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วนัท่ีท่ีไดมี้การประกาศ : 29 พฤษภาคม 2560 
 

เรียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกท่าน 
 

เร่ือง ขอเชิญผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อคดิเห็นส ำหรับกำรตรวจรับรองระบบมำตรฐำน RSPO Principle and Criteria 
(กำรรับรองกลุ่ม) ให้กบักลุ่มวสิำหกจิชุมชนเทพพทิกัษ์ 
 

บริษทับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ฮ่องกง ลิมิเตด็ 
ไดรั้บการติดต่อจากทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเทพพิทกัษใ์หท้ าการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน RSPO 
ส าหรับการรับรองแบบกลุ่มท่ีไดอ้นุมติัโดย RSPO เม่ือเดือนกรกฎาคม 2553 และแกไ้ขเพ่ิมเติมเม่ือเดือนเมษายน 2556) 
และมาตรฐาน RSPO P&C ส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยของประเทศไทยท่ีไดรั้บการอนุมติัโดย RSPO EB เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 
2555 
 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเทพพิทกัษไ์ดรั้บการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชนโดยส านกังานเกษตรอ าเภอสิเกาเม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2558 
โดยกลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนจากทางโรงสกดัพิทกัษป์าลม์เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการรับรองมาตรฐาน RSPO 
ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิก 101 ราย ครอบคลุมแปลงปลูกปาลม์ 183 แปลง และพ้ืนท่ีปลูก 517.92 แฮกเตอร์ 
ปัจจุบนัยนิูวานิชเป็นสมาชิกของ RSPO มาตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ภายใตเ้ลขสมาชิกหมายเลข 1-0222-16-000-00 
 

ช่ือกลุ่ม วสิาหกิจชุมชนเทพพิทกัษ ์
ช่ือผูป้ระสานงานหลกั นายอจัฉริยะ นพรัตน ์

ท่ีอยู ่ 99 หมู่ 3 ต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 
ประเทศไทย 

ช่ือบริษทัในเครือ - 
เบอร์โทร +66 75267278 
เบอร์มือถือ +66 897338435 
เบอร์โทรสาร +66 75267277 
อีเมล ์ a_noppharat@yahoo.com 
เวปไซด ์ - 

 

บริษทับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ฮ่องกง ลิมิเตด็ จะท าการตรวจรับรอง RSPO ใหก้บักลุ่มดงักล่าวในระหวา่งวนัท่ี 11-12 
กรกฎาคม 2560 
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ส ำหรับขอบข่ำยของกำรตรวจประเมนิ 
ขอบข่ายของ RSPO P&C ประกอบไปดว้ยการรับรองแบบกลุ่มใหก้บัสวนปาลม์ของสมาชิกท่ีไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

จ านวนสมาชิก ท่ีตั้งส านกังานของกลุ่ม 
พิกดัภูมิศาสตร์  

(ละติจูด-ลองติจูด) 
พ้ืนท่ีปลูกทั้งห
มด (แฮกเตอร์) 

ผลผลิตทะลายปา
ลม์สดท่ีคาด 
(ตนั/ปี) 

101 ราย 99 หมู่ 3 ต าบลกะลาเส 
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
92150 ประเทศไทย 

ละติดจูด : 7.743293    
ลองติจูด : 99.309101 

538 10,000 

 

ทมีผู้ตรวจประเมนิ 

บริษทับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ฮ่องกง ลิมิเตด็ เป็นหน่ีงในสมาชิกของ บูโร เวอริทสั บริษทัท่ีเป็นผูน้ าในการทดสอบ 
การตรวจและใหก้ารรับรอง 
การส่งมอบการบริการท่ีเตม็ไปดว้ยคุณภาพเพ่ือช่วยใหลู้กคา้สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภยั 
และดา้นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ซ่ึงบูโร เวอริทสั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2371 
จึงเป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์ในดา้นการใหก้ารรับรองและการยอมรับจากองคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศมายาวนาน
มากกวา่ 190 กวา่ปี 
 
การตรวจประเมินในคร้ังน้ีจะประกอบไปดว้ยทีมผูต้รวจรับรองและผูเ้ช่ียวชาญ ดงัต่อไปน้ี 

 ดร. ชยัพร สีขาว  จะรับผิดชอบในการเป็นหวัหนา้ทีมผูต้รวจประเมินและรับผดิชอบในการตรวจดา้น RSPO P&C 
และ RSPO SCC ท่ีโรงสกดั ดา้น HCV ดา้นการจดัการพลงังาน การจดัการก๊าซเรือนกระจก กฎหมาย 
หลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน การใชส้ารเคมีและปุ๋ย 
นิเวศวทิยาและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงประเด็นดา้นสงัคมทั้งในโรงสกดัและสวนปาลม์ 

 คุณประภาศ โนเรส จะรับผิดชอบในการตรวจดา้นการปฏิบติัทางเกษตรท่ีดี ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมาย 
และสุขภาพและความปลอดภยัในสวนปาลม์ 

 คุณพงษรั์ตน์ ค  านึงกิจ จะรับผิดชอบในการตรวจดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม กฏหมาย ประเด็นดา้นสงัคม 
สุขภาพและความปลอดภยั และประเด็นดา้นสวสัดิภาพแรงงานในโรงสกดัและสวนปาลม์ 
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กำรเชิญผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียให้ข้อคดิเห็น 

ในการน้ี 
จึงขอเรียนเชิญผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสนใจใหข้อ้มูลและแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัดงักล่าวและเก่ียว
ขอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรฐานดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นการอนุรักษนิ์เวศวทิยาและส่ิงแวดลอ้ม 

 ดา้นการไดม้าซ่ึงท่ีดินและปัญหาความขดัแยง้ดา้นการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 

 โอกาสในการจดัหางาน ค่าแรง และค่าตอบแทนต่างๆ ส าหรับพนกังานและผูรั้บเหมา 
 การจดัเตรียมสถานท่ีท่ีอยูอ่าศยั สุขลกัษณะ และการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศึกษา 
 ดา้นการพฒันาชุมชน 

 และอ่ืนๆ  
 

ทั้งน้ีความเห็นหรือขอ้สงัเกตจากท่านสามารถท่ีจะส่ือสารไดช่้องทางจากการประชุมร่วมกนักบัทีมผูต้รวจประเมินในระหวา่
งวนัท่ีตรวจประเมินหรือจะเขียนจดหมายมาตามท่ีอยูด่า้นล่างเพ่ือใหทุ้กๆ 
ความเห็นและขอ้สงัเกตจะไดน้ ามาใชใ้นการแสวงหาขอ้เท็จจริงตอ่ไปในระหวา่งการตรวจรับรอง 
 

ช่องทางในการติดต่อมายงั บริษทั บูโร เวอริทสั มีดงัน้ี 

ดร. ชยัพร สีขาว 

บริษทับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชั้น 16 อาคารบางกอก ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ +66 2 670 4800 
โทรสาร: +66 2 718 1941 
อีเมล:์ chaiyaporn.seekao@th.bureauveritas.com    
 
ช่องทางในการติดต่อยงักลุ่ม มีดงัน้ี 
นายอจัฉริยะ นพรัตน ์
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเทพพิทกัษ ์
99 หมู่ 3 ต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ +66 75267278 
โทรสาร: +66 75267277 
อีเมล:์ a_noppharat@yahoo.com 
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บริษทับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ฮ่องกง ลิมิเตด็ ใคร่ขอถือโอกาสน้ีในการแสดงความขอบคุณทุกๆ 
ความคิดเห็นท่ีไดจ้ดัส่งมาภายใน 30 วนัหลงัจากท่ีไดมี้การออกจดหมายฉบบัน้ี และทุกๆ 
ความเห็นจะมีการน าไวใ้ชส้ าหรับการประเมินเท่านั้น และจะมีการจดัเก็บเป็นความลบัโดยทางบริษทับูโร เวอริทสั 
เซอทิฟิเคชัน่ ฮ่องกง ลิมิเตด็และกบัทาง RSPO ต่อไป 
 
ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
 
 
 
 
นายมูฮะมดั ชาซาเร อบัดุลลาห์ 
ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์(สวนปาลม์) 
 


