
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจประเมินระยะไกล  
จัดทำโดย: สำนักงานเลขาธิการ RSPO เดือนกรกฎาคม 2563 

อัพเดทเมื่อ: 14 กันยายน 2563 

 

สำหรับหลักการและหลักเกณฑ์ (P&C) ของ RSPO หรือการรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) /  
มาตรฐานสำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISH)  

ลำดับ คำถาม คำตอบ 

1. ในระหว่างการแพรร่ะบาดของไวรสั RSPO 
ตัดสินอยา่งไรเพื่อเป็นการรับรองว่าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรั
บรองยังคงสามารถรักษาสภาพการรับรองและมีใบอนุญาต PalmTrace 
ที่ยังไม่หมดอาย ุ

RSPO ได้แจ้งหน่วยรับรอง (CB) 
ทั้งหมดให้ดำเนินการตรวจประเมนิโรงงานของลูกค้าท่ีไดร้ับการรับรองแล้วโดยทำร่วมกันทั้งแ
บบระยะไกลกับแบบตรวจสถานท่ีจริง 
การตรวจประเมินระยะไกลจะใช้เป็นพ้ืนฐานสำหรับการยดือายุใบอนุญาต PalmTrace 
ไปสามเดือนหรือมากกว่า และจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตใบใหมไ่ด ้
เมื่อไดด้ำเนินการตรวจประเมินในสถานท่ีจริงและกระบวนการตรวจประเมินเสร็จสมบูรณ์  

2. คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะยังรักษามาตรฐานของ RSPO ไว้ได้ 
ถ้าผู้ตรวจประเมินมีข้อจำกัดในการเดินทางและไม่สามารถดำเนินการตร
วจประเมินในสถานท่ีจริงได ้

จนถึงปัจจุบัน CB 
ทั้งหมดไดร้ับแจ้งแล้วว่าใหด้ำเนินการตรวจประเมินโรงงานของลูกค้าท่ีได้รับการรับรองแล้ว 
โดยทำร่วมกันทั้งสองแบบคือแบบระยะไกลและแบบตรวจสถานท่ีจริง (ถ้าเป็นไปได้) 
นอกจากน้ี 
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จากความพยายามที่จะเพิม่ความน่าเชื่อถือให้แก่กระบวนการตรวจประเมินของเราในช่วงเวลา
เช่นนี้ CB ที่ได้รับการรับรองจาก RSPO จะทำการตรวจประเมินระยะไกลโดยมี 
“ผู้อำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน” 
จำนวนหนึ่งคนหรือมากกว่าร่วมทำงานในสถานท่ีจริงด้วย  
 

เราจะใช้ผู้อำนวยความสะดวกในการตรวจประเมินเมื่อใดก็ตามที่ทีมผู้ตรวจประเมินของ CB 
ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานท่ีจรงิเพื่อทำการประเมินได้ 
และเมื่อจำเป็นต้องมีการเยีย่มสถานท่ีจริง และ/หรือ การสัมภาษณ์  
ผู้อำนวยความสะดวกในการตรวจประเมินจะสนับสนุนทีมผู้ตรวจประเมินในการยืนยันและเก็
บบันทึกหลักฐานท่ีเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีทีม่ี 
รวมทั้งจะสมัภาษณ์พนักงานหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
ตามทีท่ีมผูต้รวจประเมินร้องขอ 
ซึ่งข้ันตอนดังกล่าวสามารถใช้ได้กบัการตรวจประเมินทุกประเภท   

3. จะเกิดอะไรขึ้นกับใบอนุญาต PalmTrace ของฉัน 
(ซึ่งกำลังจะหมดอายุเดือนหนา้) 
ถ้าการตรวจประเมินในสถานท่ีจรงิไม่สามารถทำได้  
อันเนื่องมาจากการล็อคดาวนห์รือข้อจำกัดในการเดินทาง   

ร้องขอต่อ CB ของคุณให้ทำการยดือายุใบอนุญาตปัจจุบันออกไปอีกสามเดือน 
(ระยะเวลาของใบอนุญาตจะเป็น 15 เดือน) 

4. จะเกิดอะไรขึ้นกับใบอนุญาตที่ไดต้่ออายุไปแล้ว 
ถ้ายังไม่สามารถทำการตรวจประเมินในสถานท่ีจริงได้ 
แม้จะต่อเวลาออกไป 3 เดือนแล้วก็ตาม 

CB ของคุณควรทำการตรวจประเมินระยะไกล และขอขยายเวลาใบอนุญาต PalmTrace 
ออกไปอีกสามเดือน (ระยะเวลาของใบอนุญาตจะเป็น 18 เดือน) 

5. ฉันจะสามารถขอปรมิาณทีไ่ดร้ับการรับรองเพิม่เตมิ 
ในช่วงเวลายืดอายุใบอนุญาต ได้หรือไม ่

ได้ คณุสามารถขอขยายปริมาณไดใ้นช่วงเวลายืดอายุใบอนุญาต 

6. จะสามารถขอใบอนุญาตใหม่ได้เมือ่ไร  คุณจะสามารถขอใบอนุญาตใหมส่ำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาลม์ (P&C) 
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หรือเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISH) ได้ 
เมื่อได้ทำการตรวจประเมินสถานทีจ่ริงและสรุปผลเสรจ็สมบูรณ์แลว้เท่าน้ัน  

7. การตรวจประเมินระยะไกลจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินโดยรว
มหรือไม่  

ไม่ การตรวจประเมินระยะไกลไมค่วรจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินโดยรวมเพิม่ขึ้น 
เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินระยะไกลนั้น เป็นไปตามใบเสนอราคาที่ CB 
ของคุณได้ใหไ้ว้  

8. การตรวจประเมินระยะไกลจะใช้เวลานานเท่าไร การตรวจประเมินระยะไกลจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 30% 
ของจำนวนวันปฏิบัติงานท้ังหมดทีร่ะบุไว้ และ 70% 
ของเวลาทั้งหมดควรจะถูกจัดสรรให้เป็นการตรวจประเมินในสถานที่ ตัวอย่างเช่น 
ถ้าจำนวนวันปฏิบัติงานท้ังหมดทีร่ะบุไว้คือ 12 วัน การตรวจประเมนิระยะไกลจะทำได้ใน 3 
หรือ 4 วันทำงาน ในขณะที่การตรวจประเมินในสถานท่ีจริงจะทำได้ใน 8 หรือ 9 วันทำงาน  

9. จะเกิดอะไรขึ้น หากพบว่ามีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (non-
conformity: NC) ระหว่างการตรวจประเมินระยะไกล 

ควรต้องมีการแกไ้ข NC ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด แต่ก็สามารถยื่นขอขยายเวลาได้ 
เมื่อดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว  

10. เหตุใดการตรวจประเมินระยะไกลจึงสามารถนำมาใช้แทนการตรวจประ
เมินในสถานท่ีจริงไมไ่ด้  

ใน P&C และมาตรฐาน RSPO ISH 
มีตัวบ่งช้ีซึ่งต้องอาศัยการสมัภาษณ์คนงานและสมาชิกในชุมชนในสถานท่ีจริง 
รวมถึงการตรวจประเมินเพื่อยืนยนัสภาพของสถานท่ี ซึ่ง CB 
จะต้องทำการสุม่ตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ระหว่างการตรวจประเมินในสถานท่ีจริง 

11. CB จะสามารถทำการตรวจประเมนิเพื่อการรับรองเบื้องต้น (IC) 
โดยใช้การตรวจประเมินระยะไกลได้หรือไม่  

ไม่ได้ การตรวจประเมินเพื่อรับรองเบื้องต้น (IC) 
จะไมส่ามารถทำผา่นการตรวจประเมินระยะไกลได้ ทั้งนี้ CB จะต้องทำการตรวจประเมิน IC 
ทั้งแบบระยะไกลและในสถานท่ี และจะสามารถดำเนินการขอใบอนญุาตใหมไ่ด้ 
เมื่อการตรวจประเมินในสถานท่ีเสร็จสิ้น และได้สรุป สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NC) 
ทุกประเด็นแล้ว ก่อนท่ีกระบวนการตัดสินใจจะเริ่มขึ้น 
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12. จุดยืนท่ีว่าจะไม่อนุญาตให้ทำการตรวจประเมินใหม่กับมาตรฐานของ 
RSPO ISH ในเฟสการประเมินเกณฑ์เบื้องต้น (Eligibility), Milestone 
A หรือ Milestone B 
จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรรายย่อยอิสระหรือไม ่

เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระทีพ่ร้อมสำหรับการรับรองตา
มมาตรฐานเกษตรกรรายย่อยอสิระของ RSPO ซึ่งในแง่ดังกล่าว 
จะไดร้ับอนุญาตให้ทำการตรวจประเมินระยะไกลในเฟสการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นได้กต็่อเมื่อ
มีข้อจำกัดในการตรวจประเมินในสถานท่ีจริงในประเทศ/ภูมิภาคที่ใดที่หนึ่งอันเนื่องมาจากไวรั
สโควิด-19  รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารขั้นตอนตรวจประเมินสำรองของ RSPO 
(Contingency RSPO Audits procedure) 

13. การตรวจประเมินระยะไกลโดยสมบูรณส์ำหรับ Milestone A (MS A) 
หรือ Milestone B (MS B) สำหรบัมาตรฐาน RSPO ISH 
สามารถทำไดห้รือไม ่

ไม่ได้ สำหรับทั้ง MS A และ MS B 
จะต้องใช้การตรวจประเมินที่ผสมกันท้ังแบบระยะไกลและในสถานที่จริง 
รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารขั้นตอนการตรวจประเมินสำรองของ RSPO   

14. ฉันสามารถโอนย้ายการรับรองไปยัง CB 
รายอื่นโดยไมไ่ด้ทำการตรวจประเมินในสถานท่ีจริงได้หรือไม่  

ได้ CB สามารถทบทวนก่อนการโอนย้าย ก่อนท่ีจะทำการตรวจประเมินในสถานท่ีจริง 
การทบทวนก่อนโอนย้ายนี้ทำขึ้นเพื่อที่จะได้แน่ใจว่า CB 
รายใหมม่ีอำนาจควบคุมการออกใบอนุญาต PalmTrace ให้แก่ลูกค้าของตน 
และยังสามารถวางแผนดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลไดด้้วย 
หากจำเป็นต้องขยายเวลาออกไป 

15. ฉันสามารถเปลีย่นรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของโรงงานสกัดน้ำมันปาลม์ 
ในช่วงการล็อคดาวน์ไดห้รือไม่   

ได้ CB 
สามารถทำการตรวจประเมินระยะไกลกับกระบวนการสำหรับรปูแบบห่วงโซ่อุปทานอันใหม่ได้   

16. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มพ้ืนท่ีการจัดการใหม่ 
ผ่านการตรวจสอบการเฝ้าระวังระยะไกล (remote surveillance 
audit) ของบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอยู่แล้ว 

ทำได้ เป็นไปได้ที่จะดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลบางส่วนในพ้ืนท่ีการจัดการใหม่ 
อย่างไรก็ดี การรวมเอาพื้นที่การจดัการใหมไ่ว้ในใบรับรองจะสามารถทำได้ 
หลังจากทีไ่ด้ทำการตรวจประเมินในสถานท่ีจริงเสร็จสิ้นแล้วเท่าน้ัน 
ซึ่งการตรวจประเมินระยะไกลจะครอบคลมุข้อกำหนดสำหรับขั้นตอนกระบวนการที่ต้องเก็บบั
นทึก   
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17. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอยืดอายุใบอนุญาตที่กำลังจะหมดอายุ 
ออกไปมากกว่าสามเดือน  

ได้ สามารถขอได้หลังจากท่ีทำการตรวจประเมินระยะไกลเสร็จสิ้นแล้ว  

18. ถ้าจะขอยืดอายุใบอนุญาตผ่านการตรวจประเมินระยะไกล 
จำเป็นต้องขออนุมัติจากสำนักงานเลขาธิการ RSPO หรือไม ่

ไม่ การดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลไม่จำเป็นต้องไดร้ับการอนุมัติจาก RSPO ทั้งนี้ CB 
จะเป็นผู้วางแผนทำการตรวจประเมินระยะไกล หากจำเป็นต้องมีการยืดอายุใบอนุญาต  

19. การยืดอายุใบอนุญาตมาพร้อมกับการยืดอายุปริมาณหรือไม่ 
หรือจำเป็นต้องยื่นขอยืดอายุปรมิาณต่างหาก   

สามารถยื่นขอยืดอายุปริมาณได้พร้อมการการขอยืดอายุใบอนุญาต หรือจะขอแยกกันก็ได้ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหน่วยท่ีให้การรับรอง (Unit of Certification) จะเปน็ผู้ตัดสินใจ  

20. 
 

วันท่ีที่ใบอนุญาตยังมีผลบังคับใช้อยู่จะแตกต่างออกไป 
เมื่อยื่นขอยืดอายุใบอนุญาตหรือไม่  

ไม่ เมื่อการขอยืดอายุนั้น เป็นการขอสำหรับใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน ไม่ใช่ใบอนุญาตใหม่  

21. ในประเทศท่ียกเลิกการล็อคดาวน์แล้ว 
จะสามารถดำเนินการตรวจประเมนิระยะไกลไดห้รือไม่ 
ถ้าหน่วยที่ไดร้ับการรับรองยังคงใช้นโยบาย “ห้ามคนนอกเข้า” (no 
guest) หรือ CB ยังคงใช้ข้อจำกัดในการเดินทางอยู่   

ได้ สามารถใช้การตรวจประเมินระยะไกลได้ 
และจะต้องเก็บหลักฐานของนโยบายดังกล่าวไว้ด้วย 

22. หากมีการผ่อนคลายมาตรการจำกดัต่าง ๆ และ CB 
อนุญาตให้ดำเนินการตรวจประเมนิในสถานท่ีจริงได้ 
รวมทั้งบริษัทอนุญาตให้ทีมผู้ตรวจประเมินทำการตรวจประเมินเพื่อการ
รับรองเบื้องต้น ทาง CB จำเป็นตอ้งขออนุมัติจาก RSPO หรือไม ่

การตัดสินใจว่าจะดำเนินการตรวจประเมินในสถานท่ีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ CB และบริษัทจะ 
ตกลงกัน และไม่มีข้อกำหนดว่าต้องขออนุมัติจาก RSPO อย่างไรก็ดี CB 
ก็ต้องส่งใบแจ้งบอกแก่สาธารณะ (Public Notification) 
เกี่ยวกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองเบื้องต้นด้วย  

 
สำหรับการรับรองห่วงโซ่อุปทานของ RSPO (SCC) 

 

ลำดับ คำถาม คำตอบ 
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1. การจะขอยืดอายุใบอนุญาตโดยใช้การตรวจประเมินระยะไกล 
จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานเลขาธิการ RSPO หรือไม่  

ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องขออนุมัติจาก RSPO เพื่อจะทำการตรวจประเมินระยะไกล ท้ังนี้ CB 
จะตัดสินใจว่าจำเป็นต้องทำการตรวจประเมินแบบระยะไกลหรือในสถานท่ีจริง 
และหากตัดสินใจว่าจะการตรวจประเมินระยะไกลก็จำเป็นต้องมีเหตผุลกำกับ  

2. เรามีว่าทีลู่กค้าจากสหรัฐอเมริกาหลายรายที่อยากได้รับการรับรอง 
แต่เนื่องจากไวรสัโควดิ คนกลุม่นี้จงึไม่สามารถไปขอรับการรับรองได ้
เราจะทำอยา่งไรดี  

สำหรับการรับรองห่วงโซ่อุปทาน (SCC) ทาง CB 
ได้รับอนญุาตใหด้ำเนินการตรวจประเมินระยะไกลสำหรับการรับรองเบื้องต้น (Initial 
Certification: IC) การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจำปี (Annual Surveillance Audit: 
ASA) หรือการตรวจประเมินเพื่อรบัรองซ้ำ (Recertification: RC) ในระหว่างที่มีการระบาด  

3. CB 
ควรทำอย่างไรเมื่อไม่สามารถกำหนดเวลาเพื่อทำการตรวจประเมินระยะ
ไกลกับลูกค้าของตนที่ถือใบอนุญาต PalmTrace 
ซึ่งกำลังจะหมดอายุพรุ่งน้ี  

CB ควรขอยืดเวลาเป็นระยะเวลาสุงสุดคือ 3 เดือน 
ก่อนท่ีใบอนุญาตปัจจุบันของลูกคา้จะหมดอายุ 
และให้ดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลระหว่างช่วงเวลาดังกลา่ว 
และจะยื่นขอใบอนุญาตใบใหมไ่ด้เมื่อทำการตรวจประเมินระยะไกลเสร็จสิ้น  

4. ขั้นตอนต่อไปที่ CB จะดำเนินการคืออะไร 
หลังจากท่ีการตรวจประเมินระยะไกลเสรจ็สิ้นแล้ว  

CB ควรจะดำเนินกระบวนการตรวจประเมินให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วยืน่คำขอใบอนุญาต 
PalmTrace ใหม่   

5. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะยื่นขอยืดอายใุบอนุญาตที่กำลังจะหมดอายุ 
มากกว่าสามเดือน  

สำหรับ SCC การตรวจประเมินระยะไกล อนุญาตใหส้ำหรบั IC, ASA หรือ RC ดังนั้น 
จึงไม่อนุญาตให้ยืดอายุใบอนุญาตเพิ่มเติม หลังจากท่ีได้ขยายเวลาสามเดือนแรกไปแล้ว  

6. ประกาศจาก RSPO 
ระบุว่าจะมีการทบทวนการตัดสินใจท่ีจะทำการตรวจประเมินระยะไกล
ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ฉะนั้น CB 
จะยังคงทำการตรวจประเมินระยะไกลหลัง 31 สิงหาคม 2563 
ได้หรือไม่  

ได้ CB ยังสามารถกำหนดเวลาการทำการตรวจประเมินระยะไกลหลังวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ได้ แต่ต้องมบีันทึกเหตผุลของการตัดสินใจนี้ และเก็บบันทึกดังกล่าวไว้ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึก  
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7. มาตรการล็อคดาวน์ในญี่ปุ่นอาจมกีารผ่อนคลายแล้ว 
แต่บริษัทยังคงนโยบายที่ว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยีย่มสำนั
กงานหรือโรงงานของตน ในกรณนีี้ 
ยังสามารถทำการตรวจประเมินระยะไกลได้หรือไม่   

ได้ CB สามารถดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลได้ แต่ต้องมีบันทกึเหตุผลของการตดัสินใจนี้ 
และเก็บบันทึกดังกล่าวไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึก  

8. ลูกค้าของเรารายหนึ่งถือใบอนุญาตที่ไดร้ับการยดือายุมาแล้วสามเดอืน 
โดยจะมีอายุถึงวันท่ี 2 สิงหาคม 2563 อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากจำนวนผู้ตดิเช้ือไวรสัโควดิ-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เมืองที่ลูกค้าอยู่กำลังจะมีการล็อคดาวน์อีกครั้งในไม่ช้า 
และเนื่องจากอาจจะไม่สามารถทำการตรวจประเมินระยะไกลได้ 
คุณสามารถใหส้ิทธิในการยืดอายุใบอนุญาตแก่ลูกค้ารายนี้ออกไปไดอ้ีก
หรือไม่  

CB จะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการ RSPO รับทราบ 
ก่อนท่ีจะยื่นเรื่องขอยืดอายเุพิ่มเตมิหลังจากท่ีได้รับอนญุาตให้ยดือายุใบอนุญาต PalmTrace 
มาแล้วสามเดือนก่อนหน้าน้ี ทั้งนี้ การยืดอายเุพิ่มเติมจะไดร้ับอนุญาตเป็นกรณีๆ ไป และ CB 
ต้องเก็บบันทึกกรณีเหล่านีด้้วย  

9. สามารถเพิ่มพื้นทีใ่หมเ่ข้าไปในพ้ืนท่ีเดิมที่ได้การรับรองแล้ว 
ผ่านการตรวจประเมินระยะไกลไดห้รือไม่   

ได้ การเปลี่ยนแปลงขอบเขต ไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบของการลดหรือเพิ่มพ้ืนท่ีนั้น 
สามารถทำไดผ้่านการตรวจประเมนิระยะไกล  

10. เนื่องจาก CB สามารถทำการตรวจประเมินระยะไกลได้ 
เราสามารถขอให้ CB 
ลดจำนวนวันตรวจประเมินและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินลงได้หรือไ
ม่  

RSPO ไม่มีอำนาจในการแทรกแซงการตัดสินใจในกรณเีช่นนี้ 
เรื่องนี้เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจระหว่าง CB กับลูกค้าของ CB ที่ต้องเจรจากันเอง 

11. เรามลีูกค้าท่ีมีพื้นท่ีทีไ่ด้การรับรองหลายแห่ง 
และจากการสุม่ตัวอย่างในการตรวจประเมิน 
เราจะต้องตรวจประเมินพื้นที่ท่ีอยู่ในประเทศท่ีการระบาดของเชื้อไวรัสโ
ควิด-19 กำลังแพร่ขยาย เราจึงอยากขอคำแนะนำจาก RSPO 
เกี่ยวกับเรื่องนี ้

CB สามารถดำเนินการตรวจประเมินในสถานท่ีจริงสำหรับพ้ืนท่ีที่เขา้ถึงได้ 
และทำการตรวจประเมินระยะไกลสำหรับพื้นท่ีที่เข้าถึงไมไ่ด้ 
ซึ่งเหตุผลของการตดัสินใจนี้ต้องจดบันทึก และเก็บบันทึกดังกล่าวไว ้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึก 
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Notes : The English version of this document shall always prevail in case of any discrepancy or inconsistency between the English 

version and other translated versions. 

 

 


