
	

1 การตีความข้อกําหนดการตรวจสอบภายในของมาตรฐาน RSPO สําหรบัเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISH) 
 

	

คําถามที่พบบ่อย (FAQ)  
การตีความข้อกําหนดการตรวจสอบภายในของมาตร
ฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISH) 
 

                   
1. การตีความข้อกําหนดการตรวจสอบภายในของมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISH) 

ใช้กับใคร?? 

 ใช้กับเกษตรกรรายย่อยอิสระที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ปี 2562  

	

2. การตีความข้อกําหนดการตรวจสอบภายในของมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISH) 
มีผลบังคับใช้เมื่อใด?	

 มีผลบังคับใช้วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 หลังจากที่ได้โพสต์ประกาศ	ลงเว็บไซต์ของ RSPO	

	

3. การตีความข้อกําหนดการตรวจสอบภายในของมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISH)	
จะมีผลบังคับใช้ถึงเมื่อใด?	

 จะยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะมีการทบทวนมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ปี 2562  

	

4. จะเกิดอะไรขึ้นกับการดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในข้อ B1.1 และหลักเกณฑ์ B 
ก่อนหน้านี?้		

 การดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดก่อนหน้าวันที่มีผลบังคับใช้ (2 พฤศจิกายน 2564) 
จะต้องได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกําหนดในระบบการรับรองมาตรฐาน RSPO 
สําหรับหลักการและเกณฑ์กําหนด รวมทั้งมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ปี 	

	

5. การตีความระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น (ถ้ามีในบางประเทศหรือภูมิภาค) จะมีผลแทนที่การตีความนี้หรือไม่?			
 และถือเป็นมาตรฐานที่นําไปใช้กับข้อกําหนดทั้งหลายตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ 

ซึ่งได้รับการทบทวนใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการจัดทําการตีความระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น 

https://rspo.org/news-and-events/announcements/interpretation-of-internal-audit-requirement-in-the-rspo-independent-smallholder-standard


 
	
	

	

2 การตีความข้อกําหนดการตรวจสอบภายในของมาตรฐาน RSPO สําหรบัเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISH) 
 

6. การตีความข้อกําหนดการตรวจสอบภายในกําหนดไว้ว่าต้องตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปสีําหรับการรั
บรอ งสมาชิกกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ 33 ของสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 
อะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังค่าต่ําสุดที่กําหนด?		

 ค่าต่ําสุดนี้นําเสนอโดยอิงจากข้อกําหนดสูงสุดจากแผนอื่นๆ เป็นเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด 

	

7. สําหรับการคํานวณจํานวนสมาชิกอย่างน้อยร้อยละ 33 องสมาชิกกลุ่มที่ต้องได้รับการตรวจสอบภายใน 
หากหารแล้วมีเศษจะปัดขึ้นหรือปัดลง?	

 เศษปัดขึ้น	
	

8. สําหรับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเดิม (ที่มีผลความเสี่ยงต่ํา) 
มีความเป็นไปได้ว่าสมาชิกจะได้รับการตรวจสอบเพียงครั้งเดียวในระหว่าที่มีการรับรองขั้นต้น (IC) 	
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างกําหนดไว้เพียงร้อยละ 33 ของสมาชิกกลุ่ม สิ่งนี้ยอมรับได้หรือไม่?	

 ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากการตรวจสอบภายในสมาชิกกลุ่มขั้นต่ําร้อยละ 33 
นี้จะทําได้เฉพาะกับการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีภายหลังจากบรรลุข้อกําหนดทั้งหมดร้อยละ 100 
เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างที่มีการรับรองขั้นต้น  
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระจําเป็นต้องดําเนินการตามข้อกําหนดแรกในการตีความที่กล่าวว่าอย่างน้อยร้อยละ 50 
ของสมาชิกจะต้องผ่านการตรวจสอบภายใน ดังที่กําหนดไว้ด้านล่างนี้: 

  “"การตีความนี้ให้เวลาสองปีเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของระบบการควบคุมภายใน (ICS) ข้อ B1.1 
ตามหลักเกณฑ์ B โดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระอย่างน้อยร้อยละ 50 (รายใหม่และรายเดิม) 
จะต้องไดร้ับการตรวจสอบในช่วงปีแรก" 

	

9. จะนําระยะเวลาผ่อนผันสําหรับการใช้การประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสําหรับการตรวจประเมินเพื่อติดต
ามผ ลประจําปีสําหรับการรับรองมาตรฐานมาใช้ได้หรือไม่?	

 ใช้ระยะเวลาผ่อนผัน 6 เดือนได้ 

	

10. เอกสารตีความการตรวจสอบภายในมาตรฐานเกษตรกรรายย่อยอิสระ ระบุไว้ว่า 
“สําหรับการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีสําหรับการรับรองมาตรฐานผู้จัดการกลุ่มจะต้องทําการประเ
มินความเสี่ยง” การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีหมายความถึงอะไร?	

 การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปี (ASA 2 หรือ ASA 3) 
คือการตรวจสอบที่จัดทําขึ้นหลังจากที่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระใหม่หรือเดิมได้ดําเนินการตรวจสอบภายในสมา
ชิกทั้งหมดร้อยละ 100 ภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ผ่านข้อกําหนดระบบการควบคุมภายในข้อ B1.1 
ตามหลักเกณฑ์ B เรียบร้อยแล้ว 	
	

	

	

Eligibility	 TC	A	 TC	B	(IC)	 ASA	1	 ASA	2	 ASA	3	 ASA	4	

2	ปี	 1	ปี	 5	ปี	



	
	

	

3 การตีความข้อกําหนดการตรวจสอบภายในของมาตรฐาน RSPO สําหรบัเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISH) 
 

11. เอกสารตีความการตรวจสอบภายในมาตรฐานเกษตรกรรายย่อยอิสระ 
ระบุไว้ว่า“สําหรับการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีสําหรับการรับรองมาตรฐาน  
ผู้จัดการกลุ่มจะต้องทําการประเมินความเสี่ยง” การประเมินความเสี่ยงนี้ต้องทําเมื่อใด?	
จะต้องดําเนินการประเมินความเสี่ยงเมื่อสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรายย่อยทั้งหมดร้อยละ 100 
ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในแล้ว 

	

12. การตีความการตรวจสอบภายในจะนําไปใช้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระใหม่ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐา
น RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ปี 2562 อย่างไร?	
การปฏิบัติตามข้อกําหนดของระบบควบคุมภายในข้อ B1.1 ตามหลักเกณฑ์ B 
แสดงได้ด้วยการตรวจสอบภายในสําหรับสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดโดยการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีครั้งแ
รก (ASA 1) ข้อกําหนดนี้จะทําให้มั่นใจได้ว่าระยะเวลา 2 
ปีที่ให้ไว้นั้นได้มีการตรวจสอบสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มแล้ว ระหว่างการตรวจสอบขั้นต้น 
(ข้อกําหนดตามหลักเกณฑ ์B) สมาชิกร้อยละ 50 ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรอิสระจะต้องได้รับการตรวจสอบภายใน 

	

13. Bการตีความการตรวจสอบภายในจะนํามาใช้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่ออิสระเดิมที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐา
น RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ปี 2562 อย่างไร? 

การปฏิบัติตามข้อกําหนดของระบบควบคุมภายในข้อ B1.1 ตามหลักเกณฑ์ B 
แสดงได้ด้วยการตรวจสอบภายในสําหรับสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดโดยการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีครั้งที่ 
2 ข้อกําหนดนี้จะทําให้มั่นใจได้ว่าระยะเวลา 2 ปีที่ให้ไว้นั้นได้มีการตรวจสอบสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มแล้ว 
ระหว่างการตรวจสอบขั้นต้น (ข้อกําหนดตามหลักเกณฑ์ B) สมาชิกร้อยละ 50 
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรอิสระจะต้องได้รับการตรวจสอบภายใน 

 

14. ารตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีครั้งที่ 2 ออะไร?	
การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีครั้งที่ 2 คือการประเมินครั้งที่ 3 กับผู้จัดการกลุ่ม 
(ไม่รวมการตรวจสอบพิเศษการขยายขอบข่ายการตรวจสอบ) ภายในรอบของการรับรองมาตรฐาน 5 ปี	
	

	

	

	

15. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระอย่างน้อยร้อยละ 50 (ใหม่และเก่า) ะต้องได้รับการตรวจสอบภายในปีแรก 
หมายความว่าอย่างไร?	
การตรวจสอบภายในสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระอย่างน้อยร้อยละ 50 (ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่) 	
จะต้องดําเนินการในปีแรกเพื่อทําให้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของหลักเกณฑ์ B ตามมาตรฐาน RSPO 
สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ปี 2562	

Eligibility	 TC	A	 TC	B	(IC)	 ASA	1	 ASA	2	 ASA	3	 ASA	4	

2	ปี	 1	ปี	 5	ปี	



 
	
	

	

4 การตีความข้อกําหนดการตรวจสอบภายในของมาตรฐาน RSPO สําหรบัเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISH) 
 

16. หากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเดิมได้ดําเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีในเดือนสิงหาคม 2563 
ตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ปี 2562 
การตีความการตรวจสอบภายในจะนํามาใช้กับกลุ่มด้วยหรือไม่? 	

 การตีความมีผลบังคับใช้หลังจากโพสต์ประกาศลงบนเว็บไซต์ของ RSPO เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
การตรวจสอบใดๆ ที่ได้ทําขึ้นก่อนหน้าการประกาศนี้จะต้องทําตามข้อกําหนดที่วางไว้ตามมาตรฐาน RSPO 
สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ 

	

17. หากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเดิมได้ดําเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีในเดือนธันวาคม 2563 
ตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ปี 2562 	
การตีความการตรวจสอบภายในจะนํามาใช้กับกลุ่มด้วยหรือไม่?	

 การตีความมีผลบังคับใช้หลังจากโพสต์ประกาศลงบนเว็บไซต์ของ RSPO เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
การตรวจสอบใดๆ ที่ได้ทําขึ้นหลังจากการประกาศนี้จะต้องทําตามเอกสารการตีความการตรวจสอบภายใน 
ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเดิมจําเป็นต้องแน่ใจว่าสมาชิกกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ 50 
จะต้องผ่านการตรวจสอบภายในก่อนที่จะมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกในการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลป
ระจําปี (ASA1) 

	

18. หากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเดิมได้ดําเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีในเดือนสิงหาคม 2563 
ตามแนวทางและข้อกําหนดระบบการจัดการ RSPO 
เพื่อการรับรองกลุ่มสําหรับการผลิตปาล์มทะลายสดตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระแล้ว 
การตีความการตรวจสอบภายในจะนํามาใช้กับกลุ่มด้วยหรือไม่?	

 การตีความจะนํามาใช้เมื่อกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระทําการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจําปีในครั้งต่อไป 
เนื่องจากกลุ่มจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้เข้าสู่มาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ 
ปี 2562 
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