
(1.) Nonconformities/Observations raised ความไม่สอดคลอ้ง/ขอ้สงัเกตุ ท่ีไดอ้อกรายงาน 

Requirement ขอ้กาํหนด   1.1.2 

ผูจ้ดัการป่าไมต้อ้งมีความรู้เพียงพอและเขา้ถึงกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น รายช่ือกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บนัทึกกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือการเขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง  กฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัของประเทศท่ีก่ียวขอ้ง 

Description of audit finding รายละเอียดของประเดน็ท่ีพบ 

รายการกฏหมายและขอ้กาํหนดไม่เป็นปัจจุบนัในรายการกฏหมาย ไดแ้ก่ 
1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ือง การกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิต, การนาํเขา้, การ
ส่งออก,การมีไวใ้นครอบครอง ซ่ึงวตัถุอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้งไกลโฟเซต, คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต 
2.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ือง การจาํกดัการใช ้การกาํหนดฉลากและภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายเก่ียว
ไกลโฟเซต, คลอร์ไพริฟอส, พาราควอต 
หมายเหตุ: จากการสุ่มสมัภาษณ์สมาชิก เยีย่มชมสวนยางพารา พบวา่ดาํเนินการเป็นไปตามกฏระเบียบ ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดงันั้นจึงออกประเด็นเป็นความไม่สอดคลอ้งระดบัไมเนอร์กบัขอ้กาํหนด 1.1.2  

Corrective action taken by the auditee การแกไ้ขป้องกนัโดยผูถู้กตรวจ 

การแกไ้ข: ปรับปรุงกฏหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารอนัตรายในรายการท่ีจดัทาํไว ้
 
สาเหตุหลกั: ไม่มีการกาํหนดบุคคลเฉพาะใหรั้บผิดชอบในการปรับปรุงอพัเดททะเบียนกฏหมายและขอ้กาํหนด 
 
การดาํเนินการแกไ้ขป้องกนั: มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล (คุณ ก) มีหนา้ท่ีปรับปรุงและอพัเดททะเบียนรายการ
กฏหมายและขอ้กาํหนดตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฏาคม 2564 

 CB’s review to corrective actions การทบทวนของผูต้รวจประเมินในการแกไ้ขป้องกนั 

ผูต้รวจประเมินตรวจสอบรายการขอ้กาํหนดทางกฏหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ และพบวา่มีการอปัเดตใน SFC-BF-FM-
42  ขอ้กาํหนดทางกฏหมายระดบัประเทศและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ไดรั้บการปรับปรุงอยา่งเพียงพอ รวมถึงกฏหมายกาํหนด
เกณฑค์่ามาตรฐานในการตรวจวดัคุณภาพดินเม่ือใชส้ารกาํจดัวชัพืช (ไกลโฟเซต)  

จากท่ีสัมภาษณ์สมาชิก เขาสามารถอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนเพ่ือใหเ้ขา้ใจขอ้กาํหนดทางกฏหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆใหม่
และอฟัเดตรายการกฏหมายและขอ้บงัคบั 

 

 

 

 

 

 

 



     (2.) Nonconformities/Observations raised ความไม่สอดคลอ้ง/ขอ้สงัเกตุ ท่ีไดอ้อกรายงาน 

Requirement  ขอ้กาํหนด   6.4.1 

ผูจ้ดัการป่าไมต้อ้งระบุตวัอยา่งระบบนิเวศท่ีเป็นตวัแทนท่ีสาํคญัในระดบัภูมิทศัน์เม่ือใดกต็ามท่ีมีระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติท่ีเป็นตวัแทนอยู ่เช่น ป่าเพ่ือสาธารณประโยชน์ ป่าคุ่มครอง 

Description of audit finding   รายละเอียดของประเดน็ท่ีพบ 

ในขณะท่ีตรวจสอบประเมิน ผูต้รวจประเมิน BV ไดต้รวจสอบและสังเกต ณ สถานท่ีจริง พบวา่สมาชิกกลุ่มหมายเลข 
GM0236 พ้ืนท่ีทั้งหมดมากกวา่ 50 เฮกตาร์ แต่ไม่มีแผนปฏิบติัการและจดัตั้งพ้ืนท่ีอนุรักษ/์ตวัแทนอยา่งนอ้ย 10 % บน
พ้ืนท่ีเพาะปลูก   
อยา่งไรกต็าม การจดัการ GE ตวัแทนพ้ืนท่ีอนุรักษ ์สนบัสนุนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าโตนงาชา้ง จงัหวดัสงขลา รวม
พ้ืนท่ี 18, 19543 เฮคแตร์ (113,721.38 ไร่) ปัญหาน้ีไม่ใช่ความลม้เหลวขั้นพ้ืนบานหรือความลม้เหลวทั้งหมดของระบบ 
ดงันั้น NCR ระดบัไมเนอร์ จึงถูกออกตามขอ้ P&C 6.4.1 
หมายเหตุ : สาํหรับสมาชิกกลุ่มน้ี GM0236 จะเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกในปี 2563 ทาํใหมี้พ้ืนท่ีมากกวา่ 50 เฮกตาร์ 

Corrective action taken by the auditee  การแกไ้ขป้องกนัโดยผูถู้กตรวจ 

การแกไ้ข: แจง้ผูจ้ดักการป่าไมข้องสมาชิกกลุ่มหมายเลข GM0236 เพ่ือตั้งค่าพ้ืนท่ีเครือข่ายอนุรักษ ์10% ภายใน FMU 
ของเขา หลงัจากตรวจสอบขอ้มูลแลว้ จึงตดัสินใจลดพ้ืนท่ีจดัการและแจง้เจา้ของป่าใหคื้นสิทธ์ิการจดัการ จากนั้นเขา้
ของป่าจึงแต่งตั้งผูจ้ดัการป่าใหม่และเขา้ร่วมกลุ่มน้ีในฐานะสมาชิกกลุ่มใหม่หมายเลข GM0264 GM0265 วนัท่ี 25 
มกราคม 2564 

สาเหตุหลกั: ไม่มีขั้นตอนในการตรวจสอบพ้ืนท่ีทั้งหมดของกลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มเม่ือมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมใน SFC-
WI-FM-02 วนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 

การดาํเนินการแกไ้ข: เพ่ิมขั้นตอนในการตรวจสอบพ้ืนท่ีทั้งหมดของกลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มเม่ือมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมใน 
SFC-WI-FM-02 เร่ิมใชว้นัท่ี 20 กนัยายน 2564 และแจง้เจา้หนา้ท่ีของ GE ซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบในการอปัเดตรายช่ือ
สมาชิกกลุ่มทราบ 

CB’s review to corrective actions  การทบทวนของผูต้รวจประเมินในการแกไ้ขป้องกนั 

ผูต้รวจสอบ ตรวจสอบ SFC-WI-FM-02 และพบเอกสารไดรั้บการแกไ้ขโดยเพ่ิมขั้นตอนในการจดัการกบัสมาชิกกลุ่มท่ี
มีพ้ืนท่ีการจดัการ HA มากกวา่ 50 รายการ 
ผูส้อบบญัชีไดท้บทวนพื้นท่ีการจดัการสาํหรับสมาชิกกลุ่มท่ีมีอยูแ่ละสมาชิกใหม่แต่ละคน ผูต้รวจสอบไม่พบพ้ืนท่ี
สมาชิกใดเกิน 50 เฮกตาร์ พ้ืนท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดสาํหรับสมาชิกท่ีมีอยูคื่อ 49.96 HA (GM0236) และสาํหรับสมาชิกกลุ่มใหม่
คือ 37.91 HA (GM0264) 
 
 
 
 
 



       (3.) Nonconformities/Observations raised ความไม่สอดคล้อง/ข้อสังเกตุ ทีไ่ด้ออกรายงาน 

 Requirement  ขอ้กาํหนด  7.2.2 

ผูจ้ดัการป่าไมต้อ้งแน่ใจวา่เอกสารการจดัการหรือขั้นตอนการจดัการไดรั้บการทบทวนเป็นระยะๆตามขอ้กาํหนดทาง
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการทบทวนแผนการจดัการ 

Description of audit finding   รายละเอียดของประเดน็ท่ีพบ 

ในขณะท่ีทาํการตรวจประเมิน ผูต้รวจประเมินพบวา่พวนเขาไดเ้พ่ิมสมาชิกกลุ่มใหม่จาํนวน 63 ราย (พ้ืนท่ีเพ่ิม 337.51 
เฮกตาร์) ในปี 2562 สมาชิกกลุ่มท่ีเกบ็เก่ียวไดท้ั้งหมด 23 ราย พ้ืนท่ี 24 แปลง 577.13 ไร่ (92.34 เฮกแตร์) สาํหรับสมาชิก
กลุ่มท่ีปลูกยางซํ้ารวม 20 ราย เน้ือท่ี 547.125 ไร่ (87.54 ฮ่า) คิดเป็น 94.81% สาํหรับการปลกูใหม่ 

อยา่งไรกต็ามแผนการเกบ็เก่ียว 30 ปียงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั ปัญหาน้ีไม่ไดเ้ป็นความลม้เหลวพื้นฐาน
หรือรายละเอียดทั้งหมดของระบบ ดงันั้น ไมเนอร์ NCR จึงออกรายงานความไม่สอดคลอ้งกบั P&C ขอ้ 7.2.2 

 Corrective action taken by the auditee  การแกไ้ขป้องกนัโดยผูถู้กตรวจ 

การแกไ้ขปัญหา: ปรับปรุงแผนการเก็บเก่ียว 5 ปี และแผนตามวนวฒัน์ (25-30 ปี)  

สาเหตุหลกั: มีการกาํหนดไวเ้พียง 1 คร้ัง/ปีในคู่มือกลุ่ม โดยไม่มีการกาํหนดช่วเวลาเฉพาะสาํหรับการอปัเดตแผนการ
เกบ็เก่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสมาชิกกลุ่ม 

การดาํเนินการแกไ้ข: กาํหนดช่วงเวลาเฉพาะสาํหรับการปรับปรุงแผนการเกบ็เก่ียว 5 ปีเม่ืออปัเดตสมาชิกกลุ่มใหม่เขา้สู่
แผนและอปัเดตแผนการเกบ็เก่ียว 30 ปีอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี  

CB’s review to corrective actions  การทบทวนของผูต้รวจประเมินในการแกไ้ขป้องกนั 

ในระหวา่งการตรวจประเมิน ผูต้รวจประเมินพบวา่มีการแกไ้ขแผนปฎิบติัการประจาํปี รวมถึงการกาํหนดระยะเวลาใน
การปรับปรุงเอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการเก็บเก่ียว ผูต้รวจประเมินตรวจสอบแผนการเกบ็เก่ียว 5 ปีและ
แผนการเก็บเก่ียว 30 ปีเอกสารทั้งหมดไดรั้บการปรับปรุงอยา่งสมบูรณ์ 

 

 


