่อสารประเด็น

ด้านบนสู่สมาชิกกลุ่มแต่ละราย
อย่างไร

7.7.2 ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง:
 แสดงว่าการใช้ไฟของสมาชิก

รายใด, จะมีการตรวจสอบเพ่ือ
อธิบายเหตุผล และ ภายใต้ 
‘แนวทางการปฏิบัติของ 
ASEAN เก่ียวกับนโยบายการ
เผาเป็นศูนย’์ ปี 2546

แสดงว่ามีการอนุญาตจากหน่วยงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ในกรณีเฉพาะที่ได้ระบุไว้ใน
“แนวทางการปฏิบัติของ ASEAN”

ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคู่มือ SOP
(4.1). 

พิจารณาทำ  SOP  และ นโยบายแยก
หากจำเป็น

ต้องมีการอบรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายเหล่าน้ี และ แผนในการ
ลดผลกระทบหรือไม่?

มอบใบประกาศให้กับผู้เข้าร่วมการฝึก
อบรม และมีการบันทึกแยกต่างหากว่า
มีใครเข้ามาร่วมบ้าง  และมีการจัด
อบรมเมื่อไหร่ รวมทั้งหัวข้อในการฝึก
อบรม

พิจารณาว่าจะมีวิธีการรวบรวมความ
คิดเห็นจากสวนของสมาชิกอย่างไร 

ต้องให้แน่ใจว่าพนักงานในสำนักงาน
ทุกคนรับทราบถึงข้อกำหนดน้ี 

ควรมีการตรวจเยี่ยมสวน

ในกลุ่มหรือไม่

มีการเชื่อมโยงกับแผนการฝึกอบรม  (4.8) และ ทะเบียนสิ่ง
แวดล้อม (5.1) และ ทะเบียนกฎหมายหากเก่ียวข้อง (2.1) 
และ วิธีปฏิบัติของชาต?ิ 

ผู้จัดการกลุ่มควรจะสามารถ:- 
อธิบาย 
 มีการระบุนโยบายห้ามเผาในวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ

การเตรียมพ้ืนที่และการปลูกทดแทนหรือไม?่
 มีการระบุนโยบายห้ามเผาใน SOPs หรือไม่?
 หากใช้ไฟ, อธิบายเหตุผลได้หรือไม่ และ มีการอนุญาต

จากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่?

 แผนฉุกเฉินที่มีในกรณีของอุบัติเหตุไฟไหม้?

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบกับสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่าได้รับการอบรม
ภายใต้ SOP ที่เหมาะสมในเรื่องน้ี  

 ตรวจสอบจำนวนวันที่เข้ารับการอบรมอย่างเป็นทางการ 
(เอกสารการเข้าร่วม หรือ ใบประกาศนียบัตร)

ตรวจสอบความถี่ในการตรวจเยี่ยมสวน 

เกณฑ์กำหนด  7.8 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันใหม่จะต้องดำเนินการโดยให้มีการปลดปล่อยรวมของก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด
หมายเหต ุสำหรับเกษตรกรรายย่อย:  คณะทำงานด้านการลดการปลดปล่อยของ RSPO (Emissions Reduction Working Group (ERWG)) และ RSPO SHWG เห็นว่าควรจะมีกลไกท่ีง่ายขึ้นสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับ GHG และเกษตรกรรายย่อยไม่ควรแบกรับภาระมากเกินไปเนื่องจากการมีศักยภาพจำกัด รายละเอียดกำลังมีการพัฒนาเพ่ิมเติม
7.8.1 (M) ต้องมีการสำรวจ
และประเมินปริมาณการ
สะสมคาร์บอนจากพ้ืนที่
ดำเนินการ และแหล่งในการ

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
การประเมินก๊าซเรือนกระจก อยู่ภาย
ใต้การควบคุมของผู้จัดการกลุ่ม ซ่ึง
ต้องนำแผนไปสู่การปฏิบัติ. 

ดู 7.1 
ประเมินผู้จัดการกลุ่ม

ตรวจสอบว่าเอกสาร และ แผนที่เพียงพอต่อขนาดการ
ดำเนินการของกลุ่มหรือไม่ และมีการระบุประเด็นสำคัญที่
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
อาจเกิดขึ้นโดยตรงจากการ
ดำเนินการ

7.8.2 จะต้องมีแผนในการลด
การปลดปล่อยรวมของก๊าซ
เรือนกระจก ซ่ึงพิจารณาหลีก
เลี่ยงพ้ืนที่ที่มีปริมาณการ
สะสมคาร์บอนสูง และ/หรือ มี
ศักยภาพในการกักเก็บ
คาร์บอน

ตวบคุมโดยผู้จัดการกลุ่ม – ไม่
เก่ียวข้องนอกจากเป็นการแสดงถึง
ความเข้าใจว่าทำไมจึงไม่ควรปลูก
ปาล์มน้ำมันบางพ้ืนที่ 

สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
อธิบายว่า รู้ได้อย่างไรว่าไม่ควรปลูก
บางพ้ืนที่

แสดงใบประกาศการเข้าร่วมฝึก
อบรมทั้งหมด

อธิบายว่า มีการเข้ามาตรวจเยี่ยม
สวนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เพ่ือชี้แจง
ว่าไม่ควรปลูกปาล์มที่ไหนบ้าง 

เก่ียวข้องกับทุกกลุ่ม
เชื่อมโยงกับ 1.2 และ 7.1
การประเมินพ้ืนที่สะสมคาร์บอนสูง 
อาจจะเชื่อมโยงกับการประเมินพ้ืนที ่
HCV (7.3)

ผู้จัดการกลุ่มควรจะสามารถ :- 

อธิบายต่อบุคคลที่สามว่าพ้ืนที่ปลูก
ปาล์มน้ำมันใหม่ภายหลังเดือน
เมษายน 2556 หากเก่ียวข้อง, ได้มี
การดำเนินการเพ่ือลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด 

การใช้แผนที่ช่วยแสดงและเพ่ือหลีก
เลี่ยงการดำเนินการในพ้ืนที่ป่าพรุ และ
ป่าปฐมภูมิ  และ หากเก่ียวข้อง, ช่วย
เลือกพ้ืนที่ซ่ึงมีดินอุดมสมบูรณ์สำหรับ
การปลูกปาล์มน้ำมัน 
สำหรับกลุ่มขนาดเล็ก สามารถใช้
แผนที่ที่ร่างขึ้นด้วยมือ – ใช้การอธิบาย
เพ่ือจำแนกพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน เช่น 
ประเภทการใช้ที่ดิน 

สำหรับกลุ่มขนาดใหญ่ควรใช้เครื่องมือ
GPS ช่วยในการทำแผนที่. 

หากมีโรงงานเก่ียวข้องในกลุ่ม ควรมี
เอกสารเก่ียวกับกลยุทธ์ในการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อาจส่งผลต่อ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตรวจสอบว่ามี
การทบทวนเอกสาร เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาในกลุ่มหรือไม.่ 
และ มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับ 1.2 และ สามารถเผย
แพร่แก่สาธารณะ (หลังปี 2559).

หากเชื่อมโยงกับ 7.3 ให้ประเมินว่า 
ผู้ประเมิน HCV มีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่ตรวจ
สอบความเหมาะสมและการอบรมที่ได้รับ?  และตรวจสอบ
ผลงานที่ผ่านมาของผู้ประเมิน 
ผู้ประเมินมีคุณสมบัติเพียงพอใน รายการผู้ปฏิบัติสำหรับ
พ้ืนที่ HCV ของ RSPO หรือไม่? 
มีการจัดทำแผนที่แสดงพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งหมดที่ควรหลีกเลี่ยง
หรือไม่? ทำไมการอนุรักษ์ จึงมีความสำคัญ?

แผนที่ที่จัดทำขึ้นเหมาะสมหรือไม?่

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบกับสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่าได้รับการฝึกอบรม
ที่เหมาะสมในเรื่องน้ีหรือไม.่  

ตรวจสอบจำนวนวันที่เข้ารับการอบรมอย่างเป็นทางการ 
(เอกสารการเข้าร่วม หรือ ใบประกาศนียบัตร)

ตรวจสอบความถี่ในการตรวจเยี่ยมสวน 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

กลุ่มจะต้องรายงานอย่างเป็นความลับ
กับ RSPO เก่ียวกับกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก, หลังจากปี 2559 เอกสาร
เหล่าน้ีจะต้องสามารถเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ  และ เชื่อมโยงกับ 1.2 
ต้องมีการอบรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายเหล่าน้ี และ แผนในการ
ลดผลกระทบหรือไม่?
มอบใบประกาศให้กับผู้เข้าร่วมการฝึก
อบรม และมีการบันทึกแยกต่างหากว่า
มีใครเข้ามาร่วมบ้าง  และมีการจัด
อบรมเมื่อไหร่ รวมทั้งหัวข้อในการฝึก
อบรม

พิจารณาว่าจะมีวิธีการรวบรวมความ
คิดเห็นจากสวนของสมาชิกอย่างไร 
ต้องให้แน่ใจว่าพนักงานในสำนักงาน
ทุกคนรับทราบถึงข้อกำหนดน้ี 

ควรมีการตรวจเยี่ยมสวน 
หลักการท่ี  8: ความมุ่งม่ันในการปรับปรุงกิจกรรมหลักอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์กำหนด  8.1 ผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน และผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม มีการตรวจติดตามและทบทวนกิจกรรมต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งจัดทำ และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่แสดงการปรับปรุงการดำเนินการหลักอย่างต่อเน่ือง
8.1.1 (M) แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อ
เน่ืองต้องได้รับการดำเนิน
การ, บนฐานของผลกระทบ
หลักด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อม และโอกาสของผู้
ปลูกปาล์มน้ำมัน/โรงงาน, 
และต้องประกอบด้วยตัวชี้วัด
ที่หลากหลายที่อยู่ในหลักการ

 สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลใน
การทำแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

 สมาชิกจะต้องเก็บบันทึก
ของตนเองเก่ียวกับการใช้
ยากำจัดศัตรูพืช, ปุ๋ย, และ
ผลผลิตทะลายปาล์มสด 
เป็นต้น ตามแบบฟอร์ม
มาตรฐานที่ผู้จัดการกลุ่ม

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และจะ
ใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการตรวจสอบ
ภายใน 
สมาชิกกลุ่มจะต้องสามารถ:- 
แสดงถึงการรับรู้เก่ียวกับแผนปฏิบัติ
การสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อ
เน่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมาชิก

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง บันทึกข้อมูล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การลด
ของเสีย, มลพิษและการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลก
ระทบทางสังคม

 ผู้จัดการกลุ่มจะต้อง รวบรวม
บันทึกของสมาชิกแต่ละรายเป็น
ระยะ(เช่น รายไตรมาส) 

แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม
แผนปฏิบัติการในการปรับปรุง
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง อยู่ในการ
ควบคุมดูแลของผู้จัดการกลุ่ม ซ่ึงจะรับ
ผิดชอบในการดำเนินการตามแผน  
เก่ียวข้องกับทุกกลุ่ม

ผู้จัดการกลุ่มควรจะสามารถ:

ประเมินผู้จัดการกลุ่ม
ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือการปรับปรุงที่เพียงพอ
กับขนาดของกลุ่ม, แผนควรจะครอบคลุมระยะเวลาที่เหมาะ
สม (เช่น 3 ปี) และได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกป,ี อาจจะ
มีความจำเป็นที่จะต้องมีมากกว่าหน่ึงแผน หากสมาชิกกลุ่ม
ไม่ได้มีลักษณะเดียวกัน

ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการกับส่วน
อ่ืนๆ ของมาตรฐาน ซ่ึงเก่ียวข้องกับแผนการปรับปรุงอย่าง

ห น้ า | 66



ข้อกำหนดระบบการจัดการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรับรองแบบกลุ่มสำหรับผลผลิตปาล์มสด                      ร่างเวอร์ชั่น 2; มีนาคม 2558

ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน

500 เฮกแตร์ 

แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

และเกณฑ์กำหนดเหล่าน้ี
อย่างน้อยแผนปฏิบัติการต้อง
ประกอบด้วย, แต่ไม่จำเป็น
ต้องมีเพียงเท่าน้ี:
• การลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรู
พืช (เกณฑ์กำหนด 4.6);
• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(เกณฑ์กำหนด 4.3, 5.1 และ
5.2);
• การลดปริมาณของเสีย 
(เกณฑ์กำหนด 5.3);
• มลพิษ และ การปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจำ (เกณฑ์
กำหนด 5.6 และ 7.8);
• ผลกระทบทางสังคม 
(เกณฑ์กำหนด 6.1);
• การเพ่ิมปริมาณผลผลิต
สูงสุด

ให้ไว้ 
พูดคุยกับผู้จัดการกลุ่มเก่ียว
กับช่วงเวลาในการปลูก
ทดแทน 

ต้องทำการปลูกทดแทน  ผู้ จ ั ด ก า ร ก ลุ่ ม จะ ต้ อ ง จ ั ด
กระบวนการให้เกิดการพัฒนา
แผนปฏิบัติการของกลุ่ม ใ นการ
ประชุมประจำปีของกลุ่ม 

ผู้จัดการกลุ่มจะต้องรับผิดชอบการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในกิจกรรม
หลักๆ  

กำหนดช่วงเวลาของแผนปฏิบัติการก
ลุ่ม (เช่น 3 ปี) ประสานแผนปฏิบัติการ
น้ี กับแผนธุรกิจ (3.1) ตรวจสอบแผน
ธุรกิจกับเอกสารในรายการด้านล่าง 
และกำหนดว่าควรนำเอกสารใดมา
พิจารณาในแผนการปรับปรุงอย่างต่อ
เน่ือง (เช่น ใช้ระบบการตรวจประเมิน
ภายในด้วย):

 กฎหมายทั้งหมด? เกณฑ์
กำหนด 3.1.

 SOPs ทั้งหมด? เกณฑ์
กำหนด 4.1.

 รายการสารเคมีการเกษตร
ทั้งหมด? เกณฑ์กำหนด 4.6.

 ภัยอันตรายและความเสี่ยง? 
เกณฑ์กำหนด 4.7.

 PPE? เกณฑ์กำหนด 4.7.
 การฝึกอบรมที่จำเป็น

ทั้งหมด? เกณฑ์กำหนด 4.8.
 การดำเนินการทั้งหมดที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม? 
เกณฑ์กำหนด 5.1.

 HCV และ ERTs ทั้งหมด? 
เกณฑ์กำหนด 5.2.

 แหล่งในการปลดปล่อย
มลพิษทั้งหมด? เกณฑ์
กำหนด 5.3.

 ผลกระทบทางสังคม
ทั้งหมด?

 นโยบายทั้งหมด?

ตรวจสอบกลับในแผนปฏิบัติการ ว่าได้

ต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของ NCRs ในการประเมิน
ภายใน:  

กฎหมายทั้งหมด? เกณฑ์กำหนด 3.1.
SOPs ทั้งหมด? เกณฑ์กำหนด 4.1.
รายการสารเคมีการเกษตรทั้งหมด? เกณฑ์กำหนด 4.6.
ภัยอันตรายและความเสี่ยง? เกณฑ์กำหนด 4.7.
PPE? เกณฑ์กำหนด 4.7.
การฝึกอบรมที่จำเป็นทั้งหมด? เกณฑ์กำหนด 4.8.
การดำเนินการทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม? 
เกณฑ์กำหนด 5.1.
HCV และ ERTs ทั้งหมด? เกณฑ์กำหนด 5.2.
แหล่งในการปลดปล่อยมลพิษทั้งหมด? เกณฑ์กำหนด 
5.3.
ผลกระทบทางสังคมทั้งหมด?
นโยบายทั้งหมด?

ควรมีการเชื่อมโยงไปยังแผนธุรกิจ หากมีความเหมาะสม

ควรพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับแผนการปลูกทดแทน ซ่ึงจะมี
ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

 ใครเตรียมแผนน้ี?
 จะต้องทำแผนที่ครอบคลุมสวนทั้งหมด และ/หรือ การ

ดำเนินการทั้งหมด?
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน
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แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางสำหรับผู้ตรวจรับรอง

นำเอารายการต่อไปน้ีมาเป็นตัวชี้วัด
ของแผน 

• การลดการใช้สารกำจัด
ศัตรูพืช (เกณฑ์กำหนด 
4.6);

• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(เกณฑ์กำหนด 4.3, 5.1 
และ 5.2);

• การลดของเสีย (เกณฑ์
กำหนด 5.3);

• การปลดปล่อยมลพิษและ
ก๊าซเรือนกระจก (เกณฑ์
กำหนด 5.6 และ 7.8);

• ผลกระทบทางสังคม 
(เกณฑ์กำหนด 6.1);

• การเพ่ิมผลผลิตสูงสุดของ
ฐานการผลิต

กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน
ปฏิบัติการ และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 
โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ ด้านบน

พิจารณาหากจำเป็นต้องมีแผนอ่ืนๆ 
ให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์
ของกลุ่ม

อธิบาย 
 ใครเตรียมแผนน้ี?
 จะต้องทำแผนที่ครอบคลุมสวน

ทั้งหมด และ/หรือ การดำเนินการ
ทั้งหมด?

 ใครจะเป็นผู้ทบทวนแผนประจำปี 

 ใครจะเป็นผู้ทบทวนแผนประจำปี เพ่ือให้มั่นใจว่าจะยัง
เป็นแผนปฏิบัติการ 3 ปี?

 ใครจะทำหน้าที่ติดตามแผน และ ติดตามอย่างไร?

ตรวจสอบว่ามีการบันทึกการปฏิบัติที่กำหนดทั้งหมด และ 
รวมไว้ในแผนธุรกิจ และ เชื่อมโยงตลอดมาตรฐาน

อย่างน้อยในแผนปฏิบัติการ ได้นำเอาประเด็นต่างๆ ที่ระบุ 
มาเป็นตัวชี้วัดของแผน 

ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบกับสมาชิกที่เลือกเป็นตัวแทนว่าได้รับการอธิบาย
เก่ียวกับเป้าหมายโดยรวมของแผนปฏิบัติการ, โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพวกเขารู้หรือไม่ว่าเมื่อไหร่จะต้องปลูกทดแทน?

ใช้บันทึกของผู้จัดการกลุ่ม และ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสวนของ
สมาชิกเพ่ือยืนยันว่าได้มีการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อ
เน่ือง 
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ตัวชี้วัด ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีสวนไม่เกิน
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แนวทางสำหรับสมาชิกกลุ่ม และ
จะใช้โดยผู้จัดการกลุ่มในการ

ตรวจสอบภายใน 
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เพ่ือให้มั่นใจว่าจะยังเป็นแผน
ปฏิบัติการ 3 ปี?

 ใครจะทำหน้าที่ติดตามแผน และ 
ติดตามอย่างไร?
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