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ปาล์มนํา้มันและนํา้มันปาล์มเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสาํคัญทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นหน่ึงในผู้ผลิตหลัก

ของโลก คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้มีการประกาศมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง ทะลายปาล์มนํา้มัน 

(มกษ. 5702) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับปาล์มนํ้ามัน (มกษ. 5904) และการปฏิบัติที่ดีสาํหรับ        

ลานเททะลายปาล์มนํา้มัน (มกษ. 9037)  

เน่ืองจากการผลิตนํา้มันปาล์มเพ่ือใช้เป็นสนิค้าอุปโภคบริโภคและพลังงานทดแทน รวมถึงใช้ในอุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองด้านโอลิโอเคมิคอลมากข้ึน ทาํให้เกดิการขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํา้มัน ดังน้ัน คณะกรรมการมาตรฐาน

สินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรกาํหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง หลักการผลิตปาล์มนํา้มันและนํา้มันปาล์ม

อย่างย่ังยืน เพ่ือให้มีแนวทางการจัดการผลิตอย่างย่ังยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผดิชอบต่อสงัคม

และชุมชน รวมถึงสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมปาล์มนํา้มันทั้งระบบ รวมถึงมีแนวทาง 

ในการพัฒนาการผลิตและการตรวจประเมินสร้างการยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศตามยุทธศาสตร์          

การปฏรูิปปาล์มนํา้มันและนํา้มันปาล์มทั้งระบบ พ.ศ. 2561-2580 

มาตรฐานน้ีกาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

คณะทาํงานการจัดทาํตัวช้ีวัดและแนวปฏิบัติของประเทศไทยเพ่ือการผลิตนํา้มันปาล์มอย่างย่ังยืนภายใต้

กรอบ RSPO. 2558. การผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างย่ังยืนตามกรอบ RSPO: หลักการและเกณฑ์กาํหนด          

ของประเทศไทย (TH-NI).  





มกษ. 5909-2563 

มาตรฐานสินคา้เกษตร 

หลกัการผลิตปาลม์นํ้ ามนัและนํ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยืน 

1. ขอบข่าย  

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมหลักการและเกณฑ์กาํหนดในการบริหารจัดการเพ่ือให้ 

การผลิตปาล์มนํา้มันและนํ้ามันปาล์มของประเทศไทยมีความย่ังยืน โดยคาํนึงถึงผลกระทบ

ด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ีใช้กับสวนปาล์มที่ มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันไม่ตํ่ากว่า 312.5 ไร่  

(50 เฮกตาร์) หรือสวนปาล์มของผู้ประกอบการโรงสกดั 

นยิาม 

 ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 สิง่ที่มีคุณค่าสูงในการอนุรกัษ ์(High Conservation Value; HCV) หมายถงึ สิ่งที่มีความจาํเป็น

ที่ต้องรักษาหรือส่งเสริมตามลักษณะหน่ึงหรือมากกว่าโดยมลัีกษณะดงัต่อไปน้ี  

1) ความหลากหลายทางชีวภาพความเข้มข้นของความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ประจํา

ท้องถิ่น และสตัว์หายากถูกคุกคาม หรือใกล้สญูพันธุ ์ซ่ึงมีความสาํคัญในระดับโลก ภมิูภาค 

และประเทศ 

2) พ้ืนที่ระบบนิเวศและพ้ืนที่ถิ่นที่อาศัยแบบโมเสก พ้ืนที่ขนาดใหญ่ในระบบนิเวศ และพ้ืนที่

ถิ่นที่อาศยัแบบโมเสก ซ่ึงมีความสาํคัญในระดับโลก ภมิูภาค และประเทศ โดยประกอบด้วย

ประชากรที่หลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มาจากรูปแบบทางธรรมชาติที่ มีการกระจายตัว       

และถูกละทิ้ง 

 3) ระบบนิเวศและที่อยู่อาศยั และสถานที่หลบภัย ซ่ึงหายาก ถูกคุกคาม หรือใกล้สญูพันธุ ์

 4) การบริการในระบบนิเวศวิกฤต การบริการในระบบนิเวศข้ันพ้ืนฐานในสถานการณ์วิกฤต

รวมถงึการป้องกนัในการเกบ็กกันํา้ การชะล้างพังทลายของดนิ และความลาดชันที่เปราะบาง 

5) ความต้องการของชุมชน สถานที่ และทรัพยากรข้ันพ้ืนฐานที่เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐาน

ของชุมชนท้องถิ่น หรือชนพ้ืนเมือง (สาํหรับการอาศัย สขุภาพ โภชนาการนํา้ ฯลฯ) โดยมีการระบุ

ในข้อตกลงกบัชุมชนท้องถิ่น หรือชนพ้ืนเมือง 

6) ค่านิยมทางวัฒนธรรม สถานที่ ทรัพยากร หรือพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของโลกหรือประเทศ 

โบราณคดี หรือมีความสาํคัญทางประวัติศาสตร์ และ/หรือจาํเป็นต่อวัฒนธรรม ระบบนิเวศ 

เศรษฐกจิ ศาสนา/สถานที่สกัการะบูชาที่สาํคัญต่อประเพณีวัฒนธรรม หรือชุมชนท้องถิ่น 
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2.2 วตัถุอนัตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง สารที่มีจุดมุ่งหมายใช้เพ่ือป้องกนั ทาํลาย 

ดงึดูด ขับไล่ หรือควบคุมศตัรูพืชและสตัว์ หรือพืชและสตัว์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้

ระหว่างการเพาะปลูก การเกบ็รักษา การขนส่ง การจาํหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิต

สินค้าเกษตร อาหาร หรืออาหารสัตว์ หรือเป็นสารที่อาจใช้กับสัตว์เพ่ือควบคุมปรสิตภายนอก 

(ectoparasites) และให้หมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทาํให้ใบร่วง 

สารทาํให้ผลร่วง สารยับยั้ง การแตกยอดอ่อน และสารที่ใช้กบัพืชผลก่อนหรือหลังการเกบ็เกี่ยว

เพ่ือป้องกันการเสื่อมเสียระหว่างการเกบ็รักษาและการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงปุ๋ย สารอาหารของ 

พืชและสตัว์ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุที่เตมิในอาหารสตัว์ (feed additive) และยาสาํหรับสตัว์ 

2.3 แผน (plan) หมายถึง แผนการ โปรแกรม หรือวิธีการ ที่มีการกาํหนดระยะเวลาเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และผลที่ต้องการ มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีระยะเวลาสาํหรับการส่งมอบ ดาํเนินการ 

และขั้นตอนการตรวจสอบการดาํเนินงาน ปรับแผนในกรณทีี่มีการเปล่ียนแปลง และรายงานแผน

รวมถงึการระบุเจาะจงถึงช่ือบุคคลและตาํแหน่งที่รับผิดชอบสาํหรับการส่งมอบตามแผน โดยต้องมี

หลักฐานว่า มีทรัพยากรที่เพียงพอสาํหรับการดาํเนินการตามแผน และแผนได้รับการดาํเนินการ

อย่างครบถ้วน  

2.4 พื้ นที่เพาะปลูก (plantation) หมายถงึ ที่ดินที่ประกอบด้วยแปลงปลูกปาล์มนํา้มัน ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกัน

ในแต่ละแปลง เช่น โครงสร้างพ้ืนที่ฐาน (ถนน) อาณาเขตชายฝ่ัง และพ้ืนที่แยกไว้เพ่ือการอนุรักษ์ 

2.5 แรงงาน (workforce) หมายถึง จาํนวนลูกจ้างที่ถูกว่าจ้างโดยหน่วยบริหารไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม 

ซ่ึงรวมถึงลูกจ้างช่ัวคราวที่ปรึกษา คนต่างด้าว และแรงงานย้ายถิ่น  

1) คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลที่มีการย้ายจากประเทศหน่ึงมายังอีกประเทศหน่ึงโดยมุ่งหวัง           

เพ่ือการถูกว่าจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และบุคคลที่ได้รับการยอมรับให้เคล่ือนย้าย            

เพ่ือการว่าจ้าง แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่มกีารเคล่ือนย้ายในประเทศเพ่ือการว่าจ้าง 

2) แรงงานย้ายถิ่น หมายถึง บุคคลที่มีการย้ายจากส่วนหน่ึงของประเทศมายังอีกพ้ืนที่หน่ึง            

โดยมุ่งหวังเพ่ือการถูกว่าจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง  

3. ขอ้กําหนด 

3.1 หลกัการขอ้ 1 ความมุ่งมัน่ใหเ้กิดความโปร่งใส 

3.1.1   ผู้ปลูกปาล์มนํา้มันและผู้ประกอบการโรงสกัดจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกบัเกณฑก์าํหนดของมาตรฐาน

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายอย่างเพียงพอให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   

เพ่ือให้เกดิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

3.1.1.1 มีนโยบายในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย สาํหรับการปฏบัิติตามเกณฑก์าํหนด

โดยรวมถงึการจัดการสวนปาล์มที่ต่อเน่ือง 

3.1.1.2 เกบ็รักษาบันทกึการร้องขอข้อมูลและการตอบสนองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสยี 
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3.1.2  มีเอกสารเกี่ยวกบัการบริหารจัดการที่พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ไม่รวมถึงเอกสารที่เป็นความลับ

ทางการค้าหรือเอกสารที่หากเปิดเผยแล้วอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม

อย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี 

1) เอกสารสทิธทิี่ดนิหรือสทิธใินการใช้ที่ดิน (พิจารณาข้อกาํหนด 3.2.2)  

2) แผนงานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (พิจารณาข้อกาํหนด 3.4.7) 

3) แผนและรายงานการประเมินผลกระทบด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม (พิจารณาข้อกาํหนด 

3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.8) 

4) เอกสารเกี่ยวกบัสิ่งที่มีคุณค่าสงูในการอนุรักษ์ (พิจารณาข้อกาํหนด 3.5.2 และ 3.7.3) 

5) แผนการป้องกนัและการลดมลภาวะ (พิจารณาข้อกาํหนด 3.5.6) 

6) ข้อมูลเกี่ยวกบัการร้องเรียน (พิจารณาข้อกาํหนด 3.6.3) 

7) กระบวนการเจรจาต่อรอง (พิจารณาข้อกาํหนด 3.6.4) 

8) แผนงานปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (พิจารณาข้อกาํหนด 3.8.1) 

9) รายงานสรุปการประเมินผลการรับรองที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

10) นโยบายสทิธมินุษยชน (พิจารณาข้อกาํหนด 3.6.13) 

3.1.3  ผู้ปลูกปาล์มนํา้มันและผู้ประกอบการโรงสกดัมุ่งม่ันที่จะดาํเนินธุรกจิและธุรกรรมอย่างมีจริยธรรม 

โดยมีนโยบายด้านจรรยาบรรณและความซ่ือสตัย์ในการดาํเนินงานรวมทั้งธุรกรรมต่างๆ มีการจัดทาํ

เป็นเอกสาร และสื่อสารไปยังพนักงานและลูกจ้างทุกระดบั  

3.2 หลกัการขอ้ 2 การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

3.2.1    ปฏบัิติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ รวมถงึกฎหมาย

และกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ได้มีการให้สตัยาบันแล้ว  

3.2.1.1   มีหลักฐานการปฏบัิติตามเกณฑก์าํหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3.2.1.2  มีระบบเอกสารและข้อมูลที่เป็นลายลักษณอ์กัษรเกี่ยวกบัเกณฑก์าํหนดของกฎหมาย  

3.2.1.3   มีกลไกที่ยืนยันถงึการปฏบัิตติามกฎหมาย 

3.2.1.4   มีระบบติดตามการเปล่ียนแปลงใดๆ ของกฎหมายซ่ึงเหมาะสมตามขนาดองค์กร 

3.2.2 มีหลักฐานแสดงสิทธใินการใช้ที่ดินและไม่ถูกคัดค้านสิทธโิดยชุมชนท้องถิ่นที่แสดงสิทธิในการใช้

ที่ดนิน้ัน  

3.2.2.1  มีเอกสารแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินตามกฎหมาย หรือสัญญาเช่าที่ดิน หรือประวัติ            

การครอบครองและการใช้ที่ดิน  

3.2.2.2  มีหลักฐานที่แสดงถึงอาณาเขตของที่ดินอย่างชัดเจน 

3.2.2.3  กรณีที่มีหรือยังมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ที่ดิน ให้จัดหาข้อพิสูจน์ การแก้ปัญหา           

หรือความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ไขข้อขัดแย้ง (พิจารณาข้อกาํหนด 

3.6.3 และ 3.6.4) ซ่ึงคู่กรณีต้องได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอล่วงหน้าก่อนการยินยอม          

โดยสมัครใจ (Free, prior and informed consent; FPIC)  
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3.2.2.4  ต้องไม่มีปัญหาข้อขัดแย้งในเร่ืองที่ดิน เว้นแต่มีการดาํเนินการตามเกณฑก์าํหนดของกระบวนการ

แก้ไขข้อขดัแย้ง (พิจารณาข้อกาํหนด 3.6.3 และ 3.6.4) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

3.2.2.5  กรณีพ้ืนที่ยังมีปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ให้จัดทาํแผนที่อย่างมีส่วนร่วม

จากผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย (รวมถงึชุมชนข้างเคยีง ตามแต่กรณ)ี  

3.2.2.6  ต้องไม่พบหลักฐานการก่อให้เกดิความรุนแรงที่เกดิจากการผลิตปาล์มนํา้มันและนํา้มันปาล์ม

ทั้งในปัจจุบันและแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ เพ่ือหลีกเล่ียงการขยายความขัดแย้ง

เกี่ยวกบัที่ดินและเพ่ือเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย  

3.2.3 การใช้ที่ดินเพ่ือปลูกปาล์มนํา้มันต้องไม่ลิดรอนสทิธิตามกฎหมาย หรือสิทธิตามจารีตประเพณี

ของผู้อื่นและชุมชน โดยต้องได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอล่วงหน้าก่อนการยินยอมโดยสมัครใจ  

3.2.3.1  มีแผนที่ในมาตราส่วนที่เหมาะสมและแสดงถึงขอบเขตสิทธิตามกฎหมายสิทธิตามจารีต

ประเพณี หรือสิทธิในการใช้ที่ดิน (พิจารณาข้อกาํหนด 3.2.2, 3.7.5 และ 3.7.6) โดยผู้ที่

ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการจดัทาํ 

3.2.3.2  มีสาํเนาหลักฐานข้อตกลงการเจรจาที่แสดงรายละเอียดของการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ

ล่วงหน้าก่อนการยินยอมโดยสมคัรใจ (พิจารณาข้อกาํหนด 3.2.2, 3.7.5 และ 3.7.6) รวมถงึ  

1) หลักฐานการปรึกษาหารือกบักลุ่มและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

2) หนังสอืยินยอมจากกลุ่มและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

3.2.3.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม 

3.2.3.4  มีหลักฐานที่แสดงว่าผู้แทนของชุมชนต้องได้รับการคัดเลือกจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้แทน         

ที่เป็นสถาบันหรือบุคคล รวมถงึที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

3.3 หลกัการขอ้ 3 ความมุ่งมัน่ในการทําใหเ้กิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจและการเงิน

ในระยะยาว 

3.3.1  มีแผนการบริหารจัดการที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกดิความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว  

3.3.1.1 มีเอกสารแผนงบประมาณธุรกจิประจาํปีที่รวมการคาดการณอ์ย่างน้อย 2 ปี  

3.3.1.2 มีแผนการปลูกทดแทนประจาํปี โดยคาดการณ์อย่างน้อย 3 ปี และมีการทบทวนประจาํปี 

3.4  หลกัการขอ้ 4 การใชวิ้ธีปฏิบติัทีดี่ของผูป้ลูกปาลม์นํ้ ามนัและผูป้ระกอบการโรงสกดั 

3.4.1 จัดทาํเอกสารขั้นตอนการปฏบัิติงานที่เหมาะสม นาํไปปฏบัิตใิห้สอดคล้อง และตรวจตดิตาม 

3.4.1.1 มีเอกสารขั้นตอนการปฏบัิติงานสาํหรับสวนปาล์มและโรงสกดั 

3.4.1.2 มีกลไกการตรวจสอบความสอดคล้องของการปฏบัิตติามเอกสารข้ันตอนการปฏบัิติงาน 

3.4.1.3 มีบันทกึการตรวจติดตามและการปฏบัิติแก้ไข รวมถงึเกบ็รักษาไว้ตามความเหมาะสม  

3.4.1.4 โรงสกดัต้องมีบันทกึการรับทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Buch;  FFB) จากบุคคลที่สาม 

3.4.2  มีการปฏิบัติเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือถ้าหากเป็นไปได้ควรมีการปรับปรุง

สภาพดินให้มีความอดุมสมบูรณ์ให้อยู่ในระดับที่ให้ได้ผลผลิตที่ดีและย่ังยืน 
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3.4.2.1  มีหลักฐานว่ามีการดาํเนินการตามการปฏบัิติทางการเกษตรที่ดีที่ระบุไว้ในขั้นตอนการปฏบัิติงาน

เพ่ือจัดการสภาพดนิให้มีความอุดมสมบูรณอ์ยู่ในระดบัที่ได้ผลผลิตที่ดีและย่ังยืน เทา่ที่จะเป็นไปได้ 

3.4.2.2 มีบันทกึการใช้ปุ๋ยและปริมาณผลผลิต 

3.4.2.3 มีหลักฐานการวิเคราะห์ดิน และวิเคราะห์ธาตอุาหารจากใบ  

3.4.2.4 มีกลยุทธก์ารหมุนเวียนธาตุอาหาร  

3.4.3  มีการปฏบัิตเิพ่ือลดและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินและการเสื่อมโทรมของดิน 

3.4.3.1 มีแผนที่แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งต้นนํา้ช้ัน 1 

พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสงู   

3.4.3.2 มีกลยุทธ์การบริหารจัดการการปลูกปาล์มนํา้มันในพ้ืนที่ลาดชัน โดยคาํนึงถึงลักษณะเฉพาะ

ของสภาพดินและภมิูอากาศ 

3.4.3.3 มีแผนงานในการซ่อมบาํรุงถนนในสวนปาล์ม 

3.4.3.4 กรณีที่ปลูกปาล์มนํา้มันในพ้ืนที่ดินพรุ ต้องมีแผนการบริหารจัดการนํา้และพ้ืนผิวดิน เพ่ือให้

ดนิพรุเกดิการทรุดตัวน้อยที่สดุ และมีการตดิตาม 

3.4.3.5 ก่อนการปลูกทดแทนในพ้ืนที่ดินพรุ ควรประเมินความสามารถการระบายนํา้เพ่ือพิจารณา

ความจาํเป็นของการระบายนํา้ในระยะยาวสาํหรับการเจริญเตบิโตของต้นปาล์มนํา้มัน 

3.4.3.6 มีกลยุทธ์การบริหารจัดการดินที่ มีปัญหา เช่น ดินทราย ดินที่ มีอินทรียวัตถุตํ่าดินที่ มี                

ความเป็นกรดสงู ดนิที่นํา้ทว่มถงึ ดนิพรุ 

3.4.4 ปฏบัิตเิพ่ือรักษาคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมของนํา้ผวิดินและนํา้ใต้ดิน 

3.4.4.1 มีแผนการบริหารจัดการนํา้ 

3.4.4.2 ก่อนหรือช่วงการปลูกทดแทน ต้องมีการป้องกันเส้นทางนํา้และพ้ืนที่ชุ่มนํา้ รวมถึงการดูแลรักษา

และฟ้ืนฟูบริเวณกนัชนริมตล่ิงที่เหมาะสม และแนวกนัชนอื่นๆ  

3.4.4.3 โรงสกัดต้องบําบัดนํ้าเสียอย่างเหมาะสม และติดตามคุณภาพของนํ้าทิ้ งจากบ่อสุดท้าย 

อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะค่าปริมาณความต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 

(Biochemical Oxygen Demand; BOD) ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(พิจารณาข้อกาํหนด 3.2.1 และ 3.5.6)  

3.4.4.4 มีการติดตามและบันทกึการใช้นํา้ต่อนํา้หนักทะลายปาล์มสดในโรงสกดั (พิจารณาข้อกาํหนด 3.5.6) 

3.4.5 บริหารจัดการศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่นาํเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้การจัดการ

ศตัรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management; IPM)  

3.4.5.1 ตดิตามการปฏบัิตติามแผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  

3.4.5.2 มีหลักฐานว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการนาํการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานไปใช้ผ่านการฝึกอบรม

หรือแสดงให้เหน็ว่ามีความรู้และเข้าใจในการปฏบัิติตามการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
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3.4.6 ใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพหรือสิ่งแวดล้อม  

3.4.6.1 ต้องแสดงเหตุผลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งน้ี การเลือกใช้วัตถุอันตราย           

ทางการเกษตรต้องให้ตรงตามชนิดของศตัรูพืช วัชพืช หรือโรคพืช โดยให้มีผลกระทบน้อยที่สดุ

ต่อพันธุพื์ชหรือพันธุส์ตัว์ที่ไม่ใช่เป้าหมาย 

3.4.6.2 มีบันทกึการใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรทุกชนิด ได้แก่ ประเภท ปริมาณ พ้ืนที่ และจาํนวน

คร้ังที่ใช้ 

3.4.6.3 ในแผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ต้องไม่มีการใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรในลักษณะ

การป้องกัน ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นสถานการณ์เฉพาะในแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

ของอตุสาหกรรมหรือแนวปฏบัิติของบริษัท 

3.4.6.4 ใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัตวัิตถุอนัตราย พ.ศ. 2535  

3.4.6.5 ผู้ที่ดูแล ผู้ใช้ หรือฉีดพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการฝึกอบรมที่จาํเป็น และต้อง

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก รวมทั้งต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม  

และมีการนําไปใช้ ทั้งน้ี คนงานต้องสังเกตคําเตือนของผลิตภัณฑ์ เข้าใจและปฏิบัติตาม 

อย่างถูกต้อง 

3.4.6.6 การจัดเกบ็วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกชนิดต้องเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เร่ือง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 และต้องกําจัดบรรจุภัณฑ์                

วัตถุอนัตรายทางการเกษตรอย่างเหมาะสม  

3.4.6.7 การใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรต้องเป็นวิธีที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงและผลกระทบ

ให้เหลือน้อยที่สดุ 

3.4.6.8  การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรฉีดพ่นทางอากาศให้ใช้ได้เม่ือมีเอกสารระบุให้กระทาํได้

เท่าน้ัน ชุมชนจะต้องได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรดังกล่าว 

ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนการใช้ 

3.4.6.9 ต้องแสดงให้เหน็ว่า มีการกาํกบัดูแลให้พนักงานและคนงานของผู้ รับจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ

และทกัษะในการจัดการวัตถุอนัตรายทางการเกษตร รวมถงึข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุอนัตราย

ทางการเกษตรที่เหมาะสม หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MaterialSafety Data Sheet; 

MSDS) (พิจารณาข้อกาํหนด 3.4.8) 

3.4.6.10 คนงานและผู้รับผิดชอบต้องเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการกาํจัดเศษวัสดุเหลือใช้ได้ 

อย่างถูกต้อง (พิจารณาข้อกาํหนด 3.5.3) 

3.4.6.11 มีการตรวจสขุภาพประจาํปีสาํหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏบัิติงานเกี่ยวกบัวัตถุอนัตรายทางการเกษตร 

และมีเอกสารการดาํเนินการการรักษาตามผลของการตรวจสขุภาพ 

3.4.6.12 ห้ามสตรีมีครรภ์หรือสตรีที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรทาํงานที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุอนัตรายทางการเกษตร 
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3.4.7 มีแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จัดทาํเป็นเอกสาร มีการสื่อสาร และนําไป

ปฏบัิตอิย่างมีประสทิธภิาพ 

3.4.7.1 มีนโยบายว่าด้วยเร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้  แผนบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ต้องจัดทาํเป็นเอกสาร นําไปปฏิบัติ และติดตาม

ประสทิธผิลของแผน  

3.4.7.2 ประเมินความเสี่ยงในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงานที่มีประเดน็ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

รวมถงึจัดทาํเป็นเอกสาร และนาํไปปฏบัิตติามประเดน็ความเสี่ยงนั้นๆ 

3.4.7.3 คนงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏบิัติงานที่มีความเสี่ยงต้องได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอ

ในการปฏบัิตงิานอย่างปลอดภัย (พิจารณาข้อกาํหนด 3.4.8)  

3.4.7.4 กาํหนดผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจัดให้มีการประชุมระหว่าง

ผู้รับผิดชอบและคนงาน รวมทั้งบันทึกผลการประชุมอย่างสมํ่าเสมอในประเดน็การหารือ 

ที่เกี่ยวกบัสขุภาพ ความปลอดภัย สวัสดกิารและอื่นๆ 

3.4.7.5 มีคู่มือขั้นตอนการปฏบัิติงานกรณทีี่เกดิอบัุติเหตุและเหตุฉุกเฉินในภาษาที่เหมาะสม และเป็น

ที่เข้าใจสาํหรับคนงานทุกคน โรงสกัดและสวนปาล์มควรมีผู้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และเก็บบันทึก

อบุัติเหตุต่างๆ ตลอดจนทบทวนขั้นตอนการปฏบิัติงานเป็นระยะๆ 

3.4.7.6 พนักงานและลูกจ้างทุกคนได้รับการดูแลรักษาพยาบาล โดยครอบคลุมถึงกรณีบาดเจบ็จาก

อุบัติเหตุตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ. 2537  

3.4.7.7 มีบันทกึการบาดเจบ็จากการทาํงาน โดยใช้อตัราการหยุดงานเน่ืองจากอบัุตเิหต ุ

3.4.8 พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาทุกคนได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม  

3.4.8.1 มีแผนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับรายการและข้อกาํหนดของ มกษ. น้ีในทุกด้าน ซ่ึงรวมถึง

ประเมินความต้องการของการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ โดยแผนมกีารจัดทาํเป็นเอกสาร 

3.4.8.2 เกบ็รักษาบันทกึการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคน 

3.5 หลกัการขอ้ 5 ความรบัผิดชอบดา้นสิง่แวดลอ้ม และการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.5.1  ระบุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้ นจากการบริหารจัดการสวนปาล์มและโรงสกัด 

รวมถึงการปลูกทดแทน และมีแผนการลดผลกระทบเชิงลบและแผนส่งเสริมที่เอื้ อประโยชน์          

ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถงึมีการดาํเนินงานและตรวจตดิตามเพ่ือแสดงว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

3.5.1.1 ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทาํเป็นเอกสาร 

3.5.1.2 เมื่อมีการบ่งช้ีของผลกระทบที่ทาํให้ต้องเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติไปจากปัจจุบัน ต้องจัดทาํ

ตารางเวลาสาํหรับการเปล่ียนแปลงและการปฏบัิติภายในแผนปฏบัิติการให้ครบถ้วน เพ่ือลด

ผลกระทบเชิงลบน้ัน โดยแผนปฏบัิติการดังกล่าวต้องระบุผู้รับผดิชอบไว้  
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3.5.1.3 ต้องมีขั้นตอนการติดตามและการปรับเปล่ียนไปตามแนวปฏิบัติการทาํงานที่เปล่ียนไป  

และการปฏิบัติเพ่ือติดตามประสิทธิผลของมาตรการการลดผลกระทบในแผนปฏิบัติการ

ข้างต้นด้วย รวมทั้งต้องมีการทบทวนอย่างน้อยทุก 3 ปี ทั้งนี้  ระยะเวลาทบทวนสามารถ

ปรับเปล่ียนให้เรว็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เป็นผลของการติดตาม และผลของการปรับเปล่ียน

แนวปฏบัิติการทาํงาน ซ่ึงอาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

3.5.2 ระบุสถานภาพของพันธุพื์ชหรือพันธุส์ตัว์หายาก หรือถูกคุกคาม หรือใกล้สญูพันธุ ์และสิ่งที่มี

คุณค่าสูงในการอนุรักษ์ รวมถึงการอนุรักษ์ หากมีอยู่ในพ้ืนที่สวนปาล์ม หรืออาจได้รับ

ผลกระทบจากการบริหารจัดการสวนปาล์มหรือโรงสกดั และนาํมาพิจารณาไว้ในแผนบริหารจัดการ

และการดาํเนินงาน  

3.5.2.1  ต้องนาํข้อมูลเกี่ยวกบัพ้ืนที่ปลูกและภมิูทศัน์ในภาพกว้าง เช่น เส้นทางเดินของสตัว์ป่า มาพิจารณา

เทยีบเคียงในการประเมินสิ่งที่มีคุณค่าสงูในการอนุรักษ์  

3.5.2.2  ในกรณทีี่มีพันธุพื์ชหรือพันธุส์ตัว์หายาก หรือถูกคุกคาม หรือใกล้สญูพันธุ ์หรือสิ่งที่มีคุณค่าสูง

ในการอนุรักษ์ หรือได้รับผลกระทบจากการดาํเนินการของสวนปาล์มและโรงสกัด ต้องนาํ

มาตรการที่เหมาะสมมาปฏบัิติเพ่ือรักษาให้คงอยู่ และ/หรือส่งเสริมให้ดีขึ้นตามแผนปฏบัิติงาน

ที่กาํหนด 

3.5.2.3  มีแผนในการให้ความรู้แก่คนงานอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับสถานะของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ 

หายาก หรือถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ และเกณฑ์กาํหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วย

การอนุรักษ์พันธุพื์ช พันธุส์ตัว์ และถิ่นที่อยู่อาศยั 

3.5.2.4 เม่ือมีการจัดทาํแผนปฏบัิติงาน ต้องมีการตดิตามอย่างต่อเน่ือง  

1) จัดทาํบันทึกและรายงานสถานะของสิ่งที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ และพันธุ์พืชหรือ 

พันธุ์สัตว์หายาก หรือถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการดาํเนินงาน

ของสวนปาล์มหรือโรงสกดั  

2) ผลลัพธจ์ากการตดิตามต้องมีการนาํกลับมาพิจารณาในแผนปฏบัิติงาน 

3.5.2.5 เม่ือมีสิ่งที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นสิทธิของชุมชนท้องถิ่นที่มีการสงวนไว้ ต้องมี

หลักฐานแสดงถึงข้อตกลงที่ผ่านการเจรจาแล้วว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ และสิทธ ิ

อนัชอบธรรมน้ันๆ ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมที่สดุ 

3.5.3 มีการลดของเสยี การหมุนเวียนของเสยีกลับมาใช้ใหม่ การนาํของเสยีกลับมาใช้ซํา้ และการกาํจัด

ของเสยีที่แสดงถึงความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม 

3.5.3.1 มีเอกสารระบุถงึของเสยีทุกชนิดที่เกิดขึ้นและแหล่งที่มาของมลภาวะ 

3.5.3.2 มีการกาํจัดสารเคมีอนัตรายทุกชนิดและบรรจุภัณฑอ์ย่างมีความรับผดิชอบ 

3.5.3.3 มีแผนการบริหารจัดการและการกาํจัดของเสยีที่จัดทาํเป็นเอกสาร และนาํไปปฏบัิตเิพ่ือหลีกเล่ียง

หรือลดการก่อให้เกดิมลภาวะ 

3.5.4  มีการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลอย่างมีประสทิธภิาพ และการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเหมาะสม  
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3.5.4.1 มีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล และมีการใช้พลังงานหมุนเวียน          

ให้เหมาะสม รวมทั้งมีการตดิตามการปฏบัิติงานตามแผน 

3.5.5 หลีกเล่ียงการใช้ไฟเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูกหรือปลูกทดแทน ยกเว้นมีการระบุเป็นสถานการณ์

เฉพาะไว้ในแนวทางปฏบัิติของอาเซียน (ASEAN guidelines) หรือการปฏบัิตทิี่ดขีองภมิูภาคอื่นๆ  

3.5.5.1 ไม่มีการเตรียมพ้ืนที่โดยวิธีการเผา ยกเว้นมีการระบุเป็นสถานการณ์เฉพาะไว้ใน Guidelines 

for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning, 2003 หรือการปฏิบัติ           

ที่ดีของภมูภิาคอื่นๆ 

3.5.5.2 ในกรณีที่มีการใช้วิธกีารเผาเพ่ือเตรียมที่ดินสาํหรับการปลูกทดแทน ต้องมีหลักฐานที่แสดงถึง

การอนุญาตล่วงหน้าในการควบคุมการเผาตามที่ระบุไว้ใน Guidelines for the Implementation 

of the ASEAN Policy on Zero Burning, 2003 หรือการปฏบัิตทิี่ดขีองภมิูภาคอื่นๆ 

3.5.6  มีแผนการลดมลพิษ การปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก และมีการนําแผนไปปฏิบัติ             

และติดตามผล เพ่ือแสดงถงึความมุ่งม่ันที่จะลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก  

3.5.6.1 มีการประเมินทุกกจิกรรมที่ก่อให้เกดิมลภาวะ รวมถงึการปล่อยกา๊ซ ฝุ่ นละออง เขม่า และนํา้ทิ้ง 

(พิจารณาข้อกาํหนด 3.4.4) 

3.5.6.2 มีการระบุสารก่อมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสําคัญ และมีแผนเพ่ือลด           

การปล่อยสารดงักล่าว หรือปล่อยให้น้อยที่สดุ และนาํไปปฏบัิต ิ

3.6  หลกัการขอ้ 6 ความรบัผิดชอบท่ีมีต่อพนกังาน ลูกจ้าง บุคคล ชุมชนที่ไดร้บั

ผลกระทบจากผูป้ลูกปาลม์นํ้ ามนัและผูป้ระกอบการโรงสกดั 

3.6.1 ระบุผลกระทบด้านสังคมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากการบริหารจัดการสวนปาล์มและโรงสกัด 

และการปลูกทดแทน รวมถึงมีแผนการลดผลกระทบเชิงลบและแผนส่งเสริมที่เอื้ อประโยชน์        

ต่อสงัคม นาํไปปฎิบัติและตรวจติดตามเพ่ือแสดงว่ามีการปรับปรงุอย่างต่อเน่ือง  

3.6.1.1 ประเมินผลกระทบด้านสงัคมและบันทกึการประชุมต้องจัดทาํเป็นเอกสาร  

3.6.1.2  มีหลักฐานที่แสดงว่าการประเมินได้ดาํเนินการแบบมีส่วนร่วมกบัผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

3.6.1.3  มีแผนในการหลีกเล่ียงหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบและส่งเสริมผลกระทบเชิงบวก ที่ได้จาก

การปรึกษาหารือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและจัดทาํเป็นเอกสาร ตารางเวลา รวมถึงระบุ 

ความรับผดิชอบในการปฏบัิตติามแผน 

3.6.1.4  ทบทวนแผนอย่างน้อยทุก 3 ปี และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามความจําเป็น โดยเฉพาะ     

ในประเด็นที่ผลการทบทวนมีข้อสรุปว่าควรเปล่ียนแปลงการปฏิบัติการทบทวนต้องมี

หลักฐานแสดงถงึการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ 

3.6.2 มีกระบวนการสื่อสารและการปรึกษาหารืออย่างเปิดกว้างและโปร่งใสระหว่างผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน 

และ/หรือผู้ประกอบการโรงสกัด ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ หรือกลุ่มอื่นๆ               

ที่เกี่ยวข้อง  

3.6.2.1 มีเอกสารขั้นตอนการปฏบัิติเกี่ยวกบัการปรึกษาหารือและการสื่อสาร 
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3.6.2.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่รับผดิชอบด้านการปรึกษาหารือและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ 

3.6.2.3 มีบัญชีรายช่ือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบันทึกข้อมูลที่มีการติดต่อสื่อสารทั้งหมด รวมถึง

การยืนยันถึงการได้รับข้อมูลและความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 

และจัดเกบ็บันทกึเกี่ยวกบัการดาํเนินการที่ตอบสนองต่อข้อเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

3.6.3  มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ที่ตกลงร่วมกันและจัดทาํเป็นเอกสาร ซ่ึงนาํไป

ปฏบัิตแิละเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย 

3.6.3.1   มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ที่เปิดกว้างให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องมีการแก้ไข

ข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ทนัเวลา และเหมาะสม โดยม่ันใจว่ามีการปกปิดรายช่ือผู้ร้องเรียน 

และผู้แจ้งเบาะแส (complainants and whistleblowers) เม่ือมีการร้องขอ  

3.6.3.2  มีเอกสารแสดงถงึกระบวนการแก้ไขข้อขดัแย้งและผลลัพธ ์

3.6.4  การเจรจาตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการชดเชยต่อความสูญเสียสิทธิตามกฎหมาย สิทธิตาม 

จารีตประเพณี หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ ต้องมีระบบการบันทึกที่เป็นเอกสารที่ชนเผ่า

พ้ืนเมือง ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านผู้แทน

องคก์รของตนได้ 

3.6.4.1 มีเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานในการระบุสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย สิทธิในที่ดินตาม 

จารีตประเพณี หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ รวมถึงมีเอกสารขั้นตอนปฎิบัติงานในการระบุ

บุคคลที่มีสทิธไิด้รับการชดเชย 

3.6.4.2 มีการจัดทาํเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติในการคํานวณและการจ่ายค่าชดเชยที่เป็นธรรม 

(เป็นตัวเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ) และนาํไปปฏบัิติ ติดตาม และประเมิน โดยการมีส่วนร่วม

และการดาํเนินการแก้ไขซ่ึงเป็นผลจากการประเมิน 

3.6.4.3 มีการบันทึกกระบวนการและผลลัพธ์ของข้อตกลงที่ผ่านการเจรจาแล้ว รวมทั้งค่าชดเชย 

โดยมีหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 

3.6.5 ค่าจ้าง และเง่ือนไขการจ้างงานของพนักงานและคนงานรับเหมา อย่างน้อยต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และพอเพียงต่อการดาํรงชีวิต  

3.6.5.1   มีเอกสารการจ่ายค่าจ้างและเง่ือนไขการจ้าง 

3.6.5.2 มีกฎหมายแรงงาน หรือข้อตกลงของสหภาพแรงงาน หรือสญัญาการจ้างงานโดยตรง ซ่ึงมีรายละเอยีด

การจ่ายเงินและเง่ือนไขการจ้างงาน (เช่น ช่ัวโมงการทาํงาน การหักเงินค่าจ้าง การทาํงานล่วงเวลา             

การลาป่วย การลาหยุดพักผ่อน การลาคลอด เหตุผลการเลิกจ้าง ระยะเวลา แจ้งให้ทราบล่วงหน้า           

ก่อนการเลิกจ้าง) ในรูปแบบภาษาที่คนงานเข้าใจได้ หรือได้รับการอธบิายอย่างถี่ถ้วนจากเจ้าหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร  

3.6.5.3 ในกรณีที่ไม่มีหรือไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอาํนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคของรัฐ ผู้ปลูก

ปาล์มนํ้ามันและผู้ประกอบการโรงสกัดต้องจัดหาสิ่งอาํนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกบัที่พัก นํา้ใช้ การรักษาพยาบาล และสวัสดกิารตามกฎหมายของประเทศ 
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3.6.5.4  ผู้ปลูกปาล์มนํ้ามันและผู้ประกอบการโรงสกัดต้องแสดงความพยายามเพ่ือติดตาม  

และปรับปรุง ให้คนงานสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอและมีอาหารพอเพียง 

3.6.6 นายจ้างต้องเคารพสิทธิของพนักงานและลูกจ้างในการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ

แรงงานที่พนักงานและลูกจ้างเลือกเองเพ่ือการเจรจาต่อรองในกรณีสิทธิและเสรีภาพของ

องค์กรและการเจรจาต่อรองร่วมกันถูกจาํกัดสิทธิโดยกฎหมายนายจ้างควรอาํนวยความสะดวก 

ให้มีช่องทางของการรวมกลุ่มได้อย่างอสิระ เพ่ือการเจรจาต่อรอง 

3.6.6.1 มีเอกสารที่ระบุถงึการยอมรับเสรีภาพในการรวมตัวของพนักงานและลูกจ้าง 

3.6.6.2 มีเอกสารบันทกึการประชุมระหว่างนายจ้างกบัตวัแทนสหภาพแรงงานหรือตวัแทนพนักงาน 

3.6.7 การใช้แรงงานเดก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

3.6.7.1  มีหลักฐานแสดงการปฏบัิติตามเกณฑก์าํหนดอายุขั้นตํ่าในการจ้างงานของลูกจ้างตามกฎหมายไทย 

อย่างไรก็ตาม เด็กสามารถทํางานในครัวเรือนเกษตรของตนได้ โดยมีผู้ใหญ่ควบคุมดูแล 

การทาํงานของเดก็ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการศกึษาเดก็จะต้องไม่ทาํงานที่เสี่ยงต่ออนัตราย 

3.6.8 ไม่มีการเลือกปฏบัิติใดๆ บนพ้ืนฐานของความแตกต่างด้านเช้ือชาติ วรรณะถิ่นกาํเนิด ศาสนา 

ความพิการ เพศสภาพการแสดงออกทางเพศ  สมาชิกสหภาพแรงงาน การสงักดักลุ่มการเมือง  

3.6.8.1 มีเอกสารว่าด้วยนโยบายความเสมอภาค รวมถึงการระบุช้ีถึงกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบ

ตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

3.6.8.2 มีหลักฐานแสดงว่า ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง และกลุ่มต่างๆ ซ่ึงรวมถึงชุมชนท้องถิ่น 

สตรี และคนงานต่างด้าว 

3.6.8.3 ต้องแสดงให้เห็นว่า การคัดเลือกผู้สมัครงาน การจ้าง และการเล่ือนตาํแหน่งอยู่บนพ้ืนฐาน

ของทกัษะ ความสามารถ คุณสมบัติ และสขุภาพที่จาํเป็นต่อตาํแหน่งงานน้ันๆ 

3.6.9  ไม่มีการคุกคามทางเพศหรือการปฏบิัติที่ไม่เหมาะสมในสถานที่ปฎิบัติงานและมีการคุ้มครอง

สทิธใินการมีครอบครัวและดูแลบุตร 

3.6.9.1  มีนโยบายในการป้องกันการคุกคามทางเพศและการคุกคามในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการใช้

ความรุนแรง และต้องนาํนโยบายดงักล่าวไปปฏบัิต ิและสื่อสารไปยังผู้ปฎิบัตงิานทุกระดับ 

3.6.9.2  มีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของทุกคนโดยเฉพาะสตรีในการมีครอบครัว และดูแลบุตร 

และต้องนาํไปปฏบัิต ิและสื่อสารไปยังผู้ปฏบัิตงิานทุกระดับ  

3.6.9.3  มีกลไกการรับเร่ืองร้องทุกข์เป็นการเฉพาะและปกป้องผู้ร้องเรียนเม่ือมีการร้องขอโดยให้

ความสาํคัญกับผู้ร้องที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยและต้องนาํไปปฏบัิติและสื่อสารไปยังผู้ปฏบัิติงาน

ทุกระดับ 

3.6.10  ผู้ปลูกปาล์มนํา้มันและผู้ประกอบการโรงสกัด มีการดาํเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใสกับ

เกษตรกรรายย่อย และธุรกจิอื่นๆ ในท้องถิ่น 

3.6.10.1  มีประกาศราคารับซ้ือทะลายปาล์มสดหน้าโรงงาน และมีบันทกึราคารับซ้ือในอดีต ที่พร้อมเปิดเผย

ต่อสาธารณะ 
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3.6.10.2  มีหลักฐานที่แสดงว่าผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน/ผู้ประกอบการโรงสกัดได้อธิบายการกาํหนดราคา

ทะลายปาล์มสด มีกลไกการกาํหนดราคาทะลายปาล์มสด และปัจจัยการผลิต/การบริการ              

(ในกรณทีี่อยู่ภายใต้การควบคุมของโรงสกดัหรือสวนปาล์ม) ที่ทาํเป็นเอกสาร 

3.6.10.3  มีหลักฐานแสดงว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจตามสญัญาข้อตกลง และสญัญาดังกล่าวมีความเป็นธรรม 

ถูกต้องตามกฎหมาย และโปร่งใส  

3.6.10.4  มีการชาํระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงไว้ 

3.6.11  ผู้ปลูกปาล์มนํา้มันและผู้ประกอบการโรงสกดัมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

ตามความเหมาะสม  

3.6.11.1  ต้องแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอยู่บนพ้ืนฐานของผลการปรึกษาหารือ 

กบัชุมชนท้องถิ่น 

3.6.11.2 กรณีที่มีเกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการของโรงสกัด ต้องมีหลักฐานว่าโรงสกัดมีความพยายาม 

และ/หรือ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงประสทิธภิาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 

3.6.12 ไม่มีการใช้แรงงานในลักษณะการบังคบั หรือการค้ามนุษย์ 

3.6.12.1  มีหลักฐานว่าไม่มีการใช้แรงงานในลักษณะการบังคบั หรือการค้ามนุษย์  

3.6.12.2 เม่ือมีการตกลงทาํสัญญาจ้างแล้วต้องแสดงให้เห็นว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงสัญญาจ้าง 

(contract substitution) ที่ไม่เป็นธรรม  

3.6.12.3 เม่ือมีการจ้างแรงงานช่ัวคราวหรือคนงานต่างด้าว ต้องมีการจัดทาํนโยบายแรงงาน และขั้นตอน

การดาํเนินงานเป็นกรณเีฉพาะ และนาํไปปฏบัิติ 

3.6.13 ผู้ปลูกปาล์มนํา้มันและผู้ประกอบการโรงสกดัต้องเคารพสทิธมินุษยชน  

3.6.13.1  มีเอกสารนโยบายว่าด้วยเร่ืองการเคารพสทิธมินุษยชน และสื่อสารไปทุกระดบัช้ันของแรงงาน

และการปฏบัิตงิาน (พิจารณาข้อกาํหนด 3.1.2 และ 3.2.1) 

3.7 หลกัการขอ้ 7 การพฒันาการปลูกปาลม์นํ้ ามนัในพ้ืนทีใ่หม่อย่างมีความรบัผิดชอบ 

3.7.1  ก่อนการปลูกปาล์มนํา้มันในพ้ืนที่ใหม่หรือก่อนการดาํเนินการ หรือก่อนการขยายพ้ืนที่ปลูก 

ที่มีอยู่เดิม ต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน มีส่วนร่วม 

และเป็นอสิระ และนาํผลการประเมินมาวางแผน บริหารจัดการ และดาํเนินการ 

3.7.1.1  มีการจัดทาํเอกสารการประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอสิระที่ดาํเนินการ

ตามระเบียบวิธกีารมีส่วนร่วม ซ่ึงรวมถงึผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่ได้รับผลกระทบ  

3.7.1.2 จัดทาํแผนการบริหารจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ เหมาะสม และนําไปปฏิบัติ 

เพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกดิขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ 

3.7.1.3 ในการพัฒนาการปลูกปาล์มนํ้ามันในพ้ืนที่ใหม่อย่างมีความรับผิดชอบที่รวมเกษตรกร

ภายนอก โรงสกัดต้องใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบและวิธีการบริหารจัดการที่อาจจะ

เกดิข้ึนของเกษตรกรภายนอกน้ัน 
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3.7.2  นําข้อมูลสํารวจดินและข้อมูลสภาพภูมิประเทศมาใช้ในการวางแผนที่ตั้งพ้ืนที่ปลูกใหม่           

และนาํมาประกอบไว้ในแผนและการปฏบัิติงาน 

3.7.2.1  มีแผนที่แสดงความเหมาะสมของดิน หรือมีการสาํรวจดินที่เพียงพอในการจัดทาํความหมาะสม

ของพ้ืนที่ในระยะยาวสาํหรับการปลูกปาล์มนํ้ามัน และมีการนําข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณา

ประกอบในการวางแผนและการปฏบัิติงาน 

3.7.2.2  มีข้อมูลแสดงสภาพภูมิประเทศที่เพียงพอเพ่ือช่วยในการวางแผนระบบระบายนํา้และชลประทาน 

ถนน และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ และมีการนาํข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบในการวางแผน

และการปฏบัิตงิาน 

3.7.3  ไม่ให้มีการปลูกปาล์มนํา้มันใหม่ในป่าปฐมภูมิ หรือในเขตพ้ืนที่ใดๆ ที่ต้องคงรักษาไว้หรือ

ส่งเสริม และเป็นพ้ืนที่ที่เข้าข่ายสิ่งที่มีคุณค่าสงูในการอนุรักษ์ 

3.7.3.1  มีหลักฐานแสดงว่า ไม่มีการปลูกปาล์มนํา้มันใหม่ในป่าปฐมภูมิ หรือในเขตพ้ืนที่ใดๆ ที่ต้อง

คงรักษาไว้หรือส่งเสริม หากเป็นพ้ืนที่ที่เข้าข่ายสิ่งที่มีคุณค่าสงูในการอนุรักษ์ต้องมีการวางแผน 

และจัดการพ้ืนที่ปลูกใหม่เพ่ือให้ม่ันใจว่าสิ่งที่ มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ ที่ระบุไว้ได้รับ 

การดูแลรักษา และ/หรือส่งเสริม (พิจารณาข้อกาํหนด 5.2)  

3.7.3.2  ก่อนการเปล่ียนสภาพพ้ืนที่หรือการปลูกใหม่ใดๆ ต้องมีการประเมินสิ่งที่มีคุณค่าสูงใน 

การอนุรักษ์ อย่างครอบคลุม รวมถึงการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินน้ี

ต้องรวมถึงการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินเพ่ือประกอบการตัดสนิใจเปล่ียนพืชพันธุ ์

โดยการวิเคราะห์นี้ ต้องใช้ตัวแทนหรือตัวแปร (proxies) ร่วมด้วยเพ่ือบ่งช้ีการเปล่ียนแปลง

สถานภาพของสิ่งที่มีคุณค่าสงูในการอนุรักษ์  

3.7.3.3  บันทกึวันที่เตรียมพ้ืนที่และเร่ิมปลูกปาล์มใหม่ 

3.7.3.4  มีการจัดทาํแผนปฏบัิติการที่ใช้ผลที่ได้จากการประเมินสิ่งที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ ซึ่งอ้างอิง

ตามขั้นตอนการปฏบัิติงานที่เกี่ยวข้องของผู้ปลูกปาล์มนํา้มัน (พิจารณาข้อกาํหนด 5.2) 

3.7.3.5  มีการระบุพ้ืนที่ที่เป็นที่ต้องการของชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

ขั้นพ้ืนฐาน โดยคาํนึงถึงโอกาสการเปล่ียนแปลงต่อวิถีชีวิตทั้งเชิงบวกและเชิงลบอันเกิดจาก

การกาํหนดการดาํเนินงาน โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกบัชุมชน และผนวกไว้ในการประเมิน

สิ่งที่มีคุณค่าสงูในการอนุรักษ์ และแผนการจัดการ (พิจารณาข้อกาํหนด 5.2) 

3.7.4  หลีกเล่ียงการปลูกปาล์มนํา้มันเป็นบริเวณกว้างบนพ้ืนที่สงูชัน พ้ืนที่ดินด้อยคุณภาพ ดินที่เปราะบาง

ต่อการถูกชะล้าง และดนิพรุ 

3.7.4.1  มีแผนที่แสดงเขตพ้ืนที่ดินด้อยคุณภาพ ดินที่เปราะบางต่อการถูกชะล้าง ดินพรุ รวมถึงพ้ืนที่

ลาดชัน และนาํไปใช้เพ่ือระบุพ้ืนที่ที่จะหลีกเล่ียง 

3.7.4.2  เม่ือพ้ืนที่ปลูกใหม่ถูกจํากัด ด้วยสภาพของดินเปราะบางและด้อยคุณภาพ รวมถึงดินพรุ 

จะต้องมีการจัดทาํแผนและนาํไปปฏิบัติเพ่ือป้องกันไม่ให้สภาพดินเหล่านั้นเกิดผลกระทบ

ด้านลบ 
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3.7.5  ไม่ให้ปลูกปาล์มนํ้ามันใหม่บนที่ดินของคนท้องถิ่นที่มีสิทธิตามกฎหมาย จารีตประเพณี  

หรือสิทธิของผู้ใช้ประโยชน์ การปลูกปาล์มนํ้ามันในพ้ืนที่ใหม่ต้องดําเนินการผ่านระบบ

เอกสารที่เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเหน็

ผ่านผู้แทนองค์กรของตนได้ 

3.7.5.1  มีหลักฐานที่แสดงว่าคนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบเข้าใจถึงสิทธิของตนที่จะปฏิเสธต่อ 

การดําเนินงานที่มีการวางแผนไว้ในที่ดินของตน ก่อนและระหว่างการหารือในขั้นต้น  

ช่วงการรวบรวมข้อมูลและการปรึกษาหารือ ระหว่างการเจรจา การจัดทาํข้อตกลงกับผู้ปลูก

ปาล์มนํา้มัน/ผู้ประกอบการ โรงสกัดจนกว่าจะมีการลงนามข้อตกลงและยืนยันโดยคนท้องถิ่น

เหล่าน้ัน (พิจารณาข้อกาํหนด 3.2.2, 3.2.3, 3.6.2, 3.6.4 และ 3.7.6) 

3.7.6  ในกรณีที่คนท้องถิ่นมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิตามจารีตประเพณีหรือสิทธิของผู้ใช้

ประโยชน์ คนท้องถิ่นต้องได้รับการชดเชยสาํหรับการได้มาซ่ึงที่ดนิและการโอนสทิธใินที่ทาํกนิ  

3.7.6.1  มีเอกสารที่มีการระบุและการประเมินสิทธิตามกฎหมายสิทธิตามจารีตประเพณี และสิทธิ    

ของผู้ใช้ประโยชน์ 

3.7.6.2  มีการจัดทาํระบบสาํหรับการระบุบุคคลที่มีสทิธใินการได้รับการชดเชย 

3.7.6.3  มีวิธกีารคาํนวณและการชดเชยที่เป็นธรรมในรปูตัวเงินหรืออื่นๆ 

3.7.6.4 มีเอกสารบันทกึถงึกระบวนการและผลลัพธข์องการเรียกร้องค่าชดเชยที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ 

3.7.6.5 ชุมชนที่สญูเสียสิทธกิารเข้าออกและสิทธกิารใช้ประโยชน์ต่างๆ ในที่ดินที่เกิดจากการขยายพ้ืนที่

สวนปาล์มหรือการก่อสร้างโรงสกดั ต้องมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาน้ันๆ 

3.7.6.6  มีหลักฐานแสดงว่า ชุมชนที่ได้รับผลกระทบและผู้มีสทิธ ิต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล และคาํแนะนาํ 

ที่เป็นอิสระจากผู้เสนอโครงการ ในประเดน็ข้อกฎหมาย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม           

ของข้อเสนอการดาํเนินงานตามโครงการในพ้ืนที่ของตน 

3.7.7  ไม่ให้มีการใช้ไฟเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูกใหม่ ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นสถานการณ์เฉพาะ             

ในแนวทางปฏบัิติของอาเซียน (ASEAN guidelines) หรือการปฏบัิตทิี่ดขีองภมิูภาคอื่นๆ 

3.7.7.1  ไม่มีการเตรียมพ้ืนที่โดยวิธีการเผา ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นสถานการณ์เฉพาะใน Guidelines 

for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning, 2003 หรือการปฏิบัติที่ดี

ของภมิูภาคอื่นๆ 

3.7.7.2 กรณีที่มีการใช้วิธีการเผาเพ่ือเตรียมที่ดินสาํหรับการปลูก ต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงการอนุญาต

ล่วงหน้าในการควบคุมการเผาตามที่ระบุไว้ใน Guidelines for the Implementation of the 

ASEAN Policy on Zero Burning, 2003 หรือการปฏบัิตทิี่ดขีองภมิูภาคอื่นๆ 

3.7.8  การพัฒนาสวนปาล์มในพ้ืนที่ใหม่ต้องมีการออกแบบเพ่ือลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสุทธิ

ให้เหลือน้อยที่สดุ 

3.7.8.1 มีการระบุและประมาณการ การกกัเกบ็คาร์บอนของพ้ืนที่ใหม่ที่จะปลูกปาล์มและแหล่งหลัก 

ที่มีโอกาสปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ซ่ึงอาจเกดิผลโดยตรงจากการพัฒนาการปลูกปาล์มในพ้ืนที่ใหม่ 
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3.7.8.2 มีแผนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือน้อยที่สุดซ่ึงคาํนึงถึงการหลีกเล่ียง

พ้ืนที่ที่มีการกกัเกบ็คาร์บอนสงู และ/หรือมีการสะสมคาร์บอน 

3.8  หลกัการขอ้ 8 ความมุ่งมัน่ในการปรบัปรุงกิจกรรมหลกัอย่างต่อเนือ่ง 

3.8.1  ผู้ปลูกปาล์มนํา้มันและผู้ประกอบการโรงสกัด ติดตามและทบทวนกิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 

จัดทาํแผนปฏิบัติงานและนําไปปฎิบัติ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการดําเนินงานหลัก          

อย่างต่อเน่ือง 

3.8.1.1  ต้องมีแผนปฏิบัติงานสาํหรับการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและนาํไปปฏิบัติ โดยแผนดังกล่าว

ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการพิจารณาผลกระทบหลักทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และโอกาส            

ของผู้ปลูกปาล์มนํา้มัน/ผู้ประกอบการโรงสกดั อย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

1) การลดการใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตร (พิจารณาข้อกาํหนด 3.4.6) 

2) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (พิจารณาข้อกาํหนด 3.4.3, 3.5.1 และ 3.5.2) 

3) การลดของเสยี (พิจารณาข้อกาํหนด 3.5.3) 

4) มลพิษและการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (พิจารณาข้อกาํหนด 3.5.6 และ 3.7.8) 

5) ผลกระทบทางสงัคม (พิจารณาข้อกาํหนด 3.6.1) 

6) เพ่ิมประสทิธภิาพการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพของทะลายปาล์มสด 
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