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คำานำา 

กรอบเอกสารนำาร่องนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเอกสารพื้นฐานในการจัดทำาเอกสารระบบการรับรอง
มาตรฐาน RSPO โดยคณะทำางาน RSPO ด้านการรับรองผ่านเขตอำานาจการปกครอง (JWG) 
วิธีการแบบเขตอำานาจการปกครอง (Jurisdictional Approach) เป็นกรอบการทำางานแนวใหม่สำาหรับ 
RSPO โดยใช้มุมมองที่กว้างกว่าหน่วยการผลิต (production unit) และร่วมกับภาครัฐในฐานะผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลัก เอกสารนี้จึงนำาเสนอแนวทางและกรอบการทำางานสำาหรับการพัฒนาวิธีการแบบเขต
อำานาจการปกครองในการรับรองน้ำามันปาล์มอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐาน RSPO (หลักการ
และเกณฑ์กำาหนดปี 2018 มาตรฐานเกษตรกรรายย่อยอิสระ ฯลฯ) และกำาหนดวิธีการปฏิบัติแบบเป็น
ขั้นตอน (stepwise) ที่สอดคล้องกันในทุกภูมิภาค
เอกสารฉบับก่อนหน้านี้เป็นข้อเสนอจากการปรึกษาหารือระดับโลกสองครั้ง คือ ณ วันที่ 24  มิถุนายน 
ถีง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  และ 28 กุมภาพันธ์ 2020 ถึง 1 พฤษภาคม 2020  ซึ่งทำาให้เกิดการสร้าง
บทเรียนจากโครงการนำาร่องผ่านวิธีการแบบเขตอำานาจการปกครองในส่วนต่างๆ ของโลกขึ้น 
(https://rspo.org/about/supporting-bodies#jurisdictional-working-group).

https://rspo.org/about/supporting-bodies#jurisdictional-working-group
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ตารางสารบัญ
สารบัญ

คำานำา

กิตติกรรมประกาศ

รายการคำาย่อ

อภิธานศัพท์

ภาคผนวก 1. วิสัยทัศน์ RSPO และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

ภาคผนวก 2. รายการเพื่อการปรับปรุงกรอบงานนำาร่องในปัจจุบัน 

1. บทนำา

 1.1 RSPO ผ่านวิธีการแบบเขตอำานาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐานคืออะไร
 1.2 เหตุใดจึงต้องใช้วิธีการแบบเขตอำานาจการปกครองในการรับรองมาตรฐาน
 1.3 วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้

2. ขอบเขต
 2.1 ขอบเขตอำานาจการปกครองและหน่วยการรับรองมาตรฐาน 
       (UNIT OF CERTIFICATION)
 2.2 บทบาทของคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน 
       (MULTI-STAKEHOLDER BOARD) และ หน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ 
       (THE JURISDICTIONAL ENTITY)
 2.3 การจัดการเงินทุนของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ
 2.4 การบังคับใช้มาตรฐาน RSPO ที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำานาจการปกครอง
 2.5 สมาชิกภาพ RSPO สำาหรับหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE) 

3. วิธีการปฏิบัติแบบตามขั้นตอน (stepwise) RSPO สำาหรับการรับรองมาตรฐานแบบเขตอำานาจ
การปกครอง  
 3.1 วิธีการปฏิบัติแบบตามขั้นตอน
 3.2 การแสดงผลระดับภูมิทัศน์ (LANDSCAPE PERFORMANCE) – 
       ผลกระทบตามระดับ (SCALE)
 3.3 การมอบหมายความรับผิดชอบในระดับบน (UPWARD DELEGATION)
 3.4 การตรวจสอบอย่างกว้างขวางทางเขตอำานาจการปกครอง
 3.5 ข้อกำาหนดวิธีการปฏิบัติแบบตามขั้นตอน  

4. ข้อกำาหนดระบบเขตอำานาจการปกครอง 
 4.1 ธรรมาภิบาลของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE) 
 4.2 การปฏิบัติการของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE) 
 4.3 ระบบการร้องทุกข์ อุทธรณ์ และ ความคับข้องใจในองค์กร

5. ข้อกำาหนดระบบการรับรองมาตรฐาน
 5.1 ระบบการรับรองมาตรฐานสำาหรับ JA
 5.2 การอ้างสิทธิ์ในการรับรอง และ การลงทะเบียนในระบบ RSPO PALMTRACE
 5.3 การไม่ปฏิบัติตาม (การลงโทษ) 
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กิตติกรรมประกาศ

RSPO รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อสมาชิกคณะทำางานด้านการรับรองผ่านเขตอำานาจการปกครอง (JWG) 
ทุกท่าน หากปราศจากการสนับสนุนเหล่านี้ กรอบการทำางานนี้คงไม่สามารถลุล่วงได้:  
Glyn Davies (ประธานร่วม) กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) Sander Van den Ende (ประธานร่วม) SIPEF 
Audrey Lee OLAM María Amparo Albán FEDAPAL John Watts INOBU Kuan Chun Lee P&G Rob 
Nicholls Musim Mas Kaixiang Chin Bunge Marcus Colchester FPP Michael Rice Both ENDS Balu 
Perumal MNS Rauf Prasodjo, Unilever Jon Hixson YUM! Brands Sian Choo Lim Bumitama Wahyu 
W. Wijayanti, Sinarmas Alagendran A.L Maniam Sime Darby

RSPO ขอขอบคุณคณะกรรมการกำากับดูแลการรับรองตามเขตอำานาจปกครองของรัฐซาบาห์ 
(RSPO-JCSC) คณะกรรมการกำากับดูแลระหว่าง สถาบันเพื่อปาล์มน้ำามันยั่งยืน ประเทศเอกวาดอร์ 
(CISPS) และ สมาชิกคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนเพื่อการรับรองตามเขต
อำานาจปกครองของ Seruyan สำาหรับการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และบทเรียนอันมีค่าของแต่ละ
ท่าน
ทั้งนี้ กิตติกรรมประกาศยังได้ส่งไปถึงสมาชิก RSPO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับร่างเอกสารฉบับก่อนหน้านี้ 
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AB หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) 

ACOP การสื่อสารความก้าวหน้าประจำาปี (Annual Communication of Progress)

CB หน่วยออกใบรับรอง (Certification Body)

CPO น้ำามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)

CSO องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organisation)

CSPO น้ำามันปาล์มยั่งยืนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Certified Sustainable Palm Oil)

FFB ทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch)

FPIC การยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นอิสระ (Free, Prior and Informed Consent)

HFCC ประเทศที่มีป่าไม้ปกคลุมสูง (High Forest Cover Countries) 

HFCL ภูมิทัศน์ที่มีป่าไม้ปกคลุมสูง (High Forest Cover Landscape)

HCS การกักเก็บคาร์บอนในปริมาณสูง (High Carbon Stock)

HCV สิ่งที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (High Conservation Value)

HRD นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders)

ICS ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System)

ISH เกษตรกรรายย่อยอิสระ (Independent Smallholder)

JA วิธีการแบบเขตอำานาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน (Jurisdictional Approach)

LUCA การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน (Land Use Change Analysis)

MB สมดุลมวล (Mass Balance)

NGO องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organisation)

NI การตีความระดับประเทศ (National Interpretation)

NPP ระเบียบวิธีการปลูกปาล์มในพื้นที่ปลูกใหม่ (New Planting Procedure)

PKO น้ำามันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Oil)

P&C หลักการ และเกณฑ์กำาหนด (Principles & Criteria)

RaCP ระเบียบวิธีการการเยียวยาและการจ่ายค่าชดเชย (Remediation and Compensation Procedure)

RISS มาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ (RSPO Independent Smallholders Standard)

RSPO องค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยน้ำามันปาล์มยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

SEIA การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Social and Environmental Impact Assessment)

SG การแบ่งแยกน้ำามันปาล์ม (Segregated)

SOP เอกสารที่แนะนำาวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ (Standard Operation Procedures)

ToC ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)

รายการคำาย่อ
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การตรวจสอบระบบ
เพื่อการรับรอง

กระบวนการที่เป็นระบบเป็นอิสระและมีการจัดทำาเป็นเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานที่เป็นรูปธรรมและการประเมินอย่างเป็นกลางในการกำาหนดขอบเขตที่
จะปฏิบัติตามเกณฑ์การตรวจสอบได้สำาเร็จ

การรับรองระบบ
งาน(Accreditation)

เอกสารรับรองของหน่วยงานภายนอก (Third-party) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยออก
ใบรับรอง (certification body) ในการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าหน่วยงานมี
ความสามารถในการดำาเนินการประเมินการรับรอง RSPO

หน่วยรับรองระบบ
งาน Accreditation 
Body (AB)

องค์กรที่ดำาเนินการรับรอง CBs  โดยองค์กรนั้นจะต้องลงนามใน 
International Accreditation Forum (IAF) หรือข้อตกลงการยอมรับพหุภาคี 
(MLA) ที่เหมาะสม หรือเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของ International Social and 
Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL)

ระบบบัญชีและการ
อ้างสิทธิ์ หรือ RSPO 
เครดิต 

รูปแบบที่สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำามันปาล์มยั่งยืนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน RSPO โดยผ่านการขายเครดิต RSPO ซึ่งในหนึ่งหน่วยของ 
RSPO เครดิต หมายถึง หนึ่งเมตริกตันของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามันยั่งยืนที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน RSPO

ใบรับรอง เอกสารที่ออกตามกฎระเบียบระบบการรับรองซึ่งระบุว่ามีความเชื่อมั่นในระบบ
เพียงพอว่าผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการที่ระบุอย่างถูกต้องนั้น
สอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะหรือเอกสารเชิงบรรทัดฐานอื่น ๆ

หน่วยออกใบรับรอง 
(CB)

หน่วยงานอิสระที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองระบบงาน (accreditation 
body) สำาหรับมาตรฐาน RSPO เพื่อดำาเนินการตรวจประเมินการรับรองให้เป็น
ไปตามข้อกำาหนดของการรับรองมาตรฐาน RSPO

การอ้างสิทธิ์ การสื่อสารใด ๆ ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ของการ
แสดงตัวผลิตภัณฑ์น้ำามันปาล์มยั่งยืนได้รับการรับรองมาตรฐานในผลิตภัณฑ์
หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง

การคงเอกลักษณ์ (IP) รูปแบบการรับรองห่วงโซ่อุปทานแบบการคงเอกลักษณ์ (Identity Preserved 
- IP) ที่ทำาให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
RSPO และส่งมอบให้กับผู้ใช้ปลายทางนั้น สามารถระบุแน่ชัดว่ามาจากโรง
สกัดฯ และฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO แหล่งเดียวกัน
เท่านั้น

เกษตรกรรรายย่อย
อิสระ

เกษตรกรรายย่อยทั้งหมดที่ไม่ถือว่าเป็นเกษตรกรรายย่อยในโครงการ 
(Scheme Smallholders) [ดูคำานิยามสำาหรับเกษตรกรรายย่อยในโครงการ] 
ให้ถือเป็นเกษตรกรรายย่อยอิสระ

ผู้เข้าร่วมที่อยู่ใน
อุตสาหกรรม

ผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมใน JE และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำาหนด 
RSPO ทั้งหมดในฐานะสมาชิก

อภิธานศัพท์
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เขตอำานาจการ
ปกครอง

เขตอำานาจการปกครอง (Jurisdiction) คือ เขตพื้นที่การบริหารปกครองของ
รัฐบาลที่มีการนำาระบบกฎหมายมาใช้ ซึ่งอาจหมายถึง ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขต/อำาเภอที่นำาโดยหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำานาจหรือสิทธิในการ
ปกครอง การตีความและบังคับใช้กฎหมาย เขตอำานาจการปกครองจึงดำาเนิน
การตามชุดของกฎระเบียบซึ่งกำาหนดอาณัติและอำานาจหน้าที่ใดๆในการ
วางแผน การจัดทำางบประมาณ และการดำาเนินการตามแผนงานและกิจกรรม

วิธีการแบบเขตอำานาจ
การปกครองเพื่อการ
รับรองมาตรฐาน 
(Jurisdictional 
Approach)

ประเภทของการจัดการทางภูมิทัศน์ในการบูรณาการนโยบายและการปฏิบัติ
เพื่อสนองต่อความต้องการทางการแข่งขันและความท้าทายที่หลากหลาย (และ
บ่อยครั้ง) ของผู้ปลูกปาล์มน้ำามันและโรงสกัดฯ (โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย
อิสระและผู้ปลูกสวนปาล์มขนาดกลาง) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยในการรวมเข้ามาอยู่ (inclusion) ในระบบมาตรฐาน RSPO

หน่วยกำากับดูแล
ตามเขตอำานาจ 
(Jurisdictional 
Entity - JE)

สมาคม บริษัท หุ้นส่วน เจ้าของกิจการ บริษัททรัสต์ หรือบุคคลที่มีสถานะ
ทางกฎหมายในส่วนของกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นภายในเขตอำานาจการปกครอง
ที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคลนี้มีความสามารถตามกฎหมายในการทำาข้อตกลง หรือ
หนังสือสัญญา การรับภาระผูกพันที่เกิดขึ้น และการชำาระหนี้ รวมถึงการฟ้อง
ร้องและถูกฟ้องโดยสิทธิและการรับผิดชอบต่อการกระทำาของตน  1

พื้นที่ทีมีการจัดการ 
(Managed Area)

พื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำามันและการใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างพื้นฐาน 
(เช่น ถนน) เขตพื้นที่ริมน้ำา ชายฝั่ง (riparian zones) และเขตอนุรักษ์ที่จัดสรร
ไว้

สมดุลมวล (MB) รูปแบบของการรับรองห่วงโซ่อุปทานที่อนุญาตให้มีการอ้างสิทธิ์ในการถ่าย
โอนจากผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามันหนึ่งไปยังอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยผ่านการผสม
ทางกายภาพหรือการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่มีการควบคุมอย่างเข้ม
งวด

การอ้างสิทธิ์นอก
ผลิตภัณฑ์

การอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับสถานะความเป็นสมาชิกของสมาชิกรายบุคคลและ / หรือ
การสนับสนุนเป้าหมายของ RSPO

ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามัน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยปาล์มน้ำามัน รวมถึง ผลทะลายปาล์มและเมล็ดในปาล์ม ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อม วลี 'ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามัน' ในเอกสารนี้ ยังสามารถ
อ้างถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กะลาปาล์ม เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม น้ำามัน
ปาล์ม น้ำามันเมล็ดในปาล์ม (PKO) หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกรดไขมันปาล์ม 
(เมล็ดใน) กรด (P (K) FAD), โอเลอิน, สเตียรินหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการ
แยกส่วนของน้ำามันปาล์มและน้ำามันเมล็ดในปาล์ม ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามัน อาจ
อ้างถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบใด ๆ ข้างต้น

โรงกลั่นน้ำามัน พื้นที่การผลิตที่ทำาการสกัด/แปรรูปไขมันและน้ำามันให้เป็นไขมันและน้ำามันที่มี
มูลค่าสูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามัน
ที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน RSPO

ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามันที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
RSPO ผ่านทางสมาชิก RSPO รายบุคคล และ / หรือมีแหล่งที่มาอย่างเหมาะ
สมผ่านทางการรับรองมาตรฐาน RSPO แบบห่วงโซ่อุปทาน ในรูปแบบ ‘การ
คงเอกลักษณ์’ (IP), ‘การแบ่งแยกน้ำามันปาล์ม’ (SG) or ‘สมดุลมวล’ (MB)
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เกษตรกรรายย่อย
ในโครงการ  
(Scheme 
Smallholder)

เกษตรกรรายย่อย, เจ้าของที่ดิน หรือผู้ได้รับมอบหมายดูแลจัดการซึ่งไม่มี:
• อำานาจการตัดสินใจในการดำาเนินการในที่ดินและหลักปฏิบัติในการ

ผลิต; และ / หรือ
• อิสระในการเลือกใช้ประโยชน์จากที่ดินของตน ชนิดของพืชผล

ที่ทำาการปลูกและวิธีการจัดการ (ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดระบบ,จัดการ
และจัดการทางการเงินในที่ดิน)

การแบ่งแยกน้ำามัน
ปาล์ม (SG)

รูปแบบการรับรองห่วงโซ่อุปทานแบบการแบ่งแยกน้ำามันปาล์ม (Segregated - 
SG) ที่ทำาให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO 
และส่งมอบให้กับผู้ใช้ปลายทางนั้นมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 
RSPO เท่านั้น

เกษตรกรรายย่อย เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามันที่บางครั้งมีการเพาะปลูกควบคู่ไปกับพืชอื่นๆเพื่อการ
ยังชีพ ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่มาจากแรงงานครัวเรือน และมีแหล่งรายได้หลักจาก
การทำาการเกษตร และมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำามันต่ำากว่า 50 เฮกแตร์ (312.5 ไร่)

การประเมินผลกระ
ทบทางสิ่งแวดล้อม
และสังคม 
 (SEIA) 

กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนที่ต้องดำาเนินการก่อนปลูกหรือดำาเนินการใน
พื้นที่ปลูกใหม่ กระบวนการนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรึกษาหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระบุผลกระ
ทบที่อาจเกิดขึ้น (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) และเพื่อพิจารณาว่าผลกระทบเหล่า
นี้สามารถแก้ไขได้อย่างน่าพอใจหรือไม่ ในกรณีนี้ผู้เสนอ/ประเมินยังสามารถ
กำาหนดการดำาเนินการเฉพาะใดๆเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบด้านลบที่อาจเกิด
ขึ้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลหรือกลุ่มที่ถูกต้องตามกฎหมายและ / หรือสามารถแสดงให้เห็นถึงผลประโย
ชน์นั้นๆ หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรมขององค์กรและผลที่ตาม
มาของกิจกรรมเหล่านั้น

เกณฑ์มอบ
หมายให้รับผิด
ชอบในระดับ
บน (Upwardly 
Delegated 
Criteria)

กระบวนการมอบหมายความรับผิดชอบในการดำาเนินการตามหลักการ 
RSPO ไปยังสถาบันในระดับสูงกว่า ในกรณีนี้คือ หน่วยกำากับดูแลตามเขต
อำานาจ(Jurisdictional Entity)

1 Business Dictionary, 2019, 
http://www.businessdictionary.com/definition/legal-entity.html

http://www.businessdictionary.com/definition/legal-entity.html
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1. บทนำา

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยน้ำามันปาล์มย่ังยืน (RSPO) เป็นการรวมตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการส่งเสริมการผลิตและการใช้น้ำามันปาล์มอย่างย่ังยืนจากหลายภาคส่วนและหลากหลาย
ประเทศท่ัวโลก สมาชิกและผู้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของ RSPO มาจากภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน
มากมาย อันรวมถึง เกษตรกร บริษัทสวนปาล์มน้ำามัน ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามัน 
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม (NGO) และจากหลายประเทศท่ีผลิตหรือใช้
ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามัน 

วัตถุประสงค์หลักของ RSPO คือ การส่งเสริมการเติบโตและการใช้น้ำามันปาล์มอย่างย่ังยืนโดย
อาศัยความร่วมมือภายในห่วงโซ่อุปทานและการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเปิดกว้าง
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังน้ี การรับรองมาตรฐาน RSPO ถือเป็นหลักประกันให้กับลูกค้าว่า
มาตรฐานการผลิตน้ำามันปาล์มมีความย่ังยืน

ในปีพ.ศ.2561 (ค.ศ. 2018) ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงของ RSPO (ToC) ได้ระบุให้วิธีการแบบ
เขตอำานาจการปกครองเพ่ือการรับรองมาตรฐาน (Jurisdictional Approach) เป็นหน่ึงในกลยุทธ์
หลักในการบรรลุวิสัยทัศน์การทำาให้น้ำามันปาล์มย่ังยืนเป็นแบบอย่างบรรทัดฐาน (อ้างอิงภาค
ผนวก 1) อันถัดไปจากวิธีการรับรองท่ัวไปท่ีมุ่งเน้นไปท่ีโรงสกัดน้ำามันปาล์มและฐานการผลิต ใน
การน้ี ทาง RSPO จึงกำาลังมองหาแนวทางท่ีจะทำาให้วิธีการท่ีว่าน้ียกระดับไปสู่ระดับเขตอำานาจ
ทางการปกครองข้ึนได้

ในบริบทของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามันย่ังยืน ส่ิงน้ีจะเก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานและการ
ตรวจสอบการผลิตและการจัดการ วิธีการน้ีเรียกว่า วิธีการแบบเขตอำานาจการปกครองเพ่ือ
ในการรับรองมาตรฐาน (JA โดยย่อ) เน่ืองจากระดับขนาดและความซับซ้อนของเขตอำานาจ
การปกครองต่างๆ ระบบท่ีเสนอจะต้องมีการปฏิบัติได้จริง เช่ือถือได้ และแข็งแกร่งเพียงพอท่ีจะ
ทำาให้เขตอำานาจการปกครองท้ังหมดสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำาหนดของ RSPO ท่ี
เก่ียวข้องได้
1.1 แนวทางการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำามันอย่างย่ังยืนภายใต้ขอบเขตอำานาจการปกครองของ 
RSPO คืออะไร 

แนวทางการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำามันอย่างย่ังยืนภายใต้ขอบเขตอำานาจการปกครองของ 
RSPO (JA) เป็นวิธีการในการลดผลกระทบเชิงลบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมจากการปลูกปาล์ม
น้ำามันในระดับพ้ืนท่ีบริหารราชการของรัฐ (เขตอำานาจการปกครอง) อันเก่ียวข้องกับการรับรองท่ี
มีวิธีการปฏิบัติแบบตามข้ันตอนของการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามันอย่างย่ังยืน JA 
ถือเป็นกรอบงานสำาหรับการรับรองแบบกลุ่มซ่ึงจัดสรรข้อกำาหนดทางกฎหมายและอำานาจหน้าท่ี
ให้กับหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE) โดยมีหน่วยงานกำากับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย
ฝ่ายในการจัดทำาระบบควบคุมภายในเพ่ืออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO 
ให้ได้อย่างเต็มท่ี

ท้ังน้ี ส่ิงน้ีได้เก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านทาง i) การบรรลุถึงการไม่มีการตัด
ไม้ทำาลายป่า ไม่มีการปลูกปาล์มในพ้ืนท่ีปลูกใหม่บนพ้ืนท่ีดินพรุ สร้างความม่ันใจในสภาพการ
ทำางานท่ีปลอดภัยและเหมาะสม รวมถึงรักษาสิทธิมนุษยชน และ ii) การรับรองมาตรฐานการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามันอย่างย่ังยืน ซ่ึงถือเป็นการต่อยอดและรักษารากฐาน RSPO ใน
การให้ความมุ่งม่ันทางธุรกิจและการดำาเนินการเพ่ือการผลิตน้ำามันปาล์มท่ีย่ังยืนและได้รับการ
รับรอง

วิธีการดังกล่าวต้องการภาวะความเป็นผู้นำา การสนับสนุน และความร่วมมือจากภาครัฐอันมี
บทบาทสำาคัญท่ีจะอำานวยความสะดวกในกระบวนการท่ีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาค
ส่วน รวมท้ัง การจัดต้ังธรรมาภิบาล กฎระเบียบและกรอบการทำางานโดยรวมในการบรรลุ
มาตรฐาน RSPO ซ่ึงทำาให้เกิดสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและนโยบายท่ีเอ้ือให้ผู้เข้าร่วมท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรม ชุมชม องค์กรพัฒนาเอกชน และรัฐบาลสามารถทำางานร่วมกันเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานได้ ดังน้ัน JA จึงแตกต่างจากการรับรองกลุ่ม RSPO แบบเดิมตรงท่ีบทบาทและความ
รับผิดชอบบางอย่างได้รับการมอบหมายให้กับหน่วยงานของรัฐ (ดูหัวข้อ 3.3)
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1.2 เหตุใดจึงต้องใช้แนวทางการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำามันอย่างยั่งยืนภายใต้ขอบเขตอำานาจ
การปกครอง

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ RSPO (ภาคผนวก 1) พยายามที่จะ “ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรปาล์มน้ำามัน สร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น และช่วยให้เรา
สามารถอนุรักษ์โลกและทรัพยากรของเราได้ดียิ่งขึ้น” ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์นี้ 
แนวทางการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำามันอย่างยั่งยืนภายใต้ขอบเขตอำานาจการปกครอง (JA) 
นำามุมมองที่กว้างขึ้นมากกว่าแค่หน่วยผลิตปาล์มน้ำามัน และพยายามแก้ไขข้อจำากัดบางประการ
ของการรับรองรายบุคคล เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่า และส่งเสริมสภาวะ
ระบบแม่น้ำา ในระดับภูมิทัศน์ / เขตอำานาจการปกครอง นอกจากนี้ ยังพยายามรวมมิติทางสังคม
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การมีค่าครองชีพที่เหมาะสม ไม่ใช้แรงงานทาสและไม่ใช้แรงงาน
เด็ก รวมถึงส่งเสริมการมีสิทธิมีเสียงของชุมชนท้องถิ่นในการตัดสินใจ
วิธีการแบบเขตอำานาจการปกครองเป็นอีกวิธีหนึ่งในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วน
สำาคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศ เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ
ระหว่างประเทศไม่สามารถส่งมอบผ่านระบบการรับรองตามพื้นที่ (site-based) ได้เพียงลำาพัง 
ทั้งนี้ยังต้องการมุมมองทางภูมิทัศน์และเขตอำานาจการปกครอง  JA จึงยังต้องการการสนับสนุน
จากนโยบายและกฎหมายของทางภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO ในขณะที่ยังคง
รักษาอำานาจอธิปไตยไว้ ดังนั้น JA จึงเป็นการรับรองรูปแบบใหม่เพื่อสร้างผลประโยชน์ในวง
กว้างและระยะยาวแก่ทุกคน อันจะช่วยจัดการกับปัญหาภายนอกและให้คุณค่ากับองค์ประกอบ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ถูกประเมินค่าต่ำาเกินไปในการค้าน้ำามันปาล์มนี้ได้ 
วิธีการแบบเขตอำานาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐานในการจัดการกับการทำาลายป่าและ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องทางสังคม
เกิดขึ้นจากพันธะสัญญามุ่งมั่นที่สำาคัญของภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนด
ผลลัพธ์เชิงบวกทั้งสำาหรับการผลิตที่มีรับผิดชอบ และการอนุรักษ์ โดยเน้นที่ระดับการเมืองใน
การตัดสินใจการใช้ที่ดิน และมีการบังคับใช้นโยบายธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อความยั่งยืน 
ด้วยเหตุนี้ทำาให้สามารถปลดล็อกนโยบายสาธารณะและรูปแบบธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้
ผลิตได้ เช่น การเข้าถึงตลาดและด้านการเงินที่เพิ่มขึ้น การสร้างงาน การบรรเทาความยากจน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสภาวะแวดล้อมที่ดีและยืดหยุ่นมากขึ้น
วิธีการแบบเขตอำานาจการปกครอง (JA) จำาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อแก้ไขความต้องการและแรงบันดาลใจที่หลากหลาย (และบางครั้งก็
แข่งขันกัน) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น ซึ่งวิธีการนี้สามารถเป็นกรอบสำาหรับการมีส่วน
ร่วมในวงกว้างเพื่อปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์กำาหนดของ RSPO ผ่านการขยายบทบาท
และความรับผิดชอบของการปฏิบัติตามให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐ ผู้เข้าร่วมที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ทาง RSPO และภาคประชาสังคม ทั้งยังเป็นเวทีสำาหรับการแก้ไขข้อขัด
แย้งและพัฒนาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนได้
องค์ประกอบที่สำาคัญของ JA ได้ให้โอกาสในการขับเคลื่อนการเจรจาและการบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันทั่วทั้งภาคธุรกิจ รัฐบาล และผู้ถือผลประโยชน์ในชุมชน ด้วยธรรมาภิบาล การวางแผน 
และการบังคับใช้ที่ถูกระบุซ้ำาๆ ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญและจำากัด โอกาสสำาหรับการเจรจาและการ
บรรจบกันนี้จึงมีค่ามากที่สุดเพราะสามารถเปลี่ยนทิศทาง มุ่งเป้าหมาย และกระตุ้นการดำาเนิน
การของรัฐบาลได้ ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการใช้วิธีการแบบเขตอำานาจการปกครอง ได้แก่:

a) JA สามารถให้แนวทางการจัดการที่คุ้มทุนมากขึ้น ผ่านการควบรวมทรัพยากร 
ความเชี่ยวชาญและความพยายาม รวมถึงขยายการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
การดำาเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใน
ประเด็นที่เกินความสามารถของผู้ผลิตรายเดียวหรือแม้แต่ห่วงโซ่อุปทานเต็มรูปแบบ 
ตัวอย่างเช่น การชี้แจงเอกสารสิทธิ์ที่ดินสำาหรับผู้ปลูกทั่วเขตอำานาจการปกครอง

b) นอกจากนี้ วิธีการนี้ยังช่วยให้บรรลุการประหยัดต่อขนาด (economies of scale) 
ทั้งสำาหรับอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านการวางแผน การ
บรรเทาผลกระทบ และผลกระทบด้านการอนุรักษ์ในระดับภูมิทัศน์ ตัวอย่างเช่น 
ภาครัฐและบริษัทขนาดใหญ่อาจจ่ายค่าทำาแผนที่ภูมิทัศน์เชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ 
(landscape-wide) และติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่าการทำาการเกษตรขนาดครัวเรือนไม่
อยู่ในพื้นที่คุ้มครอง และเกษตรกรไม่ทำาลายป่าปฐมภูมิและป่าฟื้นฟูเพื่อขยายพื้นที่
ปลูก
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c) ทั้งยังสามารถลดภาระทางการเงินบางส่วนของเกษตรกรรายย่อยและผู้ปลูกขนาด
กลางเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดสำาหรับการรับรอง หรือแบ่งปันต้นทุนของการ
รับรองกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่ทำางานผ่านการรับรองแบบกลุ่มไปยังหน่วยกำากับดูแล
ตามเขตอำานาจ (JE) ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการเป็นสมาชิก 
RSPO

d) บริษัทที่จัดหาน้ำามันปาล์ม (และอาจมีสินค้าอื่นๆ) ได้ชื่นชมศักยภาพของ JA โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาและรับรองมาตรฐานในเขตอำานาจการปกครอง เพื่อทำาให้
การตรวจสอบย้อนกลับและการรับรองง่ายขึ้น และลดต้นทุนในการปฏิบัติตามความ
มุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

e) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นยินดียอมรับ JA ว่าเป็นวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่าเป็น
กลยุทธ์และเส้นทางสู่ความยั่งยืนที่ภูมิภาคท้องถิ่นนั้นได้ปกป้องและรู้สึกถึงเป็น
เจ้าของ โดยไม่ได้ถูกกำาหนดจากภายนอก

f) แนวทางนี้ยังเป็นก้าวสำาคัญในการทำางานร่วมกันเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรรายย่อย โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาความยั่งยืนในระดับ
รากหญ้า

การรับรองแบบเขตอำานาจการปกครองเป็นไปตามหลักการและเกณฑ์กำาหนดของมาตรฐาน 
RSPO ปีค.ศ. 2018 เช่นเดียวกับมาตรฐาน RSPO อื่นๆ ดังนั้น ความท้าทาย คือ การบูรณา
การมาตรฐาน RSPO P&C ที่พัฒนาขึ้นโดยคำานึงถึงสัมปทานและพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ หรือ
คำานึงถึงผู้ปลูกและเกษตรกรรายย่อย ในการนำาไปใช้กับเขตอำานาจการปกครองทั้งหมด 
(whole jurisdictions) แม้แต่แนวปฏิบัติการตีความระดับชาติสำาหรับการรับรองมาตรฐานยังไม่
ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึง ‘เขตอำานาจการปกครองทั้งหมด’ ซึ่งหมายความว่าปัจจัยที่ครอบคลุม
ของนโยบายหรือกฎหมายของรัฐอาจอนุญาตหรือแม้กระทั่งสนับสนุนกิจกรรมบางอย่างที่ไม่
สอดคล้องกับการรับรองแบบเขตอำานาจปกครองของ RSPO โดยปัจจัยเหล่านี้จะต้องได้รับการ
แก้ไขภายในระบบการรับรองของ RSPO ถ้าการรับรองแบบเขตอำานาจการปกครองถูกนำามา
ใช้

เมื่อนำาปัจจัยเหล่านี้มารวมกัน คณะทำางาน RSPO ด้านการรับรองผ่านเขตอำานาจการปกครอง 
ได้ตกลงให้กรอบการรับรองแบบเขตอำานาจการปกครองที่นำาเสนอในเอกสารกรอบงานนำาร่อง
นี้เป็นพื้นฐานของเอกสารระบบการรับรอง (CSD) ในอนาคต ทั้งนี้ JWG ได้ใส่หมายเหตุไว้ว่า
อาจจำาเป็นต้องมีมาตรฐานและกระบวนการใหม่เพื่อจัดการกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อ
มีการใช้วิธีการแบบเขตอำานาจการปกครอง

1.3 วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้

เอกสารนี้ได้สร้างข้อกำาหนดสำาหรับการรับรองแบบเขตการปกครอง ให้มีความชัดเจนในหน่วย
การรับรองมาตรฐาน การบังคับใช้ของมาตรฐาน ข้อกำาหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
RSPO ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำาหนดของระบบและการจัดการ การตรวจสอบ การอ้างสิทธิ์ 
และระบบเครดิต รวมถึงข้อกำาหนดของระบบการรับรอง หากด้วยมาตราส่วนที่หลากหลาย
ระดับ ทั้งระดับประเทศ จังหวัด/รัฐ อำาเภอ ฯลฯ และบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่ง
แวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ได้มีการกำาหนดวิธีการนำาวิธีการทำาอย่างไรในการนำาวิธีแบบ
เขตอำานาจการปกครองเพื่อการรับรองเข้าไปในมาตรฐาน RSPO ขึ้น

หมายเหตุ:
1. สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงในคำาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเอกสารRSPO ผ่านวิธีการแบบ

เขตอำานาจการปกครอง 
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2. ขอบเขต

หัวข้อที่เกี่ยวกับขอบเขตนี้จะอธิบายบริบททั่วไปของกรอบวิธีการแบบเขตอำานาจการปกครอง
เพื่อการรับรองมาตรฐาน: 

i) ขอบเขตอำานาจการปกครองและหน่วยการรับรองมาตรฐาน (Unit of Certification)
ii) บทบาทของคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน (Multi-

Stakeholder Board) และ หน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ(Jurisdictional Entity)
iii) การจัดการเงินทุนของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ
iv) การบังคับใช้มาตรฐาน RSPO ที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำานาจการปกครอง
v) สมาชิกภาพ RSPO สำาหรับหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE)

2.1 ขอบเขตอำานาจการปกครองและหน่วยการรับรองมาตรฐาน (UNIT OF CERTIFICATION)

ขอบเขตอำานาจการปกครองนั้นถูกกำาหนดโดยพื้นที่ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่น (หน่วยงานของรัฐ) มี
อำานาจทางกฎหมาย, กฎระเบียบ, อำานาจทางการเมืองและการบริหารทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้
มีอำานาจเพียงพอที่จะกำาหนดใช้มาตรฐาน RSPO ขึ้นได้ ในเขตอำานาจการปกครองขนาดใหญ่ 
JE อาจเลือกใช้วิธีการแนวทางในระดับการบริหารที่เล็กกว่า เช่น อำาเภอ รัฐ หรือจังหวัด
เนื่องจาก RSPO เป็นมาตรฐานเพื่อการผลิตน้ำามันปาล์มอย่างยั่งยืนโดยความสมัครใจอันเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล แนวทางนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การนำาไปปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยั่งยืนสำาหรับ
การผลิต FFB และการผลิตน้ำามันปาล์ม ตลอดจนโรงงานสกัด โรงกลั่น และโรงงานผลิตโอลีโอ
เคมี ดังนั้นข้อกำาหนดของ JA จะใช้ได้เฉพาะกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันภายในเขตอำานาจการ
ปกครองเท่านั้น 

หน่วยการรับรองมาตรฐาน RSPO ผ่านวิธีการเขตอำานาจการปกครองเพื่อการรับรอง คือ หน่วย
กำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE) และผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมแต่ละราย โดยผู้เข้าร่วมที่
อยู่ในอุตสาหกรรมแต่ละรายของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจอาจมาจากภาคส่วนใดๆ ของ
อุตสาหกรรม ซึ่งเน้นไปที่ผู้ผลิต FFB (พื้นที่ปลูกขนาดใหญ่และเกษตรกรรายปัจเจกบุคคล) ลาน
เท/พ่อค้าคนกลาง โรงงานสกัดฯ โรงบีบน้ำามันปาล์ม โรงกลั่นฯ และโรงงานผลิตโอลีโอเคมีเพื่อ
เสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ถือใบรับรอง คือ JE และผู้เข้าร่วมที่กำาหนดไว้
JE อาจมีใบรับรองหลายใบสำาหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันภายในเขต
อำานาจการปกครอง การจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมภายในเขตอำานาจการปกครอง
จะแตกต่างกันไปตามเขตอำานาจปกครองโดยพิจารณาจากความพร้อมของผู้เข้าร่วมที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำาหนด ที่เกี่ยวข้องของ RSPO โดยมาจาก
กลไกการตรวจสอบภายในของ JE ที่มีประสิทธิผล
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2.2 บทบาทของคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน 
(MULTI-STAKEHOLDER BOARD) และ หน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ 
(THE JURISDICTIONAL ENTITY)

ภาวะผู้นำา การสนับสนุน และความร่วมมือของภาครัฐ มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุน
กระบวนการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายฝ่ายในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล กฎระเบียบ และ
กรอบการทำางานโดยรวม เพื่อให้ทุกคนบรรลุมาตรฐานคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะช่วยอำานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO ทั้งนี้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องดำาเนินการผ่านการจัด
ตั้ง JE ซึ่งควบคุมโดยคณะกรรมการกำากับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย โดยการให้บริการ
ด้านการบริหารธุรการและการบริหารงานสำาหรับเขตอำานาจการปกครองและผู้เข้าร่วมที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ:

● การปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ RSPO ผ่านวิธีการแบบเขตอำานาจการปกครอง (ข้อ
กำาหนดระบบและการแสดงผลระดับภูมิทัศน์ (Landscape Performance)

● การปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO ที่เกี่ยวข้องโดยผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องผ่านระบบการตรวจสอบภายใน

● ขั้นตอนและ/หรือกระบวนการการตรวจสอบระบบเพื่อรับรองมาตรฐาน RSPO 
● การจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีสิทธิ์สำาหรับการรับรองมาตรฐาน 

RSPO
● การบังคับใช้การระงับหรือยกเลิกผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ

กำาหนด
● การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO

คณะกรรมการกำากับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายควรประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นตัวแทน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงภาครัฐที่เป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำามัน โดยคณะ
กรรมต้องให้แนวทางและทิศทางเชิงกลยุทธ์แก่ JE โดยการสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำานวยต่อการ
ปฏิรูปกฎหมายและ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO และรองรับการ
ทำางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ JE ที่ก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ข้างหน้าได้
สำาหรับรายละเอียด อ้างอิงบทที่ 4 ของเอกสารนี้

รูปที่ 1: บทบาทและความรับผิดชอบที่สำาคัญของคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย หน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ
และผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรม

ผู้แทนรัฐบาลซ่ึงดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายต้องได้รับอนุญาตและมี
อำานาจดำาเนินการตามกฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับท่ีรัฐบาลกำาหนดในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
การรับรองมาตรฐานผ่านเขตอำานาจการปกครอง ผู้แทนในชุดต่างๆควรสามารถอัปเดตหน่วยงาน
รัฐท่ีพวกเขาเก่ียวข้องหรือเป็นตัวแทนและสามารถสนับสนุนกลับเพ่ิมเติมตามความจำาเป็น รวมถึง
เม่ือมีการร้องขอการรับการอนุมัติสำาหรับการสนับสนุนเหล่าน้ีซ่ึงอาจรวมถึงด้านเงินทุน
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2.3 การจัดการเงินทุนของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ

หลักการหลักประการหนึ่งของ JA คือ ผู้ปลูกปาล์มน้ำามัน (หรือกลุ่มผู้ปลูก) ควรได้รับอนุญาต
ให้ซื้อขายผลผลิตและรักษารายได้จากการซื้อขาย ทั้งจากการขายจริงและขายเครดิตจาก 
PalmTrace เพื่อรักษาแรงจูงใจทางการเงินสำาหรับผู้ปลูกรายปัจเจกและกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ำามัน
ในการเข้าร่วมกระบวนการรับรองมาตรฐาน RSPO ระบบสมาชิก RSPOปัจจุบันที่ได้รับราย
ได้จากการซื้อขาย FFB และ ผ่านทาง PalmTrace จะยังคงดำาเนินต่อไป และระบบนี้จะนำาไป
ใช้กับสมาชิกที่ไม่ใช่ RSPO ที่ได้รับการรับรองภายใต้ใบรับรองกลุ่ม JE โดยที่ผู้ปลูก / กลุ่ม
แต่ละรายจะได้รับ ‘หมายเลขการค้า’ ที่เป็นอิสระ เพื่อสร้างรายได้จากการขาย สิ่งนี้จะให้ผล
ประโยชน์ทางการเงินแก่สมาชิกกลุ่ม JE นอกเหนือจากการประหยัดต้นทุนที่ได้มาจากการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม JE (เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบที่ลดลง การประเมิน HCV และ HCS ที่
ดำาเนินการจากส่วนกลาง เป็นต้น)

เนื่องจากผู้ปลูกสามารถรักษารายได้จากการขายไว้ภายใต้หลักการนี้ ในการจัดหาเงินทุน
ของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจจำาต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อให้ครอบคลุมเงินเดือน
พนักงาน/เจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานทั้งหมดเพื่อกำากับดูแล ดำาเนินการ และ
บังคับใช้วิธีการแบบผ่านเขตอำานาจการปกครองเพื่อรับรองมาตรฐาน RSPO ได้ ดังนั้นจึง
จำาเป็นต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเงินทุนในแต่ละเขตอำานาจการปกครอง ซึ่งรูปแบบจะแตก
ต่างกันไปตามสถานการณ์ในท้องถิ่นและระดับประเทศ แต่ยังสามารถรวมถึงการสนับสนุนงบ
ประมาณโดยตรงจากทางรัฐบาล เงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ค่าธรรมเนียมสมาชิก JE 
และสัดส่วนของค่าธรรมเนียมการซื้อขาย RSPO ในปัจจุบันซึ่งสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยัง 
JE ได้

2.4  การบังคับใช้มาตรฐาน RSPO ที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำานาจการปกครอง

สมาชิกทุกคนให้การสนับสนุน ส่งเสริม และทำางานเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา และการใช้
น้ำามันปาล์มอย่างยั่งยืนที่อยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องของ RSPO โดยที่ JA เป็นส่วนประกอบสำาคัญในการเข้าสนับสนุนในระดับสวนปาล์ม 
– และโรงสกัดฯ/แปรรูปในการส่งเสริมและประเมินวัดความก้าวหน้าสู่ความยั่งยืน ในการนี้ 
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การเงิน การบังคับใช้กฎหมายและการเข้าสนับสนุนในระดับเขต
อำานาจปกครองประเภทอื่นๆเป็นสิ่งจำาเป็นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับสวนปาล์ม 
– โรงสกัดฯ/แปรรูป- และระดับภูมิทัศน์อีกประการหนึ่งด้วย

มาตรการระดับเขตอำานาจปกครองตามมาตรฐาน RSPO จำาเป็นจะต้องพัฒนากระบวนการ
และการเข้าไปสนับสนุนในระดับเขตอำานาจการปกครองผ่านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโดย
รวม กฎระเบียบ และกรอบการทำางานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งนี้มีส่วนช่วยในการปรับปรุง
กระบวนการตรวจประเมินภายในและการตรวจประเมินภายนอก การติตตามตรวจสอบ และการ
รายงานสำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในทั่วทุกเขตอำานาจในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐาน
การรับรองระดับสูงได้ 

เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของการอ้างสิทธิ์ความยั่งยืนของน้ำามันปาล์มโดยผ่านเขต
อำานาจการปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำานาจฯที่มีกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมายและผลิตหรือจัดการผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำามันจำาเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
RSPO เพื่อทำาการอ้างสิทธิ์และซื้อขาย CSPO โดย ‘การบูรณาการสู่กระแสหลัก’ ที่มี
ประสิทธิภาพของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำาหรับการผลิตในระดับเขตอำานาจการปกครองจะต้อง
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ (ถ้าไม่ทั้งหมด) ภายในห่วงโซ่อุปทาน
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JE จะใช้มาตรฐาน RSPO ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำาเนินการที่มีขนาดและลักษณะแตกต่างกัน:
▪ หลักการและเกณฑ์กำาหนดตามมาตรฐาน RSPO สำาหรับการผลิตน้ำามันปาล์มอย่าง

ยั่งยืน หรือฉบับภาษาอังกฤษ คือ RSPO Principles & Criteria for the Production of 
Sustainable Palm Oil (RSPO P&C 2018) 

▪ มาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ หรือฉบับภาษาอังกฤษ คือ RSPO 
Independent Smallholder Standard (RSPO ISS 2019)

▪ มาตรฐาน RSPO สำาหรับห่วงโซ่อุปทาน (RSPO Supply Chain Certification 
Standard)

ให้ใช้เอกสารข้างต้นที่เป็นฉบับล่าสุดในการอ้างอิง

2 หากไม่มีการตีความระดับประเทศ, ให้ใช้ มาตรฐานฉบับ P&C ทั่วไป
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หลักการและเกณฑ์กำาหนดตาม
มาตรฐาน RSPO (P&C 2018)

มาตรฐาน RSPO สำาหรับ
เกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISS 

2019)

มาตรฐาน RSPO สำาหรับ
ห่วงโซ่อุปทาน (SCCS)

ภาคส่วนการแข่งขัน, 
ความยืดหยุ่น และ

ความยั่งยืน

1. ประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมและโปร่งใส

2. ดำาเนินการตามกฎหมาย
และเคารพสิทธิ

3. เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิต,ความมี
ประสิทธิภาพผลกระทบ
เชิงบวกและความยืดหยุ่น

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ความมี
ประสิทธิภาพผลกระ
ทบเชิงบวกและความ
ยืดหยุ่น

ข้อกำาหนดห่วงโซ่การ
คุ้มครองทั่วไป และโมดูล
เฉพาะ มีดังนี้:

โมดูล A – แบบคง
เอกลักษณ์ (IP)

โมดูล B – แบบแบ่งแยก
น้ำามันปาล์ม (SG)

โมดูล C – แบบสมดุลมวล 
(MB)

โมดูล D – โรงสกัด CPO 
แบบ IP (CPO Mills: IP)

โมดูล E – โรงสกัด CPO 
แบบ MB (CPO Mills: 
MB)

โมดูล  F – การรับรองแบบ
หลายพื้นที่งานฯ (Multi-
site) 

โมดูล G – การรับรองแบบ
กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน 

การดำารงชีพอย่าง
ยั่งยืนและการลดความ

ยากจน สิทธิมนุษย
ชนที่ได้รับการปกป้อง 
การเคารพ และการ

เยียวยา

4. เคารพชุมชนและสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงการส่ง
มอบผลประโยชน์

5. สนับสนุนการรวม
เกษตรกรรายย่อยเข้าใน
ระบบ

6. เคารพสิทธิและเงื่อนไข
ของคนงาน

2. ความถูกต้องตาม
กฎหมาย เคารพสิทธิ
ในที่ดินและความเป็น
อยู่ที่ดีของชุมชน

3. เคารพสิทธิมนุษย
ชน รวมถึงสิทธิและ
เงื่อนไขของคนงาน

ระบบนิเวศที่มีการ
อนุรักษ์ ปกป้องและ

ปรับปรุงไว้สำาหรับคน
รุ่นต่อไป

7. ปกป้อง อนุรักษ์และเสริม
สร้างระบบนิเวศและสิ่ง
แวดล้อม

4. Pปกป้อง อนุรักษ์และ
เสริมสร้างระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม

นำาไปใช้กับ
ใคร?

สวนปาล์มขนาดใหญ่

โรงสกัดฯและ
ฐานการผลิต

เกษตรกรรายย่อยอิสระ

โรงสกัดฯอิสระ

  โรงบีบฯ            โรงกลั่น

โรงโอลีโอเมิคอล

ลานเท/พ่อค้าคนกลาง 

Table 1: การบังคับใช้ตามมาตรฐาน RSPO

ความเจริญรุ่งเรือง

ผู้คน

ดาวเคราะห์
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2.5 สมาชิกภาพ RSPO สำาหรับหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE)

ในการบรรลุการรวมผู้ปลูกปาล์มเข้าในระบบ (โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย) ผ่านพัฒนา
กระบวนการรับรองพร้อมกับภาวะนำา การสนับสนุน และความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทางภาครัฐ 
แนวทางนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมแต่ละรายสามารถรับรองผลิตภัณฑ์น้ำามัน
ปาล์มของตนตามมาตรฐาน RSPO ภายใต้ใบรับรองเดียวโดย JE รับผิดชอบ ดังนั้น JE จำา
ต้องสมัครเป็นสมาชิก RSPO แบบธรรมดา (เดี่ยว) และมีสิทธิออกเสียงเพียงหนึ่งเสียงในการ
ประชุมใหญ่สมัชชา
เนื่องจากผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมภายใน JE ประกอบด้วยผู้ปลูกปาล์ม ผู้ค้าและผู้แปรรูป 
ลานเท โรงสกัดน้ำามันปาล์มอิสระ โรงบีบปาล์ม โรงกลั่น และโรงผลิตโอลีโอเคมี ดังนั้น JE อาจ
ถือว่าเป็นภาคส่วนสมาชิกอิสระและอยู่ในประเภทสมาชิกกลุ่มตามลำาดับ โดยทั้ง JE และผู้เข้า
ร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมจะต้องผูกพันตามหลักจรรยาบรรณสำาหรับสมาชิกของ RSPO JE จะ
ต้องส่งสิ่งต่อไปนี้พร้อมกับการส่งใบสมัครเป็นสมาชิก RSPO:
 รายงานและเอกสารประกอบการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของขั้นตอนที่ 2
 แผนงานเพื่อก้าวไปสู่ขั้นตอนที่ 4 และได้รับการรับรองแบบ RSPO 100% ในที่สุด
JE ในฐานะสมาชิกสามัญของ RSPO มีหน้าที่ต้องส่งรายงานการสื่อสารความก้าวหน้าประจำา
ปี (ACOP) เพื่อวัดความก้าวหน้าของน้ำามันปาล์มที่ยั่งยืนผ่านการรับรองมาตรฐาน RSPO แบบ 
100% ของผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั้งหมด โดย JE มีหน้าที่ต้องส่งรายงานฉบับเดียวโดย
รวบรวมความคืบหน้าของผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั้งหมดตามรายบุคคลและโดยลำาดับ

2.5.1 ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมของ JE

เมื่อเขตอำานาจการปกครองได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้นและมีโครงสร้าง JE ที่ใช้งาน
ได้และพร้อมด้วยทรัพยากรเรียบร้อยแล้ว เขตอำานาจการปกครองสามารถพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการรับรองต่อไปได้ การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมในอุตสาหกรรมและเกษตรกรราย
ย่อยใน JE เป็นไปโดยสมัครใจ เว้นแต่จะกำาหนดโดยนโยบายและข้อบังคับของรัฐ ผู้เข้า
ร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั้งหมดภายในเขตอำานาจการปกครองจะต้องทราบว่าพวกเขา
ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด RSPO ทั้งหมด รวมถึงหลักการและเกณฑ์มอบหมายให้รับผิด
ชอบในระดับบน ทั้งนี้ อาจมีสถานการณ์ที่ส่งผลให้ผู้ดำาเนินการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
RSPO ซึ่งผู้นั้นอาจถูกตัดสิทธิ์ไป (อ้างอิงในหัวข้อ 5)

2.5.1.1 สมาชิก RSPO ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว  

สมาชิก RSPO ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว รวมถึงที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
อิสระที่อยู่ภายในเขตอำานาจการปกครองอาจยังคงรักษาสมาชิกภาพ RSPO ที่
เป็นอิสระและดำาเนินการรับรองแยกกัน อีกทางหนึ่ง พวกเขาสามารถเข้าร่วมเป็น
สมาชิก RSPO และเข้าร่วมกระบวนการรับรองของ JE ได้ แต่ไม่สามารถดำาเนิน
การและทำาการเทรดแลกเปลี่ยนใบรับรองแบบสมาชิกอิสระและ JE ในเวลาเดียวกัน
ได้ สมาชิก RSPO ที่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก RSPO ของ JE มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อกำาหนด RSPO ทั้งหมด โดยได้รับประโยชน์จากผลการปฏิบัติการ
และความช่วยเหลือที่ JE จัดหาให้ อย่างไรก็ตาม สมาชิก RSPO ที่ทำาการตัดสิน
ใจด้านบริหารในการดำาเนินการรับรองโดยอิสระต่อไป สามารถทำาได้ตราบเท่าที่
พวกเขาปฏิบัติตามลำาดับช่วงเวลา (timeline) การรับรองของ JE
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2.5.1.2 สมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก RSPO

ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วม JE แต่ยังไม่ได้เป็น
สมาชิก RSPO จะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด RSPO ทั้งหมดผ่านการเป็นสมาชิก 
RSPO ภายใต้ JE ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมจะต้องดำาเนินการรับรองผ่าน
การรับรองกลุ่มที่อำานวยความสะดวกโดย JE ในอีกทางหนึ่ง ผู้เข้าร่วมที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมอาจตัดสินใจทางการบริหารในการสมัครเป็นสมาชิก RSPO ของ
ตนเอง แต่พวกเขายังต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ JE

2.5.2 มาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ (RISS) ในบริบทของการเป็น
สมาชิก JE

เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกอยู่ เกษตรกรรายย่อยอิสระมีทางเลือก
ในการดำาเนินการรับรองแบบ RISS โดยที่ JE อำานวยความสะดวกให้ หรืออาจดำาเนิน
การอย่างอิสระโดยการเป็นสมาชิก RSPO และปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำาหนดของ 
RISS หากเกษตรกรรายย่อยอิสระดำาเนินการรับรองแบบ RISS โดยเป็นส่วนหนึ่งของ 
JE โดยที่การรับรองจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์กำาหนดและตัวชี้วัดที่ควรได้รับมอบหมายให้รับผิด
ชอบในระดับบน (upwardly delegated)  พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกรอบเวลาสำาหรับ
การรับรองภายใต้ JE โดยรวมเป็นขั้นเป็นตอน
เกษตรกรรายย่อยอิสระที่ตัดสินใจรับรองแบบ RISS ต่อ จำาต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ทั้งหมดที่ระบุไว้ในมาตรฐานนั้น รวมถึงการจัดตั้งนิติบุคคล (เรียกว่า ผู้จัดการกลุ่ม ISH) 
ซึ่งจะ/สามารถเข้าร่วมใน JE ได้ การขาย FFB ที่ผ่านการรับรองเป็นเครดิต RSPO หรือ
ผ่านโมดูลห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพ (แบบคงเอกลักษณ์ – IP, แบบแบ่งแยกน้ำามันปาล์ม 
– SG หรือ แบบสมดุลมวล – MB) จะทำาผ่านผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ

 H  หมายเหตุ:
i. กฎการเป็นสมาชิก RSPO จะได้รับการแก้ไขเพื่อรวมเป็นสมาชิก JE
ii. กลไก และ/หรือแบบเทมเพลตรายงานความก้าวหน้าประจำาปี (ACOP) สำาหรับ JE จะต้องได้รับการ

พัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นรายงานที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริงในการวัดความก้าวหน้าของผู้เข้า
ร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมแต่ละราย
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3. วิธีการปฏิบัติแบบตามขั้นตอน RSPO สำาหรับการรับรองมาตรฐานแบบ
เขตอำานาจการปกครอง

3.1 วิธีการปฏิบัติแบบตามข้ันตอน
เน่ืองจากขนาดระดับของการแทรกแซงท่ีจำาเป็นสำาหรับการรับรองมาตรฐานแบบผ่านเขตอำานาจ
การปกครอง รวมถึงระดับของความพร้อม และการปฏิบัติตามของผู้ดำาเนินการ(actor)ท่ีมีบทบาท
แตกต่างกันภายในเขตอำานาจการปกครองจึงจำาเป็นต้องใช้วิธีการปฏิบัติแบบเป็นข้ันตอนเพ่ือให้
บรรลุการรับรองแบบเขตอำานาจปกครองอย่างเต็มรูปแบบ วิธีการปฏิบัติแบบตามข้ันตอนน้ีทำาให้
ผู้ผลิต FFB และผู้ผลิตน้ำามันปาล์ม รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน 
JE และให้มีเวลาในการเปล่ียนแปลงในเชิงสถาบัน นโยบาย ระเบียบและการจัดการท่ีจำาเป็นท่ี
ให้เกิดการปฏิบัติตามได้ โดยวิธีการได้ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้ปฏิบัติงานในห่วงโซ่
อุปทานท้ังหมดมีเวลาสำาหรับการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและมีความคืบหน้าไปสู่การปฏัติตามข้อ
กำาหนดได้ท้ังหมด อันรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทของรัฐบาลภายในระบบอีกด้วย
ข้อกำาหนดท่ีสำาคัญคือ:

• การต้ังคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน โดยมีตัวแทนอย่างสมดุล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( รัฐบาล,ผู้ผลิต, องค์กรพัฒนาเอกชน, ตัวแทนท่ีเป็นกระบอก
เสียงชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทาน)

• JE ได้รับการจัดต้ังข้ึนโดยมีอำานาจตามกฎหมายเหนือผู้ผลิตท้ังหมด และแสดงความ
คืบหน้าในการจัดทำาตัวช้ีวัดภูมิทัศน์ รวมถึงการทำาให้ม่ันใจว่าผู้ผลิตและผู้ปฏิบัติงาน
ในห่วงโซ่อุปทานสามารถปฏิบัติตามได้

• ระบบการควบคุมภายในท่ีโปร่งใสและทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังมีการจัด
ต้ังกลไกในการร้องเรียนข้อคับข้องใจและการร้องทุกข์เพ่ือให้ม่ันใจว่าการหลักธรรม
ภิบาลของ JE มีความน่าเช่ือถือ

• การปฏิบัติตามการแสดงผล/มาตรการและระเบียบวิธีตามระดับภูมิทัศน์ (เช่นระเบียบ
วิธีการปลูกปาล์มในพ้ืนท่ีปลูกใหม่ [NPP]) ในทุกข้ันตอนจะถูกประเมินโดยการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดท้ังหมดในทุกข้ันตอนปัจจุบันและข้ันตอนระหว่างการดำาเนิน
การท้ังหมด นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีบังคับใช้

• การปรับใช้แนวปฏิบัติอย่างย่ังยืนในการผลิตปาล์มน้ำามันในระดับสวนปาล์มท่ัวไป
หรือสวนปาล์มขนาดใหญ่อย่างต่อเน่ือง

แม้การรับรองแบบเขตอำานาจการปกครองถือเป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป หากแต่มีส่ีข้ัน
ตอนท่ีมีการบ่งช้ีท่ีชัดเจนท่ีทำาให้มีการตรวจสอบความก้าวหน้าได้ รายละเอียดของข้ันตอนเหล่าน้ี
ได้อธิบายไว้ในหัวข้อท่ี 3.5: วิธีการปฏิบัติแบบตามข้ันตอน (ตารางท่ี 3) และได้เคล่ือนย้ายจาก:

a) ข้ันท่ี 1: ข้ันตอนการนำาร่อง เม่ือส่วนอำานาจการปกครองได้พิจารณาว่าตนมีต้องการ
ท่ีจะดำาเนินการตามวิธีแบบเขตอำานาจการปกครองในการรับรองมาตรฐาน และทำา
แถลงการณ์ทางนโยบายสาธารณะ และ / หรือวางระเบียบข้อบังคับในการสนับสนุน
วัตถุประสงค์น้ี คณะกรรมการ RSPO จะต้องอนุมัติคำาร้องขอของส่วนเขตอำานาจ
การปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในการระบุให้เป็นโครงการนำาร่อง RSPO

a) ข้ันท่ี 2: ข้ันตอนการสมัคร จะทำาได้สำาเร็จเม่ือมีคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากหลายภาคส่วนข้ึน และมีการจัดต้ังหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE) โดย
ชอบตามกฎหมาย และได้มีการทำาการช้ีวัดระดับภูมิทัศน์ต่างๆข้ึน ข้ันตอนน้ีจะเสร็จ
สมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ JE สมัครสมาชิกกับหน่วยสมาชิก RSPO ในการเข้าเป็นสมาชิก 
RSPO ได้สำาเร็จ

b) ข้ันท่ี 3: ข้ันตอนการนำาไปปฏิบัติ คือ เม่ือระบบการควบคุมภายในของ JE ได้จัดทำา
เป็นท่ีเรียบร้อย และมีข้อกำาหนดสำาหรับการรับรองมาตรฐาน RSPO แล้ว โดยข้ัน
ตอนน้ีจะเสร็จสมบูรณ์เม่ือหน่วยออกใบรับรอง (Certification Body)อิสระและได้รับ
การรับรองระบบงานได้ทำาการตรวจประเมิน JE สำาหรับการรับรองมาตรฐาน RSPO 
แบบเต็มรูปแบบ 
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c) ข้ันท่ี 4: ข้ันตอนการรับรอง ถือเป็นข้ันตอนสุดท้ายในกระบวนการท่ีผู้ผลิต,ผู้แปรรูป
และผู้ปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานในเขตอำานาจการปกครองซ่ึงได้รับการรับรองภาย
ใต้ JE อาจซ้ือขายแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO โดย
การอ้างสิทธ์ิในทางตลาดสามารถทำาได้ตามปริมาณท่ีปรากฎตามกฎระเบียบของ 
RSPO เก่ียวกับการส่ือสารทางการตลาดและการอ้างสิทธ์ิฉบับล่าสุด

3.2 การแสดงผลระดับภูมิทัศน์ (LANDSCAPE PERFORMANCE) – ผลกระทบตามระดับ 
(SCALE)
ภายใต้การดำาเนินการ JA นั้น ตัวชี้วัดภูมิทัศน์จะรวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
นอกเหนือจากพื้นที่ผลิตปาล์มน้ำามันโดยตรง และจะต้องเป็นการจัดการภูมิทัศน์ที่น่าเชื่อถือ เป็น
ไปแบบองค์รวม และมีการบูรณาการในการจัดการระดับขนาดเขตอำานาจทั้งหมด นอกจาก
ความต้องการระบบการจัดการที่น่าเชื่อถือแล้ว ตัวชี้วัดระดับภูมิทัศน์ยังเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับ
การประเมินผลกระทบและการรายงานความก้าวหน้าที่น่าเชื่อถือของขั้นตอนที่สำาคัญผ่านความ
ยั่งยืนทางเขตอำานาจการปกครอง
สิ่งเหล่านี้เป็นความพยายามของ JA ที่จะให้บริบทที่สินค้าทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จาก
มาตรฐาน RSPO และปฏิบัติตามแผนการใช้ที่ดินตามเขตอำานาจการปกครอง อย่างไรก็ตาม
เป็นที่ยอมรับว่า JE ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ RSPO ไม่สามารถเฝ้าระวังพืชที่ไม่ใช่ปาล์มน้ำามันได้
และระดับของความไม่สอดคล้อง (เช่นการแผ้วถางพื้นที่ HCV / HCS ฯลฯ ) อาจคงดำาเนินการ
ไปผ่านทางการออกใบอนุญาตหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายสำาหรับพืชที่ไม่ใช่ปาล์มน้ำามัน ซึ่ง
หมายความว่าข้อกำาหนด LUCA RaCP และ NPP จะใช้ได้กับปาล์มน้ำามันเท่านั้น อย่างไรก็
ดีแทนที่จะให้โอกาสนี้ตัดสิทธิ์วิธีการนี้ไปทั้งหมด กลับควรหวังว่าตัวอย่างผลเชิงบวกที่เกิดขึ้น
โดย JA จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการปฏิบัติตามสำาหรับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ โดยใช้กรอบ
การทำางานที่ให้ไว้ขึ้นได้
มาตรการใหม่สำาหรับการประเมินความยั่งยืนทางเขตอำานาจการปกครอง ซึ่งการพัฒนาและ
การจัดการอย่างยั่งยืนของน้ำามันปาล์มเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นต้องมีการประเมิน รายงาน 
ตรวจสอบ และอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับความยั่งยืนของการผลิตในเขตอำานาจการปกครอง โดย
มาตรการใหม่เหล่านี้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน RSPO ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อโลก ประชาชน และความเจริญรุ่งเรือง (อันเป็นเสาหลักสำาคัญสามประการของผลก
ระทบของ RSPO)

รูปที่ 2:  วิธีการปฏิบัติแบบตามขั้นตอนของ JA (Stepwise Approach)
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3.3 การมอบหมายความรับผิดชอบในระดับบน
ใจความหลักของวิธีการแบบเขตอำานาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน คือ หลักการของ
การมอบหมายความรับผิดชอบในระดับบน
การมอบหมายความรับผิดชอบในระดับบน หมายถึง กระบวนการที่ซึ่งความรับผิดชอบในการ
ดำาเนินการตามหลักการ RSPO นั้นได้รับมอบหมายไปยังสถาบันระดับสูงขึ้น ในกรณีนี้ หมาย
ถึง หน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ
แก่นของหลักการของการมอบหมายความรับผิดชอบในระดับบน คือ รัฐบาลท้องถิ่นทำาการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักการและเกณฑ์กำาหนดได้นำาไปใช้กับเขตอำานาจปกครองทั้งหมดโดย
ผ่านเครื่องมือทางกฎหมาย เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ
ผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
เครื่องมือทางกฎหมายเหล่านี้เท่านั้น
เกณฑ์กำาหนด RSPO ที่จำาเป็นอันควรได้รับมอบหมายจากระดับบนเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทาง
การรับรองตามเขตอำานาจการปกครองให้ประโยชน์สูงสุดได้อธิบายไว้ในตารางที่ 2 ทั้งนี้ ควร
มีการกำาหนดเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมในบริบทของเขตอำานาจการปกครองที่เฉพาะ
เจาะจง โดยแม้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจำานวนมากจะสามารถแก้ไขได้ผ่านกระบวนการวางแผน
เชิงพื้นที่ และขณะที่มีกฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมถึงการยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า
และเป็นอิสระ (Free, Prior and Informed Consent)อยู่ในกฎหมายและข้อบังคับแล้วก็ตาม

หลักการ เกณฑ์กำาหนด
หลักการที่ 4:
เคารพชุมชนและ
สิทธิมนุษยชนและ
การส่งมอบผล
ประโยชน์

4.1. หน่วยของการรับรองเคารพในสิทธิมนุษยชน อันหมายรวมถึงการเคารพสิทธิ
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

4.4. การใช้ที่ดินเพื่อปาล์มน้ำามันไม่ได้ลดทอนสิทธิทางกฎหมาย จารีตประเพณี หรือ
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ใช้รายอื่นๆโดยปราศจากการยินยอมที่ได้
รับการบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นอิสระของพวกเขา 

4.5. ไม่มีการปลูกปาล์มใหม่บนพื้นที่ของคนในท้องถิ่นที่สามารถพิสูจน์ได้
ว่ามีกฎหมาย จารีตประเพณี หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดย
ปราศจากFPICของพวกเขา สิ่งนี้ได้รับการจัดการผ่านระบบเอกสารที่ช่วยให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น
ได้โดยผ่านสถาบันตัวแทนของตนเอง

4.6. การเจรจาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยสำาหรับการสูญเสียประโยชน์ทาง
กฎหมาย จารีตประเพณี หรือสิทธิการใช้ประโยชน์จะได้รับการจัดการผ่าน
ระบบเอกสารที่ช่วยให้ชนเผ่าพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านสถาบันที่เป็นตัวแทนของตนเองได้

4.7 หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนในท้องถิ่นมีสิทธิตามกฎหมาย จารีตประเพณี หรือ
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน พวกเขาต้องได้รับการชดเชยสำาหรับการได้มาซึ่ง
ที่ดินที่ตกลงกันไว้และการสละสิทธิ์ภายใต้หลัก FPIC และข้อตกลงที่เจรจากัน

4.8. สิทธิในการใช้ที่ดินต้องมีการแสดงให้เห็นถึงสิทธิและไม่ถูกโต้แย้งทางกฎหมาย
โดยคนในท้องถิ่นที่สามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีสิทธิตามกฎหมาย จารีต
ประเพณี หรือสิทธิการใช้ประโยชน์นั้น

ตารางที่ 2: เกณฑ์กำาหนดที่มอบหมายความรับผิดชอบให้ระดับบน
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หลักการ เกณฑ์กำาหนด
หลักการที่ 6:
เคารพสิทธิและ
เงื่อนไขของคน
งาน

6.1. ห้ามเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ

6.2. ค่าตอบแทนและเงื่อนไขสำาหรับพนักงานและคนงาน และพนักงานสัญญาจ้าง
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำาทางกฎหมายหรือขั้นต่ำาของอุตสาหกรรมเสมอ 
และเพียงพอกับค่าจ้างที่ทำาให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม (DLW)

6.3. หน่วยของการรับรองเคารพสิทธิของบุคลากรทุกคนในการจัดตั้งและเข้าร่วม
สหภาพแรงงานที่ตนเลือกและในการเจรจาต่อรองร่วมกัน หากสิทธิเสรีภาพของ
สมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกันถูกจำากัดตามกฎหมาย นายจ้างต้องอำานวย
ความสะดวกผ่ายวิธีการคู่ขนานของสมาคมและการเจรจาต่อรองที่เป็นอิสระและ
เสรีสำาหรับบุคลากรดังกล่าวทั้งหมด

6.4. ไม่มีการว่าจ้างหรือเอารัดเอาเปรียบเด็ก

6.5. ไม่มีการล่วงละเมิดหรือใช้อำานาจโดยมิชอบในที่ทำางาน รวมถึงสิทธิในการ
เจริญพันธุ์ได้รับการคุ้มครอง

6.6. ไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานค้ามนุษย์

6.7. หน่วยของการรับรองทำาให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมการทำางานภายใต้การ
ควบคุมนั้นปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเกินควร

หลักการที่ 7: 
ปกป้อง อนุรักษ์ 
และ
ส่งเสริมระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม

7.7. No new planting on peat, regardless of depth after 15 November 2018 
and all peatlands are managed responsibly.  นับแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561เป็นต้นไป ต้องไม่มีการปลูกปาล์มใหม่บนพื้นที่ดินพรุโดยไม่คำานึงถึง
ระดับความลึก และพื้นที่พรุทั้งหมต้องดมีการจัดการด้วยความรับผิดชอบ

7.11. ไม่ใช้ไฟเผาในการเตรียมดินและมีการป้องกันการใช้ไฟเผาในพื้นที่จัดการ

7.12. การแผ้วถางที่ดินต้องไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำาลายป่าหรือสร้างความเสียหาย
ให้กับพื้นที่ใด ๆ ที่จำาเป็นในการปกป้องหรือปรับปรุงพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการ
อนุรักษ์ (HCVs) หรือป่าที่กักเก็บคาร์บอนในปริมาณสูง (HCS) พื้นที่ HCVs 
และป่า HCS ในพื้นที่จัดการจะต้องได้รับการระบุชี้ชัดและป้องกันหรือมีการ
ปรับปรุง

ตารางที่ 2: เกณฑ์กำาหนดที่มอบหมายความรับผิดชอบให้ระดับบน



24กรอบงานนำาร่อง RSPO ผ่านวิธีการแบบเขตอำานาจการปกครอง 
RSPO-FWK-D00-001 V1 THA

3.4 การตรวจสอบอย่างกว้างขวางทางเขตอำานาจการปกครอง
องค์ประกอบสำาคัญในการวัดการแสดงผลระดับภูมิทัศน์ในระดับเขตอำานาจการปกครอง คือ
ความสามารถของ JE ในการจัดตั้งระบบที่เป็นไปตามมาตรฐาน RSPO เพื่อติดตามและตรวจ
สอบความเสี่ยงและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้ทำาลายป่า การแปลงพื้นที่ดิน
พรุ การใช้ไฟเผา/จุดที่มีค่าความร้อนมากกว่าปกติ (hotspots) และการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดิน รวมทั้งความเสี่ยงและผลกระทบทางสังคม เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิ
แรงงาน การละเมิดสิทธิในการยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นอิสระ  (FPIC) 
และการยึดครองที่ดินของชุมชนโดยมิชอบที่เกิดขึ้นในอดีตและอาจเกิดขึ้นในอนาคต ระบบ
ควรได้รับการพัฒนาและดำาเนินการอย่างสมบูรณ์ในขั้นตอนที่ 2 ของวิธีการปฏิบัติแบบตามขั้น
ตอนสำาหรับวิธีการแบบเขตอำานาจการปกครองเพื่อการรับรอง (ดูหัวข้อ 3.5) ระบบที่จัดทำาขึ้น
โดย JE จะต้องตรวจสอบระบบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมและผลกระทบทั่วเขตอำานาจอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้ รวมถึงแผนที่บ่งชี้พื้นที่
ดินพรุ พื้นที่ HCV พื้นที่ HCS และเขต ‘ห้ามเข้า’ (no-go) ในระดับเขตอำานาจปกครองสำาหรับ
การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำามัน (เช่น พื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครอง) รายงานข่าวและสื่อต่างๆ 
และรายงาน (ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา) จากองค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
พัฒนาเอกชน หน่วยงานของรัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้องถิ่น JE ต้องจัดทำารายงานกรณีการ
ไม่ปฏิบัติตามที่ตรวจพบที่อาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อการ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด โดยควรมีกลไกในการตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO ที่
อาจตรวจพบได้ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการให้ข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมซึ่งตั้งขึ้นโดย JE ระบบ
จะต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอดีต (LUCA) ที่ดำาเนินการกับ
ความรับผิดทางกฎหมาย (ที่อาจเกิดขึ้น) โดยมีการประกาศและเผยแพร่สู่สาธารณะ ระบบต้องมี 
(accounting layer) ของความเป็นเจ้าของสัมปทานปาล์มน้ำามันตามฐานข้อมูลของผู้ผลิตปาล์ม
น้ำามันที่ปฏิบัติงานในเขตอำานาจการปกครอง เพื่อจัดการกับความรับผิดใดๆทางกฎหมาย และ
การแจ้งเตือนในอนาคตเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดไปยังผู้ถือสัมปทานปาล์มน้ำามัน
โดยตรง โดย JE ต้องรายงานต่อสาธารณะเกี่ยวกับการแสดงประสิทธิผลของระบบ ซึ่งรวมถึง
กรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่ตรวจพบเป็นประจำาทุกปีผ่านการส่ง ACOP ของ JE

3.5 ข้อกำาหนดวิธีการปฏิบัติแบบตามขั้นตอน
การพัฒนากระบวนการหรือการเข้าสนับสนุนในระดับเขตอำานาจการปกครองให้มีประสิทธิภาพ
เป็นกุญแจสู่ความสำาเร็จของ JA ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องทำาให้มั่นใจได้ว่าการเข้า
สนับสนุนและ / หรือกิจกรรมระดับเขตอำานาจการปกครองมีการดำาเนินการและประเมินอย่าง
เหมาะสม ตารางที่ 3 ใน ได้แสดงข้อกำาหนดที่สำาคัญเกี่ยวกับการแสดงผลระดับเขตอำานาจการ
ปกครอง
ในแต่ละขั้นตอนมีข้อกำาหนดของตัวเองเกี่ยวกับระบบและการแสดงผลระดับภูมิทัศน์ นอกเหนือ
ไปจากการปฏิบัติตามข้อกำาหนดระดับเกษตรครัวเรือน สวนขนาดใหญ่ โรงงานสกัดและส่วน
พื้นที่อำานวยการอื่นๆ (Facility) ของผู้ผลิต FFB และปาล์มน้ำามันและผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในห่วง
โซ่อุปทานตามมาตรฐาน RSPO 
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ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3
ตัวช้ีวัดการ
แสดงผลเชิง
ระบบ

I. I. การจัดต้ังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนท่ีโดย
อาศัยคำาส่ังจากหน่วยงานรัฐท่ีมีอำานาจหน้าท่ีเก่ียวข้อง

II. คำาแถลงเจตนารมณ์ในการบรรลุการปฏิบัติตาม RSPO 
แบบ 100% ท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวข้อง

III. การวางแผนพัฒนาสำาหรับ:
a. การจัดต้ัง JE
b. นโยบาย ระบบ ระเบียบวิธี/ข้ันตอนปฏิบัติในการ

สนับสนุนวิธีการแบบเขตอำานาจฯท่ีเก่ียวข้อง
c. การทำาแผนท่ีเชิงพ้ืนท่ี  (Spatial mapping) ของผู้

ผลิตโรงสกัดฯ โรงกล่ันฯ และโรงบีบฯ พ้ืนท่ี HCV / 
HCS ท้ังหมด และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

d. ฐานข้อมูลเก่ียวกับผู้ผลิต, โรงสกัดฯ และผู้ปฎิบัติงาน
ท่ีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานภายในเขตอำานาจฯ

I. JE ได้ถูกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายโดยมีคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากหลายภาคส่วน (องค์ประกอบ 1.1 และ 1.2 ของข้อกำาหนดของ
ระบบ) 

II. ระบบควบคุมภายใน (ICS) ของ JE ได้มีการพัฒนาข้ึน (ดูองค์ประกอบ 
2)  

III. พ้ืนท่ีปาล์มน้ำามันท่ีปลูกและท่ีดินท่ีซ้ือสะสมไว้เพ่ือปลูกของผู้ผลิต โรง
สกัดฯ โรงกล่ันน้ำามัน และโรงบีบปาล์ม และโรงอำานวยการกล่ันท้ังหมด
ได้มีการจัดทำาแผนท่ีแบบเชิงพ้ืนท่ี

IV. ฐานข้อมูลท่ีรวบรวมผู้ผลิต, โรงสกัด/แปรรูปผู้ปฎิบัติงานในห่วงโซ่
อุปทานภายในเขตอำานาจ

V. JE เข้าเป็นสมาชิก RSPO

I. ระบบควบคุมภายในของJE (รวมถึงการประเมินภายใน)
ท่ีพร้อมใช้งาน (องค์ประกอบ 2 – มีการดำาเนินการอย่าง
สมบูรณ์)

II. มีระบบควบคุมคุณภาพและกรอบนโยบาย (องค์ประกอบ 
1 และ 2)

III. มีแผนท่ีถูกนำาไปใช้ในการสร้างกลไกการร้องเรียน
ข้อคับข้องใจภายใน, ร้องทุกข์และการอุทธรณ์ (องค์
ประกอบ 3) 

IV. มีการเติบโตทางด้านการเงินและมีระเบียบวิธี/ข้ันตอน
ปฏิบัติทางบัญชีท่ีโปร่งใส 

V. มีข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ำามันและท่ีดินท่ีซ้ือสะสมไว้เพ่ือ
ปลูกของสมาชิก JE และฐานข้อมูลโดยละเอียดท่ีจำาเป็น
สำาหรับการรับรองมาตรฐาน RSPO

ตัวช้ีวัดการ
แสดงผลภูมิ
ทัศน์

วางแผนพัฒนาเพ่ือดำาเนินการและ / หรือพัฒนาระดับเขตอำานาจ:
I. I. มีการจัดทำาระเบียบวิธี/ข้ันตอนปฏิบัติสำาหรับ FPIC และ

สำาหรับการรับรู้สิทธิในท่ีดิน(ตามกฎหมาย, จารีตประเพณีและ
สิทธิการใช้ประโยชน์ท่ีดินของผู้ใช้)

II. การจัดทำาแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี HCV และ HCS  (สอดคล้องกับ
ข้อกำาหนดของ RSPO) รวมถึงการทำาแผนท่ีดินพรุ

III. การวิเคราะห์ลำาดับเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน 
(LUCA) ตามเอกสารแนวปฏิบัติ LUCA ของ RSPO 

IV. การวิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมายของความแตกต่างระหว่าง
มาตรฐาน RSPO P&C และกฎหมายและนโยบายเขตอำา
นาจฯ. 

V. กฎระเบียบเก่ียวกับการใช้ไฟเผา การป้องกันและควบคุมไฟ

I. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีป่าพรุ HCV และ HCS
II. จัดทำาแผนท่ีเขตพ้ืนท่ี ‘ห้ามเข้า (No-go)’ ในระดับเขตอำานาจฯ (เพ่ือการ

อนุรักษ์และการคุ้มครอง)
III. LUCA ท่ีเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับความรับผิดทางกฎหมาย (ท่ีอาจเกิดข้ึน)

โดยมีการประกาศและเปิดเผยต่อสาธารณะ
IV. มีการพัฒนาระเบียบวิธี/ข้ันตอนปฏิบัติสำาหรับการรับรู้สิทธิในท่ีดิน (ตาม

กฎหมาย, จารีตประเพณีและสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของผู้ใช้)
V. มีข้ันตอนและแนวปฏิบัติ FPIC สำาหรับเขตอำานาจฯท่ีเสร็จสมบรูณ์
VI. มีกฎระเบียบเก่ียวกับการใช้ไฟเผา, การป้องกันและควบคุมไฟ
VII. ระบบได้รับการพัฒนาและดำาเนินการอย่างเต็มท่ีในระดับเขตอำานาจเพ่ือ

ติดตาม ตรวจจับ และตรวจสอบการตัดไม้ทำาลายป่า พ้ืนท่ีจุดค่าความ
ร้อนมากกว่าปกติ/พ้ืนท่ีเผาไหม้ และการแปลงพ้ืนท่ีดินพรุ พ้ืนท่ี HCV 
พ้ืนท่ี HCS และโซน “ห้ามเข้า” อ่ืนๆ รวมถึงความเส่ียงและผลกระทบ
ทางสังคม

VIII. ระบุช่องว่างทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับความแตกต่างระหว่าง RSPO P&C 
และกฎหมายและนโยบายของเขต และพัฒนากฎระเบียบและข้ันตอน
ปฏิบัติท่ีจำาเป็น

IX. การประเมินในการตัดสิทธ์ิเพราะฝ่าฝืนประเด็นทางสังคมและส่ิง
แวดล้อม และข้ันตอนท่ีดำาเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน: ซ่ึงรวมถึง
ไม่มีการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี HCV, HCS หรือ พ้ืนท่ีดินพรุ และการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและการยึดครองท่ีดินโดยมิชอบอย่างเป็น
ระบบ. 

I. มีข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติในการรับรู้สิทธิท่ีดิน และ 
FPIC และมีการดำาเนินการ

II. ดำาเนินการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีรวมถึง HCV, HCS, และ 
พ้ืนท่ีดินพรุ และข้อกำาหนดของ RaCP

III. ข้ันตอนและแนวปฏิบัติ SEIA ได้มีการดำาเนินการ
IV. อนุมัติแผนแก้ไขและจ่ายค่าชดเชย (สำาหรับความรับผิด

ชอบทางกฎหมายในการอนุรักษ์ท่ีระบุไว้ในข้ันตอนท่ี 2) 
และมีการดำาเนินการ

V. ระเบียบปฏิบัติพ้ืนท่ีปลูกใหม่ตามข้อกำาหนด RSPO ได้มี
การดำาเนินการ

VI. มีการนำากฎระเบียบหรือข้ันตอนท่ีบังคับใช้มาปรับใช้เพ่ือ
อุดช่องว่างทางมาตรฐาน RSPO P&C

VII. ปัญหาด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีถูกตัดสิทธ์ิได้รับการ
แก้ไขหรือไม่สามารถดำาเนินการรับรองได้

VIII. ระบบได้รับการพัฒนาและดำาเนินการอย่างสมบูรณ์ใน
ระดับเขตอำานาจเพ่ือติดตาม ตรวจจับ และตรวจสอบ
การตัดไม้ทำาลายป่า พ้ืนท่ีจุดค่าความร้อนมากกว่าปกติ/
พ้ืนท่ีเผาไหม้ และการแปลงพ้ืนท่ีดินพรุ พ้ืนท่ี HCV พ้ืนท่ี 
HCS และโซน “ห้ามเข้า” อ่ืนๆ รวมถึงความเส่ียงและ
ผลกระทบทางสังคม

หลังจากขั้นตอนที่ 3 เสร็จสมบูรณ์และมี JE ที่ทำางานได้อย่างสมบูรณ์ ต่อจากนั้น JE จะได้รับการรับรองกลุ่มผ่านการตรวจสอบภายนอก ตามมาตรฐาน RSPO ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ
ระบบมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำาหนดของระบบการรับรองและจำาเป็นต้องมีหลักฐานเพียงพอในระดับการจัดการที่เหมาะสม

ตาราง 3. วิธีการปฏิบัติแบบตามขั้นตอนสำาหรับวิธีการแบบเขตอำานาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน
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หมายเหตุ:

i. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาแผนที่บ่งชี้ HCV และ HCS ในระดับเขตอำานาจจะ
ต้องได้รับการพัฒนาโดย RSPO WG ที่เกี่ยวข้องโดยร่วมมือกับ HCVRN และ 
HCSA โดยคำานึงถึงกฎหมายท้องถิ่น ในขณะที่ยังเป็นมาตรการชั่วคราวนั้น ให้ถือ
พยายามและความคิดริเริ่มในการทำาแผนที่ภูมิทัศน์ระดับเขตอำานาจที่มีอยู่ (วิธีการ 
วิธีการ) โดยใช้แนว HCVRN ‘การขยายตามระดับสเกลแนวทาง HCV ในด้าน
ภูมิทัศน์และเขตอำานาจศาล: สรุปแนวปฏิติใหม่ใหม่ที่มีสำาหรับการจัดลำาดับความ
สำาคัญของการดำาเนินการสำาหรับเอกสารแนวปฏิบัติ HCVs

ii. กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในเอกสาร SOPs / กลไก/ รายงานการตรวจ
ประเมิน (checklist) ฉบับใหม่ได้รับการพัฒนา โดยสำานักงานเลขาธิการ RSPO 
ร่วมกับคณะทำางานทางด้านเขตอำานาจการปกครองในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 
2 ในการนี้ SOPs จำาต้องรวมกำาหนดระยะเวลาการอนุมัติด้วย

iii. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของขั้นตอนที่ 1 ดำาเนินการโดยสำานักเลขาธิการ 
RSPO โดยมีการลงนามครั้งสุดท้าย (การอนุมัติ) โดยคณะกรรมการหลัก
มาตรฐาน RSPO (SSC)

iv. การตรวจสอบความถูกต้องขั้นตอนที่ 2 จะต้องดำาเนินการผ่านขั้นตอนการสมัคร
เป็นสมาชิก RSPO ที่มีอยู่ โดยสำานักเลขาธิการ RSPO จะทำาการการตรวจสอบ
และการอนุมัติขั้นสุดท้ายในสมาชิกภาพ JE 

v. แนวทางปฏิบัติสำาหรับการเยียวยาและการชดเชยระดับเขตอำานาจการปกครองจะ
ต้องได้รับการพัฒนาโดย RSPO WG ที่เกี่ยวข้อง

vi. ผู้ปลูกปาล์มทุกรายที่มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 50 เฮคเตอร์ (อ้างถึง NI) และผู้ปฎิบัติ
งานที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานภายต้องดำาเนินการการประเมินภายในอย่างเต็มรูปแบบ 
ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในในปัจจุบันของเกษตรกรรายย่อยยังคงระเบียบขั้นตอน
เดิม

vii. สำาหรับตัวชี้วัดการแสดงผลหรือ ระดับภูมิทัศน์  ให้พิจารณาใช้การตีความระดับ
ประเทศ หากมี 

viii. แนวทางปฏิบัติจะได้รับการพัฒนาสำาหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
โดย CB ในระดับการจัดการที่เหมาะสม (เช่น ที่ระดับ JE เทียบกับระดับผู้ร่วมใน
อุตสาหกรรม)
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3  อ้างอิงหัวข้อที่ 3.5 ของเอกสารฉบับนี้ในเรื่องตัวชี้วัดทางภูมิทัศน์

4. ข้อกำาหนดระบบเขตอำานาจการปกครอง

หน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE) มีบทบาทสำาคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการการรับรองและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเต็มรูป
แบบ พร้อมทั้งการมีโครงสร้างที่สร้างความมั่นใจในการตรวจสอบและถ่วงดุลในเขตอำานาจ
การปกครอง ดังนั้น หลักธรรมาภิบาล, การวางแผนและการจัดการในระดับภูมิทัศน์ และการ
บังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำาคัญที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการรับรอง
มาตรฐานแบบเขตอำานาจการปกครองนี้ได้

ความรับผิดชอบหลักของ JE (โดยสังเขป):
i. อำานวยความสะดวกในด้านการประเมิน ขั้นตอนการปฏิบัติ และกระบวนการทาง

เขตอำานาจปกครองที่เกี่ยวข้อง (เช่น HCV/HCS, RaCP) โดยได้รับแนวทางจาก
การวิเคราะห์ช่องว่างของกฎหมายและระเบียบการทางเขตอำานาจปกครองท้องถิ่น
โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน RSPO

ii. ดำาเนินการติดตามและการรายงานการแสดงผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดระดับภูมิ
ทัศน์  และการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตาม
ลำาดับ

iii. จัดตั้งระบบควบคุมภายในซึ่งให้การกำากับดูแลและการควบคุม (ผ่านระบบการ
ตรวจสอบภายใน) และเพื่อดำาเนินการประเมินภายในให้กับผู้ปลูกปาล์ม โรงสกัดฯ 
โรงแปรรูปฯ และการแสดงผลของผู้ดำาเนินการในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเพื่อให้
เป็นไปตามข้อกำาหนด RSPO ด้านการผลิต 

iv. จัดตั้งระบบการร้องทุกข์ การร้องเรียนและการอุทธรณ์ภายในซึ่งรับรองใน
กระบวนการที่ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นกลางในการจัดการและแก้ไขกับข้อ
ข้องใจ ข้อร้องเรียน และการอุทธรณ์อย่างเหมาะสม

v. ให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดผ่านการฝึกอบรมในทุกด้านของการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำาหนด RSPO แรงจูงใจทางการตลาด และข้อบังคับ
ต่างๆของรัฐ

vi. กำาหนดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกและบังคับใช้การระงับหรือการยกเลิกสมาชิกที่ไม่
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดภายในระดับเขตอำานาจการปกครอง

vii. คณะกรรมการตรวจสอบภายนอกสำาหรับการรับรองมาตรฐานผ่านเขตอำานาจการ
ปกครอง

อนึ่ง ดังที่บันทึกไว้ในหัวข้อที่ 2.2  JE จำาเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของระบบเขตอำานาจ
การปกครอง ตามองค์ประกอบสามประการต่อไปนี้อันถือเป็นโครงในการร่างข้อกำาหนดของ
ระบบสำาหรับการรับรองตามเขตอำานาจการปกครองนี้:

หัวข้อที่ 4.1: ธรรมาภิบาลของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE)
หัวข้อที่ 4.2: การปฏิบัติการของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE)
หัวข้อที่ 4.3: ระบบการร้องทุกข์ อุทธรณ์ และ ความคับข้องใจในองค์กร
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4.1 ธรรมาภิบาลของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE)

หลักเหตุผล: เพื่อให้สามารถมีความสัมพันธภาพทางการค้าในการทำาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ
เกี่ยวกับใบรับรอง FFB และน้ำามันปาล์มโดยที่มีหน่วยนิติบุคคลดำาเนินการรับผิดชอบจึงจำาเป็น
ต้องมีการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 

A.1 เป็นหน่วยนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ในประเทศที่ได้ทำาการจด
ทะเบียน

A.2 มีการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือสถาบัน)
A.3 ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้มาตรฐาน RSPO กับผู้ผลิตและสกัด/แปรรูปปาล์มน้ำามันใน

เขตอำานาจการปกครอง โดยผ่านการเป็นสมาชิกของ JE หรือตามบัญญัติข้อตกลงทาง
กฎหมาย

A.4 เข้าเป็นสมาชิกของ RSPO (โดยผ่านทางขั้นตอนที่ 3)
A.5 ได้สร้างและจัดทำาโครงสร้างองค์กรและระเบียบมาตราที่ชัดเจนโดยกำาหนดขอบเขต, 

หน้าที่และอำานาจทางกฎหมายไว้อย่างชัดเจน และระบุรายละเอียดตำาแหน่งและความรับ
ผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเอกสาร

A.6 JE ต้องสามารถสื่อสารเกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยได้
A.7 บุคลากรใน JE ทั้งหมดจำาต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในความเป็นกลาง (impartiality)
A.8 บุคลากรใน JE ทั้งหมดต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ความขัดแย้งที่อาจเกิด

ขึ้นจะต้องมีการวินิจฉัย,จัดทำาเป็นประกาศและเอกสารอย่างเหมาะสมและมีการดำาเนิน
การด้วยความน่าเชื่อถือและโปร่งใส

A.9 สมาชิก JE ทุกคนเข้าใจและยอมรับข้อกำาหนดการเป็นสมาชิก JE ทั้งหมดในรูปแบบ
ของจดหมายแจ้ง

 H  หมายเหตุ:
อำานาจอธิปไตยของรัฐบาลจะได้รับการยอมรับ

องค์ประกอบ A:
 JE จะต้องจัดตั ้งอย่างถูกกฎหมาย
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B.1  คณะกรรมการกำากับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วยตัวแทนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในสัดส่วนสมดุลย์ (อย่างน้อยควรมี ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรพัฒนา
เอกชนด้านสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิต (โรงสกัดฯ เกษตรกรราย
ย่อย สวนขนาดใหญ่และคนงาน) และผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน

B.2 สมาชิกของคณะกรรมการกำากับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนทั้งหมดจะต้อง
ให้ความมุ่งมั่นต่อความเป็นกลางและปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆในการ
ตัดสินใจ การตัดสินใจควรเป็นไปตามฉันทามติ พร้อมด้วยความมุ่งมั่นในความโปร่งใส

B.3 หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกของคณะกรรมการกำากับดูแลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนทั้งหมดจะต้องถูกบันทึกเป็นเอกสาร โดยมีโครงสร้างคณะ
กรรมการและนโยบายการสรรหาคณะกรรมการที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

B.4  คำาสั่งเฉพาะของคณะกรรมการกำากับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนจะต้อง
สร้างความมั่นใจได้ว่า  JE มีการจัดการที่ดีและมีระเบียบวิธี/ขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจ
สอบการดำาเนินงานทุกด้านและต้องมีการบันทึกเป็นเอกสาร

B.5 คณะกรรมการกำากับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนจะดำาเนินการในบทบาท
และความรับผิดชอบต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:
B.5.1 สร้างความมั่นใจในการตรวจประเมินทางการเงินประจำาปีที่ดำาเนินการ

สำาหรับ JE 
B.5.2 ดูแลความมั่นคงทางการเงินและความเป็นไปได้ในทางปฏิติใดๆของ JE
B.5.3 สร้างความมั่นใจในการดำาเนินการที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้น

ตอนการปฏิบัติทั้งหมด 
B.5.4 สร้างความมั่นใจในความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน

และการปฏิบัติตาม

องค์ประกอบ B: 
 JE จะถูกกำากับดูแลโดยคณะกรรมการกำากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียจากหลายภาคส่วน

4  Refer Conflict of interest is defined as per the existing RSPO Certification Systems for
   Principles and Criteria.  
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C.1 JE และ / หรือบุคลากรใน JE ต้องแสดงให้เห็นถึงความรู้และความสามารถเกี่ยวกับ
มาตรฐาน RSPO อันหมายรวมถึง การตีความระดับประเทศ

C.2 JE ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้และความสามารถเกี่ยวกับข้อกำาหนดและกลไกใน
ระดับระหว่างประเทศ ระดับชาติ และ / หรือระดับท้องถิ่น

C.3 แสดงแผนธุรกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงการสร้างรายได้
C.4 มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ทางกายภาพและอื่น ๆ) เพื่อให้การ

ดำาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
C.5 มีขั้นตอนและ/หรือกระบวนการสำาหรับการแบ่งปันข้อมูล ถ่ายโอน และเข้าถึงโอกาสใน

การฝึกอบรมจาก JE ให้กับสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดทำาแผนการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำาหนดพื้นฐาน (เช่น เกณฑ์กำาหนดที่มอบหมายให้ระดับบน เป็นต้น)

องค์ประกอบ C:
JE ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีทรัพยากรและความสามารถที่เพียงพอสำาหรับ

การจัดการ JA และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน RSPO

D.1 การจัดการระบบควบคุมภายใน (ICS) ซึ่งควรรวมถึงระบบของ JE สำาหรับการตรวจสอบ
ทั่วทั้งเขตอำานาจตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.4

D.2 การจัดการกระบวนการและระเบียบวิธี/ขั้นตอนปฏิบัติการตรวจประเมินภายใน โดยต้อง
ทำาให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และความสามารถที่จำาเป็นในการดำาเนิน
การตรวจสอบภายใน รวมถึงการตรวจสอบภาคสนาม

D.3 การจัดการระบบร้องเรียนข้อคับข้องใจภายในและการร้องทุกข์
D.4 สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบวิธี/ขั้นตอนปฏิบัติของ RSPO 

ได้
D.5 กระบวนการทำางานและระเบียบวิธี/ขั้นตอนปฏิบัติภายใน รวมถึงการเก็บบันทึก
D.6 สร้างความมั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
D.7 สร้างความมั่นใจในการตรวจประเมินในงบประมาณการเงินรายปีที่มีการดำาเนินการ

อย่างอิสระจากภายนอก

องค์ประกอบ D:
JE ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เพียงพอในการควบคุม, ติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องที่สำาคัญทั้งหมดในการการปฏิบัติตามการ
แสดงผลระดับภูมิทัศน์และมาตรฐาน RSPO ที่เกี ่ยวข้อง

4.2 การปฏิบัติการของหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ (JE)
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E.1 นโยบายที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดทั้งหมดของ RSPO ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำากัด เช่น การ
คุ้มครองผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้เป็นกระบอกเสียงของ
ชุมชน

E.2 ขั้นตอนปฎิบัติสำาหรับการตัดสินใจ
E.3 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ ยึดมั่นในความเป็นกลาง
E.4 หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรใน JE 
E.5 การบันทึกและจัดทำาเอกสารประกอบการประชุมและการตัดสินใจทั้งหมด
E.6 การจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียนความคับข้องใจและการร้องทุกข์
E.7 การจัดการกับกระบวนการปรึกษาหารือ
E.8 การจัดตั้งงบประมาณและการเงิน การตรวจสอบระบบและการรายงาน
E.9 ระเบียบวิธี/ขั้นตอนปฏิบัติในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ RSPO (เช่น 

NPP) 
E.10 การจัดการสำาหรับกิจกรรม/อีเว้นท์ที่จัดจ้างบุคคลภายนอกมาทำางาน

องค์ประกอบ E:
JE จะต้องมีนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการจัดการปฏิบัติงานที่บันทึกเป็น

เอกสาร

F.1 ดำาเนินการตรวจสอบระบบภายใน อันรวมถึงความความรู้และความสามารถของผู้ตราจ
ติดตามภายในด้วย

F.2 ระเบียบวิธี/ขั้นตอนปฏิบัติในการเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสมาชิกกลุ่มแบบ JE 
ทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่แปลง ผลผลิต ปริมาณของ 
FFB และ/หรือผลิตภัณฑ์น้ำามันปาล์ม และผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด

F.3 สมาชิก JE ทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจประเมินภายในโดยใช้มาตรฐาน RSPO ที่
เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการตรวจประเมินครั้งแรกและการรับรองติดตามประจำาปีจาก
ภายนอก

F.4 บทลงโทษ การให้รางวัล และกลไกการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงและการปฏิบัติ
ตามของผู้ผลิตและผู้ปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง

F.5 มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการบังคับใช้บทลงโทษและการขับออกจากการเป็นสมาชิก ตลอด
จนชุดข้อกำาหนดและขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการกลับเข้ามาใหม่/การฟื้นฟูสมาชิกภาพ JE

องค์ประกอบ F:
JE จะต้องพัฒนาและดำาเนินการในระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่

จำาเพาะ: ขั ้นตอนปฏิบัติ กระบวนการ กำาหนดเวลา แผนการปฏิบัติงาน บันทึกการ
ติดตามและประเมินผล
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F.6 ข้อกำาหนดเกี่ยวกับความสามารถและความรู้ของผู้ตรวจสอบภายใน
F.7 ระเบียบวิธี/ขั้นตอนปฏิบัติ: วิธีการ เกณฑ์กำาหนดการตรวจประเมิน และการจัดการกับ

ความไม่สอดคล้องตามข้อกำาหนดที่ระบุและความถี่ 
F.8 ผู้ตรวจประเมินภายในประกาศถึงการปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
F.9 การรับรองคุณภาพการตรวจประเมินภายใน โดยต้องมีแนวปฏิบัติสำาหรับการตรวจ

ประเมินภายใน 

G.1 การจัดทำาและปฏิบัติตามระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบสำาหรับการประเมิน HCV/
HCS/ดินพรุในเขตอำานาจการปกครองทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสมาชิก 
JE

G.2 การจัดทำาข้อมูลพื้นฐานพร้อมกับแผนการปรับปรุงที่เกี่ยวกับ:
G.2.1. การแสดงผลระดับภูมิทัศน์ (ตัวชี้วัดทางภูมิทัศน์)
G.2.2. การแสดงผลระดับทางระบบ (ตัวชี้วัดทางระบบ)
G.2.3. การปฏิบัติตามข้อกำาหนดมาตรฐาน RSPO ระดับเกษตรครัวเรือน, สวน

ขนาดใหญ่,โรงงานสกัดและส่วนอำานวยการอื่นๆ (Facility)
G.2.4 ความก้าวหน้าในการรับรองโดยสมาชิก JE

G.3 การเก็บบันทึกแผนที่ (ในรูปแบบ .shp) ของพื้นท่ีการผลิตที่มีอยู่ การซื้อที่ดินสะสมไว้ 
และโรงอำานวยการที่เกี่ยวกับปาล์มน้ำามันอื่นๆของสมาชิก JE ทั้งหมด
G.3.1 การตรววจสอบ FFB และการผลิตผลิตภัณฑ์ปาล์มทั้งหมด รวมถึงการขาย (ทั้ง

ทางเครดิตและทางกายภาพ)
G.4 การจัดทำาบันทึกและการรายงานข้อมูลและระบบการจัดการเอกสารสำาหรับ:

G.4.1 การจัดทำาเอกสารและการบันทึกหลักฐานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
RSPO

G.4.2 อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงการจัดทำาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการบันทึก
หลักฐานที่เหมาะสมสำาหรับการตรวจประเมินภายนอก

G.4.3 การตรวจประเมินภายนอกโดย CB ที่ได้รับการรับรอง ตามข้อกำาหนด JA

องค์ประกอบ G:
ระบบการตรวจสอบภายใน JE  จะต้องพัฒนาและใช้ระบบการติดตามตรวจสอบ

และการรายงานที่มีประสิทธิภาพสำาหรับการบันทึกข้อมูลการผลิตและการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์น้ ำามันปาล์ม
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4.3 ระบบการร้องทุกข์ อุทธรณ์ และ ความคับข้องใจในองค์กร

JE ต้องมีกลไกการร้องเรียนข้อคับข้องใจที่มีประสิทธิภาพตาม P&C ปีค.ศ. 2018 ข้อ 4.2 โดย
คณะกรรมการ JE และคณะกรรมการกำากับดูแลฯ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสามารถ
ที่เชื่อถือได้ เป็นอิสระและโปร่งใสในการรับ ตรวจสอบ และตัดสินข้อร้องเรียนร้องทุกข์และการ
อุทธรณ์ และมีดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย JE อาจอาศัยทั้งขั้นตอนปฎิบัติของข้อร้อง
เรียนร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ที่มีอยู่ของ RSPO หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีหน่วยงานแยก
ต่างหากในระดับเขตอำานาจเพื่อจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ฝ่าย
ต่างๆมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มการร้องทุกข์และการอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ของ RSPO ซึ่งจะมีอำานาจเหนือ JE และผู้ผลิต เนื่องจาก JE เป็นสมาชิกของ RSPO และผู้
ผลิตเกี่ยวข้องกับ JE

เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในขั้นตอนปฎิบัติการร้องเรียนร้องทุกข์และการ
อุทธรณ์ ดังนั้นจึงจะมีหน่วยงานที่แยกต่างหากในการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ หน่วยงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์และการอุทธรณ์มีอำานาจในการกำาหนดบทลงโทษสำาหรับสมาชิกและ / หรือ
การระงับสมาชิก กลไกเหล่านี้เข้ามาเสริมและไม่แทนที่ระบบท้องถิ่นในเขตอำานาจการปกครอง
เพื่อแก้ไขข้อพิพาท เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน, หน่วยอนุญาโตตุลาการ และศาล เป็นต้น
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ร่วมในอุตสาหกรรมทั้งหมดมีพันธะผูกพันกับ JE ในเรื่องกลไกการร้องทุกข์ 
อุทธรณ์ และ ความคับข้องใจในองค์กร JE จะต้องแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบถึงขั้นตอนปฎิบัติ
การร้องทุกข์และได้รับการบันทึกความยินยอมว่าพวกเขาจะได้รับการตรวจสอบภายใต้ขั้น
ตอนหากมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของการเป็นสมาชิก JE 
นโยบายด้านจริยธรรม หรือข้อกำาหนดของเขตอำานาจฯ ตลอดจนมาตรฐาน RSPO

H.1 กระบวนการที่มีการบันทึกเป็นเอกสารไว้เพื่อรับ ประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อร้องเรียนความ
คับข้องใจใดๆ

H.2 สมาชิก JE สามารถร้องเรียนได้ในกรณีที่พวกเขาไม่พอใจกับข้อสรุปของกลไกการร้องทุกข์
เรียนข้อคับข้องใจ และขั้นตอนปฎิบัตินี้ควรมีการบันทึกเป็นเอกสารไว้

H.3 ในส่วนของระเบียบวิธี/ข้ันตอนปฏิบัติของการร้องทุกข์จะรวมถึงกระบวนการในการยื่นอุทธรณ์
และกระบวนการนี้จะต้องโปร่งใสและเข้าถึงได้โดยสาธารณะ;

H.4 มีข้อมูลที่แสดงและติดตามในการรับ การตรวจสอบความถูกต้อง และการสอบสวนเรื่องการร้อง
เรียนข้อคับข้องใจการร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ;

H.5 การจัดทำาเอกสารการตัดสินใจและการดำาเนินการเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนความคับข้องใจ การร้อง
ทุกข์และการอุทธรณ์ รวมถึงการกระทำาเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำาอีก

H.6 คณะผู้ร้องเรียน/อุทธรณ์จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้อุทธรณ์ (บุคคล/นิติบุคคล) เกี่ยวกับ
ใบรับเรื่อง ความคืบหน้า และผลการอุทธรณ์

H.7 การตัดสินใจที่จะแจ้งไปยังผู้อุทธรณ์จะต้องกระทำาโดย หรือ ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจาก
สมาชิกแต่ละรายของคณะผู้ร้องเรียนซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องกับประเด็นการอุทธรณ์มาก่อน

H.8 คณะพิจารณาอุทธรณ์จะต้องแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงการสิ้นสุดกระบวนการจัดการอุทธรณ์
อย่างเป็นทางการ

องค์ประกอบง H: การร้องทุกข์ อุทธรณ์ และ ความคับข้องใจนั้น JE จะต้องมี
เอกสารระเบียบวิธี/ขั ้นตอนปฏิบัติสำาหรับการจัดการความคับข้องใจ, การร้องทุกข์ 

และการอุทธรณ์ อันรวมถึง :
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5. ข้อกำาหนดระบบการรับรองมาตรฐาน

บทนี้กำาหนดข้อกำาหนดสำาหรับระบบที่ต้องปฏิบัติตามในการดำาเนินการของ JA โดยเทียบกับ
ข้อกำาหนดของมาตรฐาน RSPO ที่เกี่ยวข้องและที่เกี่ยวข้อง หรือที่เรียกว่าระบบการรับรอง
มาตรฐานสำาหรับ JA ระบบการรับรองสำาหรับ JA สร้างขึ้นจากกระบวนการและระบบของ 
RSPO ที่มีอยู่ โดยมีข้อกำาหนดและองค์ประกอบเพิ่มเติมสำาหรับการอ้างสิทธิ์ที่น่าเชื่อถือเพื่อ
นำาไปสู่ความยั่งยืนของเขตอำานาจการปกครองด้านการผลิตและการบริโภค ทั้งนี้ มีระบบการ
รับรอง RSPO ที่สำาคัญสองระบบ:

I. ระบบการรับรองมาตรฐานหลัก RSPO ฉบับหลักการและเกณฑ์กำาหนด
II. ระบบการรับรองมาตรฐาน RSPO ฉบับห่วงโซ่อุปาทาน

ระบบการรับรองมาตรฐาน RSPO ทั้งสองนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามประการ:
i) มาตรฐานการรับรอง / มาตรฐาน RSPO และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องที่ใช้ (รวมถึง 

การรับรองแบบกลุ่ม และ/หรือการบริหารจัดการ) 
ii) ข้อกำาหนดสำาหรับ RSPO ในการแต่งตั้งหน่วยรับรองระบบงาน (AB) และหน่วย

ออกใบรับรอง (CB) ที่ได้รับการรับรองโดย AB ที่ได้รับการแต่งตั้ง
iii) ข้อกำาหนดกระบวนการรับรองมาตรฐาน – กระบวนการที่ CB จะต้องปฏิบัติตามใน

การดำาเนินการติดตามตรวจสอบในความมุ่งหมายให้ได้รับการรับรอง 
5.1 ระบบการรับรองมาตรฐานสำาหรับ JA
เมื่อ JE ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่กำาหนดไว้สำาหรับขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 
และมีผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมพร้อมสำาหรับการรับรอง (มีการประเมินความพร้อมผ่านการ
ตรวจสอบภายใน) JE สามารถเริ่มการตรวจสอบภายนอกเพื่อรับรองโดย RSPO กำาหนดแต่ง
ตั้ง CB CB จะตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ:

i. JE ต่อ (i) ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนท่ี 3 ของการแสดงผลระดับภูมิทัศน์ 
(บทที่ 3 ของเอกสารนี้) และ (ii) ข้อกำาหนดของระบบเขตอำานาจการปกครอง (บทที่ 
4 ของเอกสารนี้) ตามระบบการรับรองมาตรฐานหลัก RSPO สำาหรับหลักการและ
เกณฑ์กำาหนด

ii. ผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของ JE เทียบกับมาตรฐาน RSPO ที่เกี่ยวข้อง
ตามระบบการรับรอง RSPO ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ปลูกปาล์มน้ำามันภายใต้ JE จะ
ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RSPO P&C โดยอาศัยระบบการรับรอง
มาตรฐาน RSPO สำาหรับหลักการและหลักเกณฑ์ โดยในส่วน CGM จะต้องได้
รับการรับรองตามมาตรฐาน RSPO ห่วงโซ่อุปทาน โดยอาศัยระบบการรับรอง
มาตรฐาน RSPO ฉบับห่วงโซ่อุปทาน 

 H  หมายเหตุสำาคัญ:

JE จะต้องแจ้งพร้อมหลักฐาน (ผ่านการตรวจสอบภายใน) ต่อ RSPO CB ในระหว่างการตรวจ
การรับรอง:

การปฏิบัติตามข้อกำาหนดของผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอุตสาหกรรมของผู้ปลูกปาล์มน้ำามันตาม
ระบบการรับรองมาตรฐาน RSPO สำาหรับหลักการและหลักเกณฑ์กำาหนด ในมาตรา 5 ข้อ
กำาหนดขั้นต่ำาสำาหรับหน่วยการจัดการหลายหน่วย
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5.2 การอ้างสิทธิ์ในการรับรอง และ การลงทะเบียนในระบบ RSPO PALMTRACE

RSPO JA จะไม่เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ตามที่ RSPO กำาหนดไว้
แล้ว การอ้างสิทธิ์ในการขายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสามารถทำาได้หลังจากได้รับใบรับรอง 
RSPO แล้วเท่านั้น RSPO ไม่อนุญาตให้สมาชิกที่ไม่ผ่านการรับรองในเขตอำานาจฯทำาการ
อ้างสิทธิ์หรือขายผลิตภัณฑ์ปาล์มที่ผ่านการรับรองก่อนที่จะได้รับใบรับรอง RSPO อันมาจาก
ผ่านการตรวจสอบภายนอกที่ดำาเนินการโดย CB ที่ได้รับการยอมรับจาก RSPO 
การอ้างสิทธิ์ RSPO ที่ผ่านการรับรองต้องเป็นไปตามกฎ RSPO เกี่ยวกับการสื่อสารและการ
อ้างสิทธิ์ของตลาดล่าสุด (ฉบับปัจจุบันปี 2016) ตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ RSPO

เมื่อกลุ่มผ่านและได้รับใบรับรอง สมาชิกกลุ่ม JE ที่ผ่านการรับรองแต่ละคนจะได้รับบัญชีเข้า
ระบบ PalmTrace ที่ไม่ซ้ำากัน ใบรับรองจะรวมถึงสมาชิกกลุ่มแต่ละคนที่ผ่านการรับรองการ
ตรวจติดตามในครั้งก่อนด้วย ตามระบบปัจจุบันบัญชี PalmTrace แต่ละบัญชีจะจัดสรรจำานวน
ผลิตภัณฑ์ปาล์มที่ซื้อขายได้ ตามที่ CB ได้ตรวจติดตาม และลงบันทึกไว้ในใบรับรองและ
รายงานสรุปการตรวจติดตามสาธารณะ
สมาชิก JE ที่เป็นสมาชิก RSPO จะได้รับอนุญาตให้เลือกซื้อขายผลิตภัณฑ์ RSPO ของตน
ได้ไม่ว่าจะเป็นทางสมาชิก RSPO ปกติหรือทางสมาชิก JE แต่ไม่สามารถซื้อขายทั้งสองเส้น
ทางในคราวเดียว ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการนับปริมาณซื้อขายซ้ำาซ้อน
สมาชิก JE ที่ไม่ใช่สมาชิก RSPO จะได้รับอนุญาตให้ซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง 
RSPO JE ของตนได้เมื่อ JE ได้รับการรับรอง โดย RSPO จะออกหมายเลขการซื้อขาย 
RSPO ให้กับสมาชิก JE แต่ละคนที่ผ่านการรับรองของ JE โดยใบรับรอง JE จะระบุรายชื่อ
สมาชิก JE ทุกคนที่ต้องการซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำามันปาล์มที่ผ่านการรับรอง JE พร้อมหมาย
การซื้อขาย RSPO ของสมาชิก JE ที่เข้าร่วมแต่ละคน

RSPO PalmTrace เป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับของ RSPO สำาหรับผลิตภัณฑ์ปาล์ม
น้ำามันที่ผ่านการรับรอง ตั้งแต่โรงสกัดฯไปจนถึงโรงกลั่นฯ สมาชิกที่ผ่านการรับรองของ 
RSPO ได้ลงทะเบียนกิจกรรมการขายและการแปรรูปน้ำามันปาล์ม เมล็ดในปาล์มและ
การแยกส่วน (สองเท่า) ภายใต้โมเดลห่วงโซ่อุปทานแบบการคงเอกลักลักษณ์ การแบ่ง
แยกน้ำามันปาล์ม สมดุลมวล การใช้ RSPO PalmTrace เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการ
รับรองมาตรฐาน RSPO
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5.3 การไม่ปฏิบัติตาม (การลงโทษ)

1. การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำาหนดนั้นบัญญัตติตามมาตรฐานและกฎการตรวจ
ติดตามที่ควบคุมโดยระบบการรับรองมาตรฐาน RSPO การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตาม
ข้อกำาหนดในทั้งหมดจะให้เวลาเพื่อแก้ไขในการปิดความไม่สอดคล้องปกติตามระบบ
การรับรองมาตรฐานที่มีอยู่ 

2.  การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำาหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์กำาหนดการมอบ
หมายความรับผิดชอบในระดับบนที่สำาคัญยิ่งซึ่งรัฐบาลได้รับปากไว้ซึ่งไม่ได้รับการ
แก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำาหนดจะนำาไปสู่การระงับหรือการยกเลิกใบรับรอง JE โดย
รวม กล่าวคือ สมาชิก JE ทุกคนจะได้รับผลกระทบจากความไม่สอดคล้องนี้ด้วย

3.  ในกรณีนี้ RSPO จะให้ทางเลือกสำาหรับสมาชิก JE ที่ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำาหนด
เพื่อเปลี่ยนสถานะไปเป็นสมาชิกรายบุคคลเพื่อไม่ให้สูญเสียสิทธิ์ในการซื้อขาย

4. การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำาหนดใดๆ ของสมาชิก JE ส่วนบุคคล (เช่น เกณฑ์
กำาหนดที่ไม่ได้รับจากการมอบหมายความรับผิดชอบในระดับบน) ที่ไม่ได้แก้ไขไว้
ภายในกรอบเวลาที่กำาหนดจะส่งผลให้สมาชิกรายนั้นถูกระงับเท่านั้น และจะไม่ส่งผล
ต่อการรับรองทั้งกลุ่ม สมาชิก JE เฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ ซึ่งสิทธิ์ในการซื้อ
ขายของพวกเขาจะถูกระงับ/ยกเลิกไป

5. หากสมาชิก JE ที่ถูกระงับ/ยกเลิก (รายบุคคลหรือทั้งกลุ่ม) ตัดสินใจที่จะยื่นคำาร้อง
เพื่อขอคืนสมาชิกภาพ จะต้องปฏิบัติตามการดำาเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม และเป็นไปตามข้อกำาหนดในการคืนสถานะและขั้น
ตอนการอนุมัติตามมาตรฐาน RSPO ที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก 1. วิสัยทัศน์ RSPO และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ RSPO (ToC) เป็นแผนงาน Roadmap ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ RSPO จะบรรลุ
วิสัยทัศน์ในการสร้างบรรทัดฐานน้ำามันปาล์มที่ยั่งยืน และด้วยการสนับสนุนของสมาชิก หุ้นส่วนสนับสนุน และ
ตัวแสดงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดย RSPO จะใช้กลยุทธ์และกิจกรรมหลักเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของภาค
อุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม
กลยุทธ์เหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลลัพธ์โดยตรงในรูปแบบของการยอมรับมาตรฐาน RSPO ไปปรับใช้เพิ่ม
ขึ้น, มีความโปร่งใสและการผนวกรวมเข้าอยู่ในระบบ RSPO มากขึ้น รวมถึง การมีตลาดที่มีการใช้ (uptake) 
น้ำามันปาล์มที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยยิ่งขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป ผลลัพธ์ (output) ต่างๆ เหล่านี้จะนำาไปสู่ผลลัพธ์สุดท้าย (outcome) ที่คาดว่าจะนำาไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามัน, การสร้างอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์มที่มีความเจริญรุ่งเรือง
มากขึ้น และช่วยให้เราอนุรักษ์โลกและทรัพยากรได้ดีขึ้น
เมื่อใดที่ผู้คนได้เข้าใจถึง ToC อย่างถ่องแท้แล้ว เมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญที่สุดก็จะเกิดขึ้น - บนภาคพื้น
ดิน; พื้นที่ที่ปาล์มน้ำามัน สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
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ภาคผนวก 2. รายการเพื่อการปรับปรุงกรอบงานนำาร่องในปัจจุบัน

จากกรอบการนำาร่องที่อธิบายไว้ในที่นี้ การรับรองในเขตอำานาจการปกครองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการ
พัฒนาการจัดการและแนวทางของสถาบัน RSPO ใหม่ขึ้นบางส่วนเพื่อรองรับแนวทางใหม่นี้ ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 
RSPO เช่น การประเมิน HCV จะต้องได้รับการปรับให้เข้ากับแนวทางเขตอำานาจฯ/ภูมิทัศน์

สิ่งเหล่านี้ได้ระบุไว้ในข้อความของเอกสารนี้ และมีการระบุไว้ด้านล่างเพื่อความสะดวก ทั้งนี้ ปัจจัยอื่นๆ อาจเกิด
ขึ้นเมื่อมีการนำาร่องวิธีการแบบผ่านเขตอำานาจฯดำาเนินการต่อ และสิ่งเหล่านี้จะมีการบันทึกและแก้ไขไว้

1. หัวข้อสมาชิก RSPO เข้าใหม่สำาหรับหน่วยกำากับดูแลตามเขตอำานาจ
2. หมายเลขระบุการตรวจสอบย้อนกลับของน้ำามันปาล์ม (palm-trace) ที่แสดงทั้งเขตอำานาจการ

ปกครองและผู้ปลูกในบริบทนั้น
3. กฎการตรวจสอบและการดำาเนินการสำาหรับการไม่ปฏิบัติตามโดยตัวแสดงเดี่ยวภายในเขตอำานาจ

การปกครอง
4. การรายงาน ACOP ในระดับเขตอำานาจการปกครอง
5. การตรวจสอบ SOPs /กลไกการทำางาน/รายงาน checklists ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ความ

คืบหน้า
6. การทำาแผนที่ HCV และ HCS ในระดับเขตอำานาจการปกครองหรือแนวเขตภูมิทัศน์ และ
7. การเยียวยาและการชดเชยในระดับเขตอำานาจการปกครอง
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