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TÜV NORD INTEGRA bvba 
Certification in agriculture and food 
Statiestraat 164 
2600 Berchem – Antwerp 
Belgium 
Phone: + 32 3 287 37 60 
Fax: +32 3 287 37 61 
www.tuv-nord-integra.com 
info@tuv-nord-integra.com 

 
 

วนัที่ได้มีการประกาศ 6 พฤศจิกายน 2557 

ประกาศการให้การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองในระบบมาตรฐาน RSPO P&C  
 
เรียนผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุทา่น, 
 
วิสาหกิจชมุชนผู้ผลติปาล์มน า้มนัอยา่งยัง่ยืน ไทรขงึ-บางสวรรค์ ได้มีการร้องขอมายงับริษัท ทฟูนอร์ด อินทิกร้า 
เพื่อขอการรับรองส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยในการรับรองกลุม่ภายใต้ระบบมาตรฐาน RSPO standard for Group 
Certification (อนมุตัิเมื่อกรกฎาคม 2553 และปรับปรุงเพิ่มเติมเมษายน 2556) และมาตรฐาน RSPO P&C for 
Sustainable Palm Oil-the หลกัการและเกณฑ์ก าหนดของประเทศไทย (อนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารของ RSPO เมื่อ 
9 ตลุาคม 2555) 

 บริษัท วิสาหกิจชมุชนผู้ผลติปาล์มน า้มนัอยา่งยัง่ยืน ไทรขงึ-บางสวรรค์ 
ผู้ติดตอ่หลกั คณุ สมเจตน์  เลศิไกรย์ 

ที่อยู ่
30 หมู ่4 ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
84210 ประเทศไทย 

 
กลุม่บริษัท (ถ้าม)ี - 

หมายเลขโทรศพัท์ +66 77 277 200, +66 77 365 300-1 

หมายเลยมือถือ +66 87 891 2192 

หมายเลขโทรสาร +66 77 277 222-3, +66 77 365302 

อีเมล์ thaitallow@hotmail.com 

เวปไซด์ - 

ขอบข่าย 

ขอบขา่ยที่ได้ขอการรับรองภายใต้ระบบมาตรฐาน RSPO ส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยในการรับรองกลุม่ ดงันี ้
 

จ านวนเกษต
รกรรายย่อย 

ที่ตัง้ของส านักงานกลุ่ม 
จีพีเอส (แลทติจูด-

ลองติจูด) 
พืน้ที่ปลกูทั ้
งหมด (ha) 

ผลผลิตทลายป
าล์มสด  
(ตนั/ปี) 

245 ราย 30 หมู ่4 ต าบลไทรขงึ 
อ าเภอพระแสง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84210 
ประเทศไทย 
 

Lat  8°31'56.73" น      
Long : 99° 6'16.02" ตอ. 

1,453.13 27,780.00 

http://www.tuv-nord-integra.com/
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การประเมิน 

วนัท่ีจะมกีารตรวจประเมิน: 15-17 ธันวาคม 2557 
การประเมินจะประกอบด้วยทมีผู้ตรวจประเมินและผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิค โดยมีรายช่ือดงันี ้

 นาย ชัยพร สขีาว: จะรับผิดชอบเป็นหวัหน้าทมีผู้ตรวจประเมนิ และรับผิดชอบในประเด็นด้านมาตรฐาน RSPO 
ส าหรับกลุม่ การจดัการสิง่แวดล้อม การประหยดัพลงังาน การเกษตร และสงัคมของโรงสกดัและสวน 

 นางสาว เสาวลกัษณ์ ทองสงค์:  จะรับผิดชอบเป็นผู้ตรวจประเมินในด้านการเกษตร สขุภาพและความปลอดภยั 
และสวสัดิการของพนกังานในโรงสกดัและสวน 

 รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาพร พิมพา: จะรับผิดชอบเป็นผู้ เช่ียวชาญส าหรับโรงสกดัและสวน 
และด้านการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดี และการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ก่อนที่จะมกีารตรวจรับรอง ทฟูนอร์ด อินทิกร้า ยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตา่งๆ รวมถงึหนว่ยงานราชการ 
คนดัง้เดิม คนท้องถ่ิน สหภาพแรงงาน เกษตรกรรายยอ่ย และ NGO ตา่งๆ 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ประเด็นที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสอดคล้องกบัข้อก าหนดของมาตรฐาน RSPO จะได้มกีารระบถุงึ 
ไมว่า่จะด้านสิง่แวดล้อม สงัคม นิเวศวิทยา รวมถงึประเด็นด้านกฎหมายตา่งๆ โดยทา่นสามารถสบืหาข้อก าหนดของ RSPO 
ที่จะได้มีการท าการตรวจรับรองได้ในเวปไซด์ www.rspo.org  

 

ทัง้นี ้สามารถจดัสง่ข้อเสนอแนะของทา่นได้มายงั: 

ช่ือผู้ติดตอ่ Marleen Delanoy 

ต าแหนง่ Manager Sustainable Standards 

ช่ือองค์กร TÜV NORD Integra 

ที่อยู ่ Statiestraat 164 

รหสัไปรษณีย เมอืง 2600 Berchem 

ประเทศ Belgium 

หมายเลขโทรศพัท์ +32 3 287 37 60  

หมายเลขโทรสาร +32 3 287 37 61 

อีเมล์ info@tuv-nord-integra.com 

 

 

 

 

http://www.rspo.org/
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ทฟู นอร์ด อินทิกร้า จะขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งยิ่งทีจ่ะได้รับข้อเสนอแนะของทา่นภายใน 30 
วนัจากวนัท่ีได้มีการออกจดหมายฉบบันี ้  ซึง่ข้อเสนอแนะของทา่นจะได้มีการน าไปพิจารณาในระหวา่งการตรวจรับรอง 
และจะมีการเก็บรักษาไว้เป็นความลบั โดยมีเพียงทฟูนอร์ด อินทิกร้า และ RSPO เทา่นัน้ท่ีจะรับรู้ข้อมลูดงักลา่ว 

พวกเราขอขอบพระคณุทา่นในข้อเสนอแนะและการตอบรับตา่งๆ 

ด้วยความเคารพอยา่งสงู 

 

มารีน ดีนารอย 

ผู้จดัการมาตรฐานเพื่อความยัง่ยนื 


