องค์กรศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ(IRSG)
การริเริ่มในการผลิตยางธรรมชาติที่ยงั่ ยืนด้ วยความสมัครใจ (SNR)
หลักเกณฑ์ และตัวชี้วดั ประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์ ของการผลิตยางธรรมชาติทยี่ ั่งยืน ตัวบ่ งชี้และ ตัวชี้วดั ประสิ ทธิภาพ (KPI)
1. อ้ างอิง
หลักเกณฑ์ SNR ตัวชี้วดั และ KPI ให้เป็ นไปตามบทนิ ยาม มาตรฐานและสนธิ สัญญาที่ เป็ นที่ ยอมรับระหว่างประเทศ
เช่น บทนิยาม FAO สาหรับพื้นที่ซ่ ึงได้รับการคุม้ ครอง และสนธิสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วย
แรงงานเด็ก แรงงานตามเกณฑ์และเสรี ภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคม
เมื่อใดก็ตามที่ขอ้ กาหนดแห่งกฎหมายระดับชาติแตกต่างหรื อขัดแย้งกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย
ในประเทศที่องค์กรนั้นตั้งขึ้นอย่างถูกกฎหมายจะมีอานาจเหนือกว่า
2. บทนิยาม
เขตกันชน: พื้นที่ วา่ งเปล่าและพื้นที่ป่าหรื อเส้นทางน้ าซึ่ งอยูร่ ะหว่างพื้นที่ อนุรักษ์เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความงามและลักษณะ
ของสภาพแวดล้อม สภาพของป่ า ที่ตอ้ งหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆที่ส่งกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
แรงงานเด็ก: งานที่มีแนวโน้มที่จะเป็ นอันตราย งานหนัก งานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา งานที่ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ,
พัฒนาการทางร่ างกาย, จิตใจ, ความรู ้สึก, ศีลธรรมหรื อสังคม แต่ไม่ใช่วา่ เด็กจะทางานไม่ได้ เด็กสามารถมีส่วนร่ วม
ในการทางานทุกอย่างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ และพัฒนาการของพวกเขา หรื อรบกวนต่อการเรี ยนของพวกเขา
การมีส่วนร่ วมของเด็กหรื อเยาวชนในการทางานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ และพัฒนาการของพวกเขา หรื อส่ งผล
กระทบต่อการเรี ยนของพวกเขา โดยทัว่ ไปแล้วจะถือว่าเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปในทางบวก (สอดคล้องกับองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm)
สิทธิด้านจารีตประเพณี: กฎหรื อวัฒนธรรมพื้นฐานดั้งเดิมที่ได้ยดึ ถือปฏิบตั ิโดยเป็ นที่ยอมรับและกาหนดขึ้นในชุมชน
วิชาชีพหรื ออาชีพ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดแห่งกฎหมาย
แรงงานบั ง คั บ :

งานหรื อบริ การทุ ก ชนิ ด ซึ่ งบี บ บัง คับ บุ ค คลใดๆโดยการข่ ม ขู่ , การลงโทษโดยวิ ธี ต่ า งๆ

โดยที่ บุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ก ระท าด้ ว ยความสมั ค รใจ(สอดคล้ อ งกั บ องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ:
http://ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/forced-labour/lang--en/index.htm)
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เสรีภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคม:

สิ ทธิสาหรับคนงานและลูกจ้างที่จะจัดตั้งและเข้าร่ วมองค์กรที่พวกเขาเลือกด้วย

ตนเองโดยไม่ตอ้ งขออนุญาต(สอดคล้องกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ:
http://www2.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-ofassociation/lang--en/index.htm)
สายพันธุ์ ที่ให้ ผลผลิตสู ง: สายพันธุ์ที่ได้คดั เลือกเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงที่สุด และเหมาะกับสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิ
ประเทศ ที่ มีลกั ษณะเฉพาะของท้องถิ่ นนั้นๆ โดยจะได้รับการคัดเลื อก ทดสอบและให้การรั บรองโดยเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หรื อโดยสถาบันวิจยั หรื อพัฒนาที่ได้รับการรับรอง
นา้ เสียจากอุตสาหกรรม: น้ าที่มีวสั ดุ/ของเสี ยที่เป็ นผลจากกระบวนการแปรรู ปยางธรรมชาติ
ผู้ปลูก SNR รายใหญ่ : บุคคลผูถ้ ือครองสวนยางที่มากกว่าข้อจากัดพื้นที่สูงสุดที่นิยามว่าเป็ นการถือครองขนาดเล็ก และ
ได้รับการยืนยันว่าปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ของ SNR ดูบทนิยามของปลูก SNR รายเล็กด้านล่าง
พืน้ ที่ค้ ุมครอง: พื้นที่/ป่ า ที่เป็ นเขตอนุรักษ์เพื่อ ปกป้ องและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ธรรมชาติ และมรดก
ทางวัฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ คุ ้ ม ครองโดยกฎหมายหรื อวิ ธี การอื่ น ๆ –

บทนิ ย ามจาก UN

FAO

(http://www.fao.org/docrep/014/am665e/am665e00.pdf) ประเทศต่างๆอาจใช้ศพั ท์ทางกฎหมายที่แตกต่างกันเพื่อตั้ง
ชื่อและนิยามพื้นที่คุม้ ครองที่ได้รับความครอบคลุมภายใต้ขอ้ กาหนดแห่งกฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวอย่ าง: เซตย่อยของประชากรเชิงสถิติที่สะท้อนถึงสมาชิกของประชากรทั้งหมดอย่างเที่ยงตรง กลุ่มตัวอย่างควร
เป็ นตัวชี้วดั ที่ไม่ลาเอียงของสิ่ งที่ประชากรเป็ น
ผู้ปลูก SNR รายเล็ก: ผูถ้ ือครองสวนยางที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และได้รับการยืนยันว่าปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั
ของ SNR
แต่ละประเทศมีบทนิยามที่ต่างกันเกี่ยวกับผูป้ ลูกรายเล็ก พื้นที่ขอบเขตที่ไม่เกิน 20 เฮกตาร์ (125 ไร่ )ได้ถูกกาหนดเพื่อ
นิยามผูป้ ลูก SNR รายเล็กเพื่อจุดประสงค์ของหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ของ SNR
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สวนยางบริษัท SNR: สวนยางธรรมชาติที่ถูกถือครองและ/หรื อบริ หารจัดการโดยบริ ษทั ใหญ่ และได้รับการยืนยันว่า
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ของ SNR
ผู้ใช้ ปลายทาง SNR: องค์กรที่ ผลิตผลิตภัณฑ์สาเร็ จ รู ปหรื อกึ่ งสาเร็ จรู ปที่ทาจากยางธรรมชาติ ที่ ได้รับการยืนยันว่า
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ของ SNR
ผู้แปรรู ป SNR: องค์กรที่แปรรู ปยางธรรมชาติดิบที่ได้รับการยืนยันว่าปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ของ SNR
ผู้ค้า SNR: องค์กรการค้า ที่เกี่ยวพันกับการค้ายางธรรมชาติ ทั้งระดับประเทศหรื อระหว่างประเทศที่ได้รับการยืนยันว่า
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ของ SNR
ยางธรรมชาติทยี่ งั่ ยืน (SNR): ยางธรรมชาติดิบที่ได้รับการยืนยันว่าปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ของ SNR
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3. หลักเกณฑ์ ของยางธรรมชาติแบบยัง่ ยืน ตัวชี้วดั และ KPI
หลักเกณฑ์ SNR ด้ วยความสมัครใจ 1: สนับสนุนการปรับปรุงความสามารถในการผลิต
หลักเกณฑ์ SNR 1: สนับสนุนการปรับปรุ งความสามารถในการผลิต
ตัวชี้วดั ประสิทธิภาพ SNR
1.1

ระดับความสาคัญ

วัตถุประสงค์ ของตัวชี้วดั ประสิทธิภาพและคาแนะนาทีเ่ กีย่ วข้ อง

การปรับความเหมะสม

องค์กรควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฉพาะสายพันธุ ์ที่ได้รับการแนะนาโดยเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง หรือสายพันธุ์ทไี่ ด้ รับการแนะนาโดยสถาบันวิจยั หรือ

ของการปลูกสายพันธุ์ที่

พัฒนา เท่านั้นที่จะนามาปลูกหลังการเตรี ยมสวนยางหรื อรื้ อสวนยางที่มีอยูแ่ ล้วใหม่
KPI ที่ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 1.1:

ได้ รับการแนะนา

P1

- KPI 1.1.1: การปลูกสายพันธุ์ที่ได้รับการแนะนา
0%
25%
50%
75%
100%
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็ก: อย่างน้อย 25% ณ เวลาของการทาสวนใหม่ครั้งถัดไป
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายใหญ่: อย่างน้อย 50% ณ เวลาของการทาสวนใหม่ครั้งถัดไป
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: อย่างน้อย 75%
- KPI 1.1.2: สาหรับสวนยางบริ ษทั ทาการปลูกสายพันธุ์ที่ได้รับการแนะนาหลายวิธี
0
1
2
3
มากกว่ า 3
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : N/A
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR ขนาดถึง 5,000 เฮกตาร์ : อย่างน้อย 2 สายพันธุ์ที่ได้รับการแนะนา
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR ใหญ่ กว่ า 5,000 เฮกตาร์ : อย่างน้อย 3 สายพันธุ์ที่ได้รับการแนะนา
* 1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่
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1.2

องค์กรควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาเกี่ยวกับความหนาแน่นในการปลูกโดยเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง (โดยทัว่ ไประหว่าง 420 ถึง 600 ต้นต่อ
เฮกตาร์ ) และต้นอ่อน/ต้นยาง/ต้นกล้าที่ไม่รอดภายในเวลา 12 เดือนหลังการปลูกได้รับการปลูกทดแทนด้วยต้นยางใหม่ให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้เพื่อเป็ นการ
รับประกันว่าเมื่อโตเต็มที่ สวนยางจะมีลกั ษณะสม่าเสมอและสามารถให้ผลผลิตที่เหมาะสมที่สุดได้
KPI ที่ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 1.2:

การปรับความหนาแน่ น
ในการปลูกให้ เหมาะสม
ทีส่ ุ ด

P1

- KPI 1.2.1: ความหนาแน่นในการปลูกเป็ นไปตามคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง
ความหนาแน่ นในการปลู กที่ได้ รับการแนะนาโดยเจ้ าหน้ าที่ผู้เกี่ยวข้ องได้ รับการปฏิบัติตาม
ความ
หนาแน่ นในการปลูกทีไ่ ด้ รับการแนะนาโดยเจ้ าหน้ าทีผ่ ้เู กีย่ วข้ องไม่ ได้ รับการปฏิบัตติ าม
เป้ าหมายสาหรั บผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : ความหนาแน่ นในการปลูกได้รับการแนะนาโดยเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข้อง
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: ปฏิบตั ิความหนาแน่นในการปลูกได้รับการแนะนาโดยเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง
- KPI 1.2.2: การทดแทนต้นอ่อน/ต้นยาง/ต้นกล้าที่ตายภายใน 12 เดือนหลังจากเริ่ มต้นการปลูก
0%
30%
50%
90%
100%
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : อย่างน้อย 30% ของต้นอ่อน/ต้นยาง/ต้นกล้าที่ ตายภายใน 12
เดือนหลังจากเริ่ มต้นการปลูก
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: อย่างน้อย 90% ของต้นอ่อน/ต้นยาง/ต้นกล้าที่ตายภายใน 12 เดือนหลังจาก
เริ่ มต้นการปลูก
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1.3

องค์กรควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปรับการใช้ปุ๋ยธรรมชาติได้เหมาะสมที่สุด และมีการควบคุมศัตรู พืชและโรคทางชีวภาพโดยการใช้สารเคมีให้นอ้ ยที่สุด
KPI ที่ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 1.3:

ปรับการใช้ ปุ๋ยและ
สารเคมีให้ เหมาะสมทีส่ ุ ด

- KPI 1.3.1: ปรับการใช้ปุ๋ยธรรมชาติให้เหมาะสมที่สุด
ใช้ ปุ๋ยธรรมชาติมากกว่ า
ไม่ ได้ ใส่ ปุ๋ยธรรมชาติ
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : การใช้ปุ๋ยธรรมชาติมากกว่าและลดการใช้ปุ๋ยแบบอื่นๆให้นอ้ ย
ที่สุด
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: การใช้ปุ๋ยธรรมชาติมากขึ้นและใช้ปุ๋ยแบบอื่นๆให้นอ้ ยที่สุด
P1

- KPI 1.3.2: การใช้วธิ ีการควบคุมศัตรู พืชและโรคทางชีวภาพ
มีการใช้ วธิ ีควบคุมศัตรู พชื และโรคทางชีวภาพ
ไม่ มกี ารใช้ วธิ ีการควบคุมศัตรู พชื และโรคทางชีวภาพ
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : นิยมวิธีการควบคุมศัตรู พืชและโรคทางชีวภาพ
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: นิยมวิธีการควบคุมศัตรู พืชและโรคทางชีวภาพ
- KPI 1.3.3: การใช้สารเคมีให้นอ้ ยที่สุด
ลดการใช้ สารเคมีให้ น้อยทีส่ ุ ด

ไม่ มกี ารควบคุมการใช้ สารเคมี

เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ :ลดการ ใช้สารเคมีให้นอ้ ยที่สุด
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท : ลดการใช้สารเคมีให้นอ้ ยที่สุด
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หลักเกณฑ์ ของยางธรรมชาติแบบยัง่ ยืนด้ วยความสมัครใจ 2 – เพิม่ คุณภาพของยางธรรมชาติ
หลักเกณฑ์ SNR 2: เพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติ
ตัวชี้วดั ประสิทธิภาพ SNR
2.1

ความมุ่งมัน่ ต่อคุณภาพ
มาตรฐานของยาง
ธรรมชาติ

ระดับความสาคัญ
P1

วัตถุประสงค์ ของตัวชี้วดั ประสิทธิภาพและคาแนะนาทีเ่ กีย่ วข้ อง
องค์ กรควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าความมุ่งมัน่ ทีช่ ัดเจนและโปร่ งใสทีจ่ ะผลิตและทาให้ ได้ คุณภาพของยางธรรมชาติทยี่ งั่ ยืน
ได้ รับการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นระเบียบแบบแผน
KPI ที่ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 2.1:

- KPI 2.1.1: ความมุ่งมัน่ ต่อคุณภาพที่เป็ นแบบแผน นโยบายคุณภาพ หรื อเอกสารรับรอง ISO 9001
ไม่ มคี วามมุ่งมัน่ ทีเ่ ป็ นแบบแผน
ความมุ่งมัน่ ทีเ่ ป็ นแบบแผน
นโยบายคุณภาพของบริษัท
ISO 9001
เอกสารรับรองคุณภาพอืน่ (ระบุ):
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : N/A
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบรรษัท SNR: ISO 9001 หรื อนโยบายคุณภาพและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ISO 9001 หรื อนโยบายคุณภาพและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ISO 9001 หรื อนโยบายคุณภาพและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายสาย SNR: ISO 9001 หรื อนโยบายคุณภาพและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
- KPI 2.1.2: เมื่อใดก็ตามที่สามารถทาได้ การมีส่วนร่ วมในการริ เริ่ มท้องถิ่นของผูผ้ ลิตหรื อกลุ่มอย่างเป็ นทางการ
ที่มุ่งมัน่ ต่อการประกันคุณภาพของยางธรรมชาติ
ไม่มีการเข้าร่ วม
การริ เริ่ มท้องถิ่น
กลุ่มอย่างเป็ นทางการ
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : การมีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้นในการริ เริ่ มท้องถิ่นของ
ผูผ้ ลิตหรื อกลุ่มอย่างเป็ นทางการที่มุ่งมัน่ ต่อการประกันคุณภาพของยางธรรมชาติ
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เป้ าหมายสาหรับสวนยางบรรษัท SNR: N/A
- KPI 2.1.3: กระบวนการที่เป็ นแบบแผนเพื่อละทิ้งยางธรรมชาติที่ไม่เข้าเกณฑ์รายละเอียดด้านคุณภาพ
ไม่ มคี วามมุ่งมัน่ ดังกล่ าว ความมุ่งมัน่ แบบไม่ เป็ นทางการ ความมุ่งมัน่ ถูกรวมไว้ ในนโยบายคุณภาพ
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : N/A
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: N/A
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: กระบวนการที่เป็ นแบบแผนเพื่อละทิ้งยางธรรมชาติที่ไม่เข้าเกณฑ์รายละเอียด
ด้านคุณภาพถูกรวมไว้ในนโยบายคุณภาพ
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: กระบวนการที่เป็ นแบบแผนเพื่อละทิ้งยางธรรมชาติที่ไม่เข้าเกณฑ์รายละเอียด
ด้านคุณภาพถูกรวมไว้ในนโยบายคุณภาพ
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายสาย SNR: กระบวนการที่เป็ นแบบแผนเพื่อละทิ้งยางธรรมชาติที่ไม่เข้าเกณฑ์
รายละเอียดด้านคุณภาพถูกรวมไว้ในนโยบายคุณภาพ

2.2

การปฏิบัตติ ามด้ วยการ
ทดสอบและการจัดเกรด

P1

องค์ กรควรตรวจสอบการคัดและการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง (เช่ น หนังสือดัชนี และ/หรือมาตรฐาน
ระดับชาติทคี่ ล้ ายคลึงกัน) และควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ามีการดาเนินการ ทดสอบและการจัดเกรอทีเ่ หมาะสมก่อนการ
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จัดส่ ง
KPI ที่ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 2.2:

- KPI 2.2.1: มีการทดสอบด้วยตาอย่างเป็ นระบบตลอดทั้งกระบวนการผลิตสาหรับการคัดRSS (และการคัดด้วย
วิธีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
ไม่ มกี ารประเมินด้ วยสายตา
มีการประเมินด้ วยสายตาแต่ ไม่ เป็ นระบบ
มีการประเมินด้ วยสายตาทีเ่ ป็ นระบบและได้ รับการรองรับโดยกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้ อง
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: มีการประเมินคุณภาพด้วยสายตาอย่างเป็ นระบบและได้รับการรองรับโดย
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: มีการประเมินด้วยสายตาโดยสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมคุณภาพของบริ ษทั
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: มีการประเมินด้วยสายตาโดยสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ของบริ ษทั
- KPI 2.2.2: การทดสอบในห้องทดลองใช้สาหรับ TSR และน้ ายาง
การทดสอบในห้ องทดลองทีเ่ ป็ นระบบโดยอ้ างอิงจากกระบวนการและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: การทดสอบจากห้องทดลองที่เป็ นระบบที่นามาใช้ได้รับการรองรับโดย
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง (เช่น การรับรองทางห้องทดลอง เป็ นต้น)
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: การทดสอบทางห้องทดลองที่นามาใช้สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ของบริ ษทั ได้รับการรับรองโดยกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (เช่น การรับรองจากห้องทดลอง เป็ นต้น)
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: การทดสอบทางห้องทดลองที่นามาใช้โดยสอดคล้องกับกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพของบริ ษทั ได้รับการรองรับโดยกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (เช่น การรับรองทางห้องทดลอง เป็ น
ต้น)

9

หลักเกณฑ์ ของยางธรรมชาติแบบยัง่ ยืนด้ วยความสมัครใจ 3 – สนับสนุนความยัง่ ยืนของป่ า
หลักเกณฑ์ SNR 3: สนับสนุนความยัง่ ยืนของป่ า
ตัวชี้วดั ประสิทธิภาพ SNR
3.1

ระดับความสาคัญ

การปฏิบัตติ ามข้ อกาหนด P1
แห่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของท้ องถิ่น

วัตถุประสงค์ ของตัวชี้วดั ประสิทธิภาพและคาแนะนาทีเ่ กีย่ วข้ อง
องค์ กรควรปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดแห่ งกฎหมายท้ องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องและตรวจสอบว่ าสวนยางพาราตั้งอยู่บนพืน้ ทีซ่ ึ่งได้ รับ
การอนุญาตให้ ใช้ สาหรับการทาสวนยางพาราหรือจุดประสงค์ ทางการเกษตรเท่ านั้น
องค์ กรควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าพืน้ ทีค่ ้ มุ ครองตามกฎหมายและทีอ่ าศัยของสิ่งมีชีวติ ทีไ่ ด้ รับความคุ้มครองได้ ความเอาใจ
ใส่
KPI ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 3.1:

- KPI 3.1.1: การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดแห่งกฎหมายท้องถิ่น
มีหลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ งกฎหมายท้ องถิ่น
ไม่ มหี ลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนด
แห่ งกฎหมายท้ องถิน่
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : N/A
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: ไม่มีหลักฐานของการละเมิดข้อกาหนดแห่งกฎหมายท้องถิ่น
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างของผูจ้ ดั จาหน่าย SNR เพื่อทาให้แน่ใจว่าไม่มีการละเมิด
ข้อกาหนดแห่งกฎหมายท้องถิ่น
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ขอการรับประกันจากผูจ้ ดั จาหน่าย SNR เพื่อทาให้แน่ใจว่าไม่มีการละเมิด
ข้อกาหนดแห่งกฎหมายท้องถิ่น
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ขอการรับประกันจากผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ว่าไม่มีการละเมิดข้อกาหนดแห่ง
กฎหมายท้องถิ่น
- KPI 3.1.2: สวนยางพาราตั้งอยูบ่ นพื้นที่ ซึ่งได้รับการระบุยนื ยันตามกฎหมายว่าเหมาะสมสาหรับการทาสวน
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ยางพาราหรื อจุดประสงค์ทางการเกษตรเท่านั้น
มีหลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ งกฎหมาย
ไม่ มหี ลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ ง
กฎหมาย
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : สวนยาง SNR ไม่ควรตั้งอยูบ่ นพื้นที่ซ่ ึงได้รับการระบุยนื ยัน
อย่างเป็ นทางการว่าห้ามทาสวนยางพารา
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: สวนยาง SNR ไม่ควรตั้งอยูบ่ นพื้นที่ซ่ ึงได้รับการระบุยนื ยันอย่างเป็ น
ทางการว่าหวงห้ามสาหรับการทาสวนยางพารา
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างของผูจ้ ดั จาหน่าย SNR เพื่อให้แน่ใจว่าสวนยาง SNR ไม่
ควรตั้งอยูบ่ นพื้นที่ซ่ ึงได้รับการระบุยนื ยันอย่างเป็ นทางการว่าห้ามทาสวนยางพารา
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ขอการรับประกันจากผูจ้ ดั จาหน่ายว่าสวนยาง SNR ไม่ควรตั้งอยูบ่ นพื้นที่ซ่ ึงได้รับ
การระบุยนื ยันอย่างเป็ นทางการว่าห้ามทาสวนยางพารา
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ขอการรับประกันจากผูจ้ ดั จาหน่ายว่าสวนยาง SNR ไม่ควรตั้งอยูบ่ นพื้นที่
ซึ่งได้รับการระบุยนื ยันอย่างเป็ นทางการว่าห้ามทาสวนยางพารา
- KPI 3.1.3: สวนยางพาราไม่ได้ต้ งั อยูภ่ ายในพื้นที่คุม้ ครองหรื อภายในพื้นที่อาศัยของสิ่ งมีชีวติ ที่ได้รับความ
คุม้ ครอง
มีหลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ งกฎหมาย
ไม่ มหี ลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ ง
กฎหมาย
- เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่: สวนยาง SNR ไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่คุม้ ครองหรื อภายในพื้นที่
อาศัยของสิ่ งมีชีวติ ที่ได้รับความคุม้ ครอง
- เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: สวนยาง SNR ไม่ได้ต้ งั อยูภ่ ายในพื้นที่คุม้ ครองหรื อภายในพื้นที่อาศัยของ
สิ่ งมีชีวติ ที่ได้รับความคุม้ ครอง
- เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างของผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ว่า SNR ไม่ได้มาจากสวนยางที่
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่คุม้ ครองหรื อภายในพื้นที่อาศัยของสิ่ งมีชีวติ ที่ได้รับความคุม้ ครอง
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- เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ขอการรับประกันจากผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ว่า SNR ไม่ได้มาจากสวนยางที่ต้ งั อยูใ่ น
พื้นที่คุม้ ครองหรื อภายในพื้นที่อาศัยของสิ่ งมีชีวติ ที่ได้รับความคุม้ ครอง
- เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ขอการรับประกันจากผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ว่า SNR ไม่ได้มาจากสวนยางที่
ตั้งขึ้นภายในพื้นที่คุม้ ครองหรื อภายในพื้นที่อาศัยของสิ่ งมีชีวติ ที่ได้รับความคุม้ ครอง

3.2

การคุ้มครอง/การอนุรักษ์
พืน้ ทีค่ ้ มุ ครอง

องค์ กรควรตรวจสอบว่ าสวนยางธรรมชาติใหม่ ไม่ ได้ ต้งั อยู่ภายในพืน้ ทีค่ ้ มุ ครอง
KPI ที่ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 3.2:

- KPI 3.2.1: สวนยางไม่ได้อยูใ่ นพื้นที่คุม้ ครอง
มีหลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ งกฎหมาย
กฎหมาย

P1

ไม่ มหี ลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ ง

เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : สวนยาง SNR ไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่คุม้ ครอง
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: สวนยาง SNR ไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่คุม้ ครอง
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างของผูจ้ ดั จาหน่าย SNR เพื่อให้แน่ใจว่าสวนยาง SNR
ไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่คุม้ ครอง
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ผูจ้ ดั จาหน่าย SNR รับประกัน ว่าสวนยาง SNR ไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่คุม้ ครอง
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ผูจ้ ดั จาหน่าย SNR รับประกัน ว่าสวนยาง SNR ไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่
คุม้ ครอง
- KPI 3.2.2: เขตกันชนถูกจัดตั้งและได้รับการดูแลรอบพื้นที่คุม้ ครองโดยพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบจากสวน
SNR และกิจกรรมด้านการจัดการที่เกี่ยวข้อง
มีหลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ งกฎหมาย
ไม่ มหี ลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ ง
กฎหมาย
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : เมื่อใดก็ตามที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เขตกันชนถูกสร้างรอบ
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สวนยาง SNR และเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่คุม้ ครองไม่ได้รับผลกระทบจากสวน SNR และกิจกรรมด้านการจัดการที่
เกี่ยวข้อง
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: เมื่อใดก็ตามที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เขตกันชนถูกสร้างรอบสวนยาง SNR
และเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่คุม้ ครองไม่ได้รับผลกระทบจากสวน SNR และกิจกรรมด้านการจัดการที่เกี่ยวข้อง
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างของผูจ้ ดั จาหน่าย SNR เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อใดก็ตามที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกัน เขตกันชนถูกสร้างรอบสวนยาง SNR และเพือ่ ให้แน่ใจว่าพื้นที่คุม้ ครองไม่ได้รับผลกระทบ
จากสวน SNR และกิจกรรมด้านการจัดการที่เกี่ยวข้อง
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ผูจ้ ดั จาหน่าย SNR รับประกัน ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เขตกันชนถูก
จัดตั้งรอบสวนยาง SNR เพื่อว่าพื้นที่คุม้ ครองจะไม่ได้รับผลกระทบจากสวน SNR และกิจกรรมด้านการจัดการที่
เกี่ยวข้อง
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ผูจ้ ดั จาหน่าย SNR รับประกัน ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เขต
กันชนที่อยูร่ อบสวนยาง SNR และพื้นที่คุม้ ครองจะไม่ได้รับผลกระทบจากสวน SNR และกิจกรรมด้านการ
จัดการที่เกี่ยวข้อง
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หลักเกณฑ์ ของยางธรรมชาติแบบยัง่ ยืนด้ วยความสมัครใจ 4 – การจัดการนา้
หลักเกณฑ์ SNR 4: การจัดการนา้
ตัวชี้วดั ประสิ ทธิภาพ SNR
4.1

ความสาคัญ

การปฏิบัตติ าม
ข้ อกาหนดแห่ งกฎหมาย
ท้ องถิ่นและสิทธิการใช้
นา้ ในท้ องถิน่

วัตถุประสงค์ ของตัวชี้วดั ประสิทธิภาพและคาแนะนาทีเ่ กีย่ วข้ อง
องค์ กรควรตรวจสอบว่ าได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดแห่ งกฎหมายท้ องถิ่นและสิทธิการใช้ นา้ ในท้ องถิ่น และตรวจสอบว่ า
นา้ เสียจากอุตสาหกรรมไม่ถูกปล่อยสู่ สิ่งแวดล้ อมโดยไม่ มกี ารปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดแห่ งกฎหมายท้องถิ่นทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทั้งหมด
KPI ที่ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 4.1:

P1

- KPI 4.1.1: การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดแห่งกฎหมายท้องถิ่นและสิทธิเกี่ยวกับการใช้น้ า
มีหลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ งกฎหมายท้ องถิ่น
ไม่ มหี ลักฐานของการละเมิด
ข้ อกาหนดแห่ งกฎหมายท้ องถิ่น
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่: N/A
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: ไม่มีหลักฐานของการละเมิดข้อกาหนดแห่งกฎหมายท้องถิน่ และสิ ทธิ
เกี่ยวกับการใช้น้ า
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ไม่มีหลักฐานของการละเมิดข้อกาหนดแห่งกฎหมายท้องถิ่นสาหรับ
กิจกรรมการแปรรู ปและตรวจสอบตัวอย่างของผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ที่เกี่ยวข้องว่าไม่มีการละเมิดข้อกาหนด
แห่งกฎหมายท้องถิ่นและสิ ทธิเกี่ยวกับการใช้น้ า
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ขอการรับประกัน ว่าไม่มีการละเมิดข้อกาหนดแห่งกฎหมาย
ท้องถิ่นและสิ ทธิเกี่ยวกับการใช้น้ า
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ขอการรับประกันจากผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ว่าไม่มีการละเมิดข้อกาหนด
แห่งกฎหมายท้องถิ่นและสิ ทธิเกี่ยวกับการใช้น้ า
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- KPI 4.1.2: ไม่ปล่อยน้ าเสี ยจากอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการแสดงออกว่าปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
แห่งกฎหมายท้องถิ่น
มีหลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ งกฎหมาย
ไม่ มหี ลักฐานของการละเมิดข้ อกาหนดแห่ ง
กฎหมาย
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่: N/A
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: ไม่มีหลักฐานของการละเมิดข้อกาหนดแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ปล่อยน้ าเสี ยจากกิจกรรมการแปรรู ป (เมื่อใดก็ตามที่มีความเกี่ยวเนื่อง)
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ไม่มีหลักฐานของการละเมิดข้อกาหนดแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ า
เสี ย
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ขอการรับประกันว่าไม่มีการละเมิดข้อกาหนดแห่งกฎหมาย
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ าเสีย
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ผูจ้ ดั จาหน่าย SNR รับประกันว่าไม่มีการละเมิดข้อกาหนดแห่ง
กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ าเสี ย
4.2

การบาบัดนา้ เสียจาก
อุตสาหกรรม

องค์ กรควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ านา้ เสียจากอุตสาหกรรมได้รับการบาบัดโดยสอดคล้ องอย่ างเต็มทีก่ บั ข้ อกาหนดด้ าน
การบริการและแห่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องทั้งหมด (และเมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ป็ นไปได้ ทจี่ ะได้ รับการรีไซเคิล)
KPI ที่ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 4.2:

P1

- KPI 4.2.1: การบาบัดน้ าเสี ยจากอุตสาหกรรมโดยสอดคล้องกับข้อกาหนดแห่งกฎหมายท้องถิ่น
0%
25%
50%
75%
100%
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : N/A
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: น้ าเสี ยจากอุตสาหกรรมที่ถูกใช้ในระหว่างกระบวนการได้รับการ
บาบัดโดยสอดคล้องกับข้อกาหนดแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (เมื่อใดก็ตามที่มีความ
เกี่ยวเนื่อง)
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: น้ าเสี ยจากอุตสาหกรรมที่ถูกใช้ในระหว่างกระบวนการได้รับการบาบัดโดย
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สอดคล้องกับข้อกาหนดแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ขอการรับประกันจากผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ว่าน้ าเสี ยจากอุตสาหกรรมได้รับการ
บาบัดโดยสอดคล้องกับข้อกาหนดแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ผูจ้ ดั จาหน่าย SNR รับประกันว่าน้ าเสี ยจากอุตสาหกรรมได้รับการ
บาบัดโดยสอดคล้องกับข้อกาหนดแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
- KPI 4.2.2: การรี ไซเคิลน้ าเสี ยจากอุตสาหกรรมเมื่อใดก็ตามเท่าที่ทาได้
0%
25%
50%
75%
100%
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : N/A
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: N/A
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: อย่างน้อย 50% ของน้ าเสี ยจากอุตสาหกรรมที่ถูกใช้ในระหว่างกระบวนการ
ได้รีไซเคิลแล้ว
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ผูจ้ ดั จาหน่าย SNR รับประกันว่า อย่างน้อย 50% ของน้ าเสี ยจากอุตสาหกรรมที่
ถูกใช้ในระหว่างกระบวนการได้รีไซเคิลแล้ว
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ขอการรับประกันจากผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ว่าอย่างน้อย 50% ของน้ าเสี ย
จากอุตสาหกรรมที่ถูกใช้ในระหว่างกระบวนการได้รีไซเคิลแล้ว
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หลักเกณฑ์ ของยางธรรมชาติแบบยัง่ ยืนด้ วยความสมัครใจ 5 – สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

หลักเกณฑ์ SNR 5: เคารพสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิแรงงาน
ตัวชี้วดั ประสิทธิภาพ SNR

ระดับ

วัตถุประสงค์ ของตัวชี้วดั ประสิทธิภาพและคาแนะนาทีเ่ กีย่ วข้ อง

(ความต้ องการหรือ
คาแนะนา)
5.1

องค์ กรควรตรวจสอบว่ าไม่ มกี ารจ้ างแรงงานเด็กอายุตา่ กว่ า 15 ไม่ ว่าจะเป็ นการถาวร เป็ นฤดูกาล หรือเป็ นครั้ง
คราว หากกฎหมายท้ องถิน่ ได้ กาหนดอายุข้นั ตา่ ไว้ สูงกว่ าอายุ 15 ปี ข้ อกาหนดแห่ งกฎหมายควรได้รับการปฏิบตั ิ
ตาม
องค์ กรควรตรวจสอบว่ าผู้เยาว์ (อายุตา่ กว่ า 18 ปี ) ไม่ ได้ ทางานทีเ่ ป็ นอันตรายหรืองานใดๆทีอ่ าจมีความเสี่ยงต่ อ
สวัสดิภาพทางกาย ทางจิตใจหรือทางศีลธรรมของพวกเขา พวกเขาไม่ ควรทางานในสถานทีอ่ นั ตราย หรือใน
สถานการณ์ ทเี่ สี่ยงต่ อสุขภาพ เวลากลางคืน หรือวัตถุและเครื่องมือทีเ่ ป็ นอันตราย และไม่ ควรให้ พวกเขาแบก
ของหนัก และไม่ ควรกระทาการทารุณไม่ ว่าในรู ปแบบใดๆ

แรงงานเด็กและอายุข้นั ตา่ ของ
คนงาน
(อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 138 ว่ า
ด้ วยอายุข้นั ตา่ และอนุสัญญา
ILO ฉบับที่ 182 ว่ าด้ วยรู ปแบบ
ทีเ่ ลวร้ ายของแรงงานเด็ก)
ความต้ องการ

KPI ที่ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 5.1:

- KPI 5.1.1: แรงงานเด็กและอายุข้นั ต่าสาหรับคนงาน
หลักฐานแสดงว่ าแรงงานเด็กหรืออายุข้นั ตา่ สาหรับคนงานไม่ ได้ รับการใส่ ใจ
ไม่ มหี ลักฐาน
ว่ าแรงงานเด็กหรืออายุข้นั ตา่ สาหรับคนงานไม่ ได้ รับการใส่ ใจ
เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : ไม่มีหลักฐานแสดงว่าแรงงานเด็กหรื ออายุข้ นั ต่า
สาหรับคนงานไม่ได้รับการใส่ใจ กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการทางานของเด็กจะต้องได้รับการเคารพ
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าแรงงานเด็กหรื ออายุข้ นั ต่าสาหรับ
คนงานไม่ได้รับการใส่ใจโดยองค์กร
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เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าแรงงานเด็กหรื ออายุข้ นั ต่าสาหรับคนงานไม่ได้
รับการใส่ใจโดยองค์กรและโปรแกรมการตรวจสอบได้ถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าผูจ้ ดั จาหน่ายไม่ได้ใช้
แรงงานเด็ก
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าแรงงานเด็กหรื ออายุข้ นั ต่าสาหรับคนงานไม่ได้รับ
การใส่ใจโดยองค์กรและผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ได้รับการรับประกัน ว่าไม่ได้มีการใช้แรงงานเด็ก
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าแรงงานเด็กหรื ออายุข้ นั ต่าสาหรับคนงาน
ไม่ได้รับการใส่ใจโดยองค์กรและผูจ้ ดั จาหน่าย SNR ได้รับการรับประกัน ว่าไม่ได้มีการใช้แรงงาน
เด็ก
5.2

แรงงานบังคับ
(อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่ า
ด้ วยแรงงานบังคับและ
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 105 ว่ า
ด้ วยการยกเลิกแรงงานบังคับ)

องค์ กรควรตรวจสอบว่ าไม่ มแี รงงานบังคับหรือแรงงานทีม่ สี ัญญาผูกมัดอยู่ในขั้นตอนใดๆของการผลิต รวมไป
ถึงการบริหารจัดการสวนยาง กิจกรรมการแปรรู ปและ/หรือผลิตทางอุตสาหกรรม
KPI ที่ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 5.2:

- KPI 5.2.1: แรงงานบังคับหรื อแรงงานที่มีสญ
ั ญาผูกมัด
หลักฐานของแรงงานบังคับหรือแรงงานทีม่ สี ัญญาผูกมัด
บังคับหรือแรงงานทีม่ สี ัญญาผูกมัด
ข้ อกาหนดแห่ งกฎหมาย

5.3

เสรีภาพในการรวมตัวเป็ น

ความต้ องการ

ไม่ มหี ลักฐานของแรงงาน

เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : ไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีแรงงานบังคับ
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีแรงงานบังคับโดยองค์กร
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีแรงงานบังคับโดยองค์กรและมีการ
ตรวจสอบว่าผูจ้ ดั จาหน่ายไม่ได้ใช้แรงงานบังคับ
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีแรงงานบังคับโดยองค์กรและผูจ้ ดั จาหน่าย SNR
ได้รับการรับประกัน ว่าไม่ได้มีการใช้แรงงานบังคับ
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีแรงงานบังคับโดยองค์กรและผูจ้ ดั
จาหน่าย SNR ได้รับการรับประกันจาก ว่าไม่ได้มีการใช้แรงงานบังคับ
องค์ กรควรตรวจสอบว่ าคนงานทั้งหมดทีเ่ กีย่ วข้ องในการบริหารจัดการสวนยาง กิจกรรมการแปรรู ปและ/หรือ
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สมาคมและการต่ อรองเป็ นหมู่
คณะ
(อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่ า
ด้ วยเสรีภาพในการรวมตัวเป็ น
สมาคมและอนุสัญญา ILO
ฉบับที่ 98 ว่ าด้ วยสิทธิในการ
จัดตั้งและการต่ อรองเป็ นหมู่
คณะ)

ผลิตทางอุตสาหกรรม มีสิทธิในการก่ อตั้งและ/หรือเข้ าร่ วมองค์ กรทีพ่ วกเขาเลือก
องค์ กรควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าสหภาพแรงงานหรือองค์กรทีค่ ล้ ายคลึงกันไม่ ได้ อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดทีไ่ ม่
เหมาะสมและผู้แทนขององค์ กรดังกล่ าวไม่ ได้ถูกเลือกปฏิบัตแิ ละเข้ าถึงสมาชิกทั้งหมดของพวกเขาในสถานที่
ทางานได้
องค์ กรควรตรวจสอบว่ าคนงานทั้งหมดมีสิทธิในการต่ อรองเป็ นหมู่คณะ

KPI ที่ได้รับการเสนอเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภายใต้ตวั ชี้วดั SNR 5.3:

- KPI 5.3.1: เสรี ภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคม
หลักฐานแสดงว่ าเสรีภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคมไม่ ได้ รับการเคารพ
แสดงว่ าเสรีภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคมไม่ ได้ รับการเคารพ

ไม่ มหี ลักฐาน

เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : N/A
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเสรี ภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคมไม่ได้
รับการเคารพโดยองค์กร
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเสรี ภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคมไม่ได้รับการ
เคารพโดยองค์กรและมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผูจ้ ดั จาหน่ายเคารพเสรี ภาพในการรวมตัวเป็ น
สมาคม
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเสรี ภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคมไม่ได้รับการ
เคารพโดยองค์กรและผูจ้ ดั จาหน่าย SNR รับประกันว่าเสรี ภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคมได้รับการ
เคารพ
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเสรี ภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคมไม่ได้
รับการเคารพโดยองค์กรและผูจ้ ดั จาหน่าย SNR รับประกัน ว่าเสรี ภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคมได้รับ
การเคารพ
- KPI 5.3.2: การต่อรองเป็ นหมู่คณะ
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หลักฐานแสดงว่ าสิทธิในการต่อรองเป็ นหมู่คณะไม่ ได้รับการเคารพ
ว่ าสิทธิในการต่ อรองเป็ นหมู่คณะไม่ ได้ รับการเคารพ

ไม่ มหี ลักฐานแสดง

เป้ าหมายสาหรับผู้ปลูก SNR รายเล็กและรายใหญ่ : N/A
เป้ าหมายสาหรับสวนยางบริษัท SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าสิ ทธิในการต่อรองเป็ นหมูค่ ณะไม่ได้รับ
การเคารพโดยองค์กร
เป้ าหมายสาหรับผู้แปรรูป SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าสิ ทธิในการต่อรองเป็ นหมูค่ ณะไม่ได้รับการ
เคารพโดยองค์กรและมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผูจ้ ดั จาหน่ายเคารพสิ ทธิในการต่อรองเป็ นหมู่
คณะ
เป้ าหมายสาหรับผู้ค้า SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าสิ ทธิในการต่อรองเป็ นหมูค่ ณะไม่ได้รับการเคารพ
โดยองค์กรและผูจ้ ดั จาหน่าย SNR รับประกัน ว่าสิ ทธิในการต่อรองเป็ นหมูค่ ณะได้รับการเคารพ
เป้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ปลายทาง SNR: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าสิ ทธิในการต่อรองเป็ นหมูค่ ณะไม่ได้รับ
การเคารพโดยองค์กรและผูจ้ ดั จาหน่าย SNR รับประกันว่าสิ ทธิในการต่อรองเป็ นหมู่คณะได้รับการ
เคารพ

ชื่อขององค์ กรทีป่ ระกาศตนเอง ________________________________________________________________________
วันทีข่ องการส่ งการประกาศตนเอง: _____(วว) ______(ดด) _______ (ปปปป)
20

