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รายการค าย่อ 

 

CB หน่วยออกใบรับรอง (Certification Body) 

CPO น า้มนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) 

CSO องค์กรภาคประชาสงัคม (Civil Society Organisation) 

CSPO น า้มนัปาล์มยัง่ยืนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Certified Sustainable Palm Oil)  

FFB ทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch) 

FPIC การยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นอิสระ (Free, Prior and Informed Consent) 

HCS การกกัเก็บคาร์บอนในปริมาณสงู (High Carbon Stock) 

HCV ส่ิงที่มีคณุคา่สงูต่อการอนรัุกษ์ (High Conservation Value) 

HFCC/ HFCL ประเทศ/ภมูิทศัน์ที่มีป่าไม้ปกคลมุสงู (High Forest Cover Countries / Landscape) 

HRD นกัปกป้องสิทธิมนษุยชน (Human Rights Defenders) 

ICS ระบบควบคมุภายใน (Internal Control System) 

ISH เกษตรกรรายย่อยอิสระ (Independent Smallholder) 

JA วิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน (Jurisdictional Approach) 

LUCA การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดิน (Land Use Change Analysis) 

MB สมดลุมวล (Mass Balance) 

NDJSG กลุ่มคณะกรรมการบริหารร่วมเกียวกบัการไม่ตดัไม้ท าลายป่า (No Deforestation Joint Steering 

Group) 
NGO องค์กรพฒันาเอกชน (Non-Governmental Organisation) 

NI การตีความระดบัประเทศ (National Interpretation) 

NPP ระเบียบวิธีการปลกูปาล์มในพืน้ที่ปลกูใหม่ (New Planting Procedure) 

PKO น า้มนัเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Oil) 

P&C หลกัการ และเกณฑ์ก าหนด (Principles & Criteria) 

RaCP ระเบียบวิธีการการเยียวยาและการจ่ายคา่ชดเชย (Remediation and Compensation 

Procedure) 

RSPO องค์กรมาตรฐานการผลิตน า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 

SEIA การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสงัคม (Social and Environmental Impact 
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Assessment) 

SG การแบ่งแยกน า้มนัปาล์ม (Segregated) 

SOPs เอกสารที่แนะน าวิธีการปฏิบตัิงานต่างๆ (Standard Operation Procedures) 

ToC ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Theory of Change) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RSPO ผ่านวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
รหสัเอกสาร 

 

 

7 

  อภธิานศัพท์ 

 

ระบบบัญชี และการอ้างสิทธ์ิ 
หรือ RSPO เครดิต  

 

รูปแบบที่สนบัสนนุการผลิตผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มยัง่ยืนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO 

โดยผ่านการขายเครดิต RSPO ซึง่ในหนึ่งหน่วยของ RSPO เครดิต หมายถึง 
หนึ่งเมตริกตนัของผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัยัง่ยืนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO 

หน่วยออกใบรับรอง (CB) หน่วยงานอิสระที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองระบบงาน (accreditation body) ส าหรับมาตรฐาน 
RSPO เพื่อด าเนินการตรวจประเมินการรับรองให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการรับรองมาตรฐาน RSPO  

การอ้างสิทธ์ิ 

 

การสื่อสารใด ๆ ไปยงักลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ 
ของการแสดงตวัผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มยัง่ยืนได้รับการรับรองมาตรฐานในผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มผลิตภณัฑ์
ที่เฉพาะเจาะจง 

การคงเอกลักษณ์ (IP) รูปแบบการรับรองห่วงโซ่อปุทานแบบการคงเอกลกัษณ์ (Identity Preserved - IP) 

ที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO 

และส่งมอบให้กบัผู้ใช้ปลายทางนัน้ 
สามารถระบแุน่ชดัว่ามาจากโรงสกดัฯและฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO 
แหล่งเดียวกนัเท่านัน้ 

เกษตรกรรรายย่อยอิสระ เกษตรกรรายย่อยทัง้หมดที่ไม่ถือว่าเป็นเกษตรกรรายย่อยในโครงการ (Scheme Smallholders) 
[ดคู านิยามส าหรับเกษตรกรรายย่อยในโครงการ] ให้ถือเป็นเกษตรกรรายย่อยอิสระ 

 

เขตอ านาจการปกครอง เขตอ านาจการปกครอง (Jurisdiction) คือ 
เขตพืน้ที่การบริหารปกครองของรัฐบาลที่มีการน าระบบกฎหมายมาใช้ ซึง่อาจหมายถึง ประเทศ, รัฐ, 
จงัหวดั หรือเขต/อ าเภอที่น าโดยหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจหรือสิทธิในการปกครอง, 
การตีความและบงัคบัใช้กฎหมาย 
เขตอ านาจการปกครองจึงด าเนินการตามชดุของกฎระเบียบซึง่ก าหนดอาณติัและอ านาจหน้าที่ใดๆในการ
วางแผน, การจดัท างบประมาณ และการด าเนินการตามแผนงานและกิจกรรม 

วิธีการแบบเขตอ านาจการป
กครองเพื่อการรับรองมาตรฐ
าน (Jurisdictional 

Approach) 

ประเภทของการจดัการทางภมูิทศัน์ในการบรูณาการนโยบายและการปฏิบติัเพื่อสนองต่อ 
ความต้องการทางการแข่งขนัและความท้าทายที่หลากหลาย (และบ่อยครัง้) 
ของผู้ปลกูปาล์มน า้มนัและโรงสกดัฯ (โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยอิสระและผู้ปลกูสวนปาล์มขนาดกลาง) 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการรวมเข้ามาอยู่ (inclusion) ในระบบมาตรฐาน RSPO 

 
หน่วยก ากับดูแลตามเขตอ าน
าจ(Jurisdictional Entity - 
JE) 

สมาคม, บริษัท, หุ้นส่วน, เจ้าของกิจการ, บริษัททรัสต์ 
หรือบคุคลที่มีสถานะทางกฎหมายในส่วนของกฎหมายที่จดัตัง้ขึน้ภายในเขตอ านาจการปกครองที่เกี่ยวข้
อง นิติบคุคลนีม้ีความสามารถตามกฎหมายในการท าข้อตกลง หรือหนงัสือสญัญา, 
การรับภาระผกูพนัที่เกิดขึน้ และการช าระหนี ้
รวมถึงการฟ้องร้องและถกูฟ้องโดยสิทธิและการรับผิดชอบต่อการกระท าของตน1 

 

สมดุลมวล (MB) รูปแบบของการรับรองห่วงโซ่อปุทานที่อนญุาตให้มีการอ้างสิทธ์ิในการถ่ายโอนจากผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนั

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

http://www.businessdictionary.com/definition/legal-entity.html
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หนึ่งไปยงัอีกผลิตภณัฑ์หนึ่งโดยผ่านการผสมทางกายภาพหรือการบริหารจดัการภายใต้สถานการณ์ที่มีกา
รควบคมุอย่างเข้มงวด 

การอ้างสิทธ์ินอกผลิตภัณฑ์ 

 

การอ้างสิทธ์ิเกี่ยวกบัสถานะความเป็นสมาชิกของสมาชิกรายบคุคลและ / หรือการสนบัสนนุเป้าหมายของ 
RSPO 

ผลิตภัณฑ์ปาล์มน า้มัน       

 

ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตโดยปาล์มน า้มนั รวมถึง ผลทะลายปาล์มและเมล็ดในปาล์ม ซึง่ขึน้อยู่กบับริบทแวดล้อม 
วลี 'ผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนั' ในเอกสารนี ้ยงัสามารถอ้างถึงผลิตภณัฑ์อื่นๆ เช่น กะลาปาล์ม, 
เมล็ดในปาล์ม, กากเมล็ดในปาล์ม, น า้มนัปาล์ม, น า้มนัเมล็ดในปาล์ม (PKO) 

หรือผลิตภณัฑ์ที่ได้มาจากกรดไขมนัปาล์ม (เมล็ดใน) กรด (P (K) FAD), โอเลอิน, 

สเตียรินหรือผลิตภณัฑ์ที่ได้มาจากการแยกส่วนของน า้มนัปาล์มและน า้มนัเมล็ดในปาล์ม 
ผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนั อาจอ้างถึงผลิตภณัฑ์ที่มีส่วนประกอบใด ๆ ข้างต้น 

โรงกลั่นน า้มัน  พืน้ที่การผลิตที่ท าการสกดั/แปรรูปไขมนัและน า้มนัให้เป็นไขมนัและน า้มนัที่มมีลูค่าสงูขึน้ 

ผลิตภัณฑ์ปาล์มน า้มันที่ได้รั
บการรับรองตามมาตรฐาน 

RSPO  

 

ผลิตภณัฑ์ใด ๆ ที่มีผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RSPO ผ่านทางสมาชิก 
RSPO รายบุคคล และ / หรือมีแหล่งที่มาอย่างเหมาะสมผ่านทางการรับรองมาตรฐาน RSPO 

แบบห่วงโซ่อปุทาน ในรูปแบบ ‘การคงเอกลกัษณ์’ (IP), ‘การแบ่งแยกน า้มนัปาล์ม’ (SG) or ‘สมดลุมวล’ 
(MB) 

เกษตรกรรายย่อยในโครงกา
ร   

(Scheme Smallholder) 

เกษตรกรรายย่อย, เจ้าของที่ดิน หรือผู้ได้รับมอบหมายดูแลจดัการซึง่ไม่มี: 

• อ านาจการตดัสินใจในการด าเนินการในที่ดินและหลกัปฏิบติัในการผลิต; และ / หรือ 

• อิสระในการเลือกใช้ประโยชน์จากที่ดินของตน, ชนิดของพืชผลที่ท าการปลกูและวิธีการจดัการ 
(ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดระบบ,จัดการและจดัการทางการเงินในที่ดิน) 

การแบ่งแยกน า้มันปาล์ม  รูปแบบการรับรองห่วงโซ่อปุทานแบบการแบ่งแยกน า้มนัปาล์ม (Segregated - SG) 
ที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO 

และส่งมอบให้กบัผู้ใช้ปลายทางนัน้มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก RSPO เท่านัน้ 

เกษตรกรรายย่อย  เกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน า้มนัที่บางครัง้มีการเพาะปลกูควบคู่ไปกบัพืชอื่นๆเพื่อการยงัชีพ 
ซึง่แรงงานส่วนใหญ่มาจากแรงงานครัวเรือน และมีแหล่งรายได้หลกัจากการท าการเกษตร 
และมีพืน้ที่ปลกูปาล์มน า้มนัต ่ากว่า 50 เฮกแตร์ (312.5 ไร่) 

การประเมินผลกระทบทางสิ่ง
แวดล้อมและสังคม  

 (SEIA) 

กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนที่ต้องด าเนินการก่อนปลกูหรือด าเนินการในพืน้ที่ปลกูใหม่ 
กระบวนการนีไ้ด้มีการรวบรวมข้อมลูทางสิ่งแวดล้อมและสงัคมที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการปรึกษาหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระบผุลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
(ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) และเพ่ือพิจารณาว่าผลกระทบเหล่านีส้ามารถแก้ไขได้อย่างน่าพอใจหรือไม่ 
ในกรณีนีผู้้ เสนอ/ประเมินยงัสามารถก าหนดการด าเนินการเฉพาะใดๆเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบด้านล
บที่อาจเกิดขึน้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

บคุคลหรือกลุ่มที่ถกูต้องตามกฎหมายและ / หรือสามารถแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์นัน้ๆ 
หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรมขององค์กรและผลที่ตามมาของกิจกรรมเหล่านัน้ 

 

 

 

 



 

 

RSPO ผ่านวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
รหสัเอกสาร 
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 1. บทน า 

 

องค์กรมาตรฐานการผลิตน า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยนื (RSPO) 

เป็นการรวมตวัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมการผลิตและการใช้น า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยืนจากหลายภาคส่วนและหลากหลายประเทศทัว่โลก 
สมาชิกและผู้ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของ RSPO มาจากภมูิหลงัที่แตกต่างกนัมากมาย อนัรวมถึง เกษตรกร บริษัทสวนปาล์มน า้มนั, 
ผู้ผลิตและผู้ ค้าปลีกผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนั, องค์กรพฒันาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม (NGO) 

และจากหลายประเทศที่ผลิตหรือใช้ผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนั  

วตัถปุระสงค์หลกัของ RSPO คือ 
การส่งเสริมการเติบโตและการใช้น า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยืนโดยอาศยัความร่วมมือภายในห่วงโซ่อปุทานและการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นที่เปิ
ดกว้างระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้นี ้การรับรองมาตรฐาน RSPO ถือเป็นหลกัประกนัให้กบัลกูค้าว่ามาตรฐานการผลิตน า้มนัปาล์มมีความยั่งยืน 

ในปีค.ศ. 2018 (พ.ศ.2561) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ RSPO (ToC) ได้ระบใุห้วิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน 

(Jurisdictional Approach) เป็นหนึ่งในกลยทุธ์หลกัในการบรรลวุิสยัทศัน์การท าให้น า้มนัปาล์มยัง่ยืนเป็นแบบอย่างบรรทดัฐาน 
(อ้างอิงภาคผนวก 1) อนัถดัไปจากวิธีการรับรองทัว่ไปที่มุ่งเน้นไปที่โรงสกดัน า้มนัปาล์มและฐานการผลิต ในการนี ้ทาง RSPO 

จึงก าลงัมองหาแนวทางในการยกระดบัไปสู่ระดบัเขตอ านาจทางการปกครอง 

ในบริบทของผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัยัง่ยืน สิง่นีจ้ะเกี่ยวข้องกบัการรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบของการผลิตและการจดัการ วิธีการนีเ้รียกว่า 
วิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อในการรับรองมาตรฐาน (JA โดยย่อ) เนื่องจากขนาดและความซบัซ้อนของเขตอ านาจการปกครองใด ๆ 
ระบบที่เสนอจะต้องมีการปฏิบติั, เชื่อถือได้ 
และแข็งแกร่งเพียงพอที่จะท าให้เขตอ านาจการปกครองทัง้หมดสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานและข้อก าหนดของ RSPO ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

1.1 RSPO ผ่านวิธกีารแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐานคืออะไร 

วิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน (JA) 
เป็นวิธีการในระดบัเขตการปกครองของรัฐบาลในการลดผลกระทบเชิงลบที่มต่ีอสิ่งแวดล้อมและชมุชนจากการปลกูปาล์มน า้มนัผ่านการรับรองที่มี
วิธีการปฏิบติัแบบตามขัน้ตอนของการผลิตและการแปรรูปผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัอย่างยัง่ยนืในระดบัเขตอ านาจการปกครอง  

ซึง่สิ่งนีไ้ด้เกี่ยวข้องกบัการพฒันาอย่างต่อเนื่องผ่านทาง i) การบรรลถุึงการไม่มีการตดัไม้ท าลายป่า, 
ไม่มีการปลกูปาล์มในพืน้ที่ปลกูใหม่ที่เป็นดินพรุ, สร้างความมัน่ใจในสภาพการท างานที่ปลอดภยัและเหมาะสม 
รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนษุยชนในระดบัภมูิทศัน์ และ ii) 
การรับรองมาตรฐานการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัที่มีการจดัการและสนบัสนนุผ่านหน่วยนิติบคุคลที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายห
น่วยงาน (ซึง่เรียกว่าหน่วยก ากบัดแูลตามเขตอ านาจ (JE) ภายในเอกสารนี)้ 

วิธีการดงักล่าวต้องการความเป็นผู้น า, การสนบัสนนุ 
และความร่วมมือจากรัฐบาลในการมีบทบาทส าคญัที่จะอ านวยความสะดวกในกระบวนการที่มผีู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน รวมทัง้ 
การจดัตัง้ธรรมาภิบาล กฎระเบียบและกรอบการท างานโดยรวมเพื่อให้สมาชิกในเขตอ านาจการปกครองสามารถน ามาตรฐาน RSPO 
ไปปฏิบติัได้อย่างต่อเนื่อง 

 

1.2 เหตุใดจึงต้องใช้วิธกีารแบบเขตอ านาจการปกครองในการรับรองมาตรฐาน 

JA จดัเป็นประเภทของการจดัการภมูิทศัน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความท้าทายของผู้ปลกูปาล์มและโรงสกดัปาล์มน า้มนั 
(โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยอิสระและผู้ปลกูสวนปาล์มขนาดกลาง) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการรวมเข้าอยู่ในระบบ RSPO 



 

 

RSPO ผ่านวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
รหสัเอกสาร 
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โดยที่ JA นัน้ให้การจดัการและวิธีการที่ประหยดัต้นทนุมากขึน้ (ผ่านการรวมทรัพยากรและความพยายามใดๆ) 
โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการมีส่วนร่วมของรัฐบาลที่เข้มแข็งและการขยายการด าเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในสิ่งที่เกินความสามารถของผู้ผลิตรายเดียวหรือแม้กระทัง่ห่วงโซ่อปุทานแบบเต็มอตัราจะท าได้ 

การใช้วิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐานในการจดัการกบัการท าลายป่าและความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเ
สริมสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องทางสงัคมเกิดขึน้จากพนัธะสญัญามุ่งมัน่ที่ส าคญัของภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดผลลั
พธ์เชิงบวกทัง้ส าหรับการผลิตและการอนรัุกษ์อย่างรับผิดชอบ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มในการจดัการกบัความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในภมูิทศัน์/เขตอ านาจการปกครองโดยมุ่งเ
น้นที่ระดบัการเมือง ในประเด็นที่การตดัสินใจเร่ืองการใช้ที่ดินและนโยบายธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกบัความยัง่ยืนถกูน ามาพิจารณาและบงัคบัใช้ 

JA ถือเป็นกญุแจส าคญัในการเสริมความเข้มแข็งของเงื่อนไขที่มีหากแต่ถกูล็อคไว้ด้วยนโยบายสาธารณะและรูปแบบธุรกิจที่ปิดแน่น ในขณะที่ 
JAมุ่งประโยชน์ให้กบัผู้ผลิต เช่น การเข้าถึงตลาดและด้านการเงินที่เพิ่มขึน้, การสร้างงาน, การบรรเทาความยากจน, 
ทรัพยากรธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ์ที่เพิ่มขึน้, สขุภาพที่ดีขึน้และสภาพแวดล้อมที่ดีขึน้ 

วิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองฯท าให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบางส่วน ร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทัง้หมด 
ตัง้แต่รัฐบาลท้องถิ่นไปจนถึงเจ้าของโรงสกดัน า้มนัปาล์มขนาดใหญ่ไปจนถึงเกษตรกรขนาดย่อย ตวัอย่างเช่น รัฐบาลและ 
บริษัทขนาดใหญ่อาจออกงบประมาณให้ส าหรับการท าแผนที่และการตรวจสอบภมูิทศัน์ขนาดใหญ่ 
สิ่งนีท้ าให้มัน่ใจได้ว่าการท าเกษตรกรรมขนาดครอบครัวไม่ได้ท าอยู่ในพืน้ที่คุ้มครองและเกษตรกรนัน้ๆไม่ได้ท าลายพืน้ที่ป่าฟืน้ฟแูละป่าปฐมภมูิเพื่
อขยายพืน้ที่เพาะปลกู นอกจากนี ้
ยงัช่วยปลดภาระทางการเงินบางส่วนของเกษตรกรรายย่อยและผู้ปลกูสวนปาล์มขนาดกลางเพื่อท าให้สามารถปฏิบติัตามข้อก าหนดส าหรับการรั
บรองมาตรฐานได้ 

ในหลายบริษัทยงัได้กล่าวชื่นชมในศกัยภาพของ JA - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาแหล่งอ านาจทางการปกครองและรับรองมาตรฐาน – 
ในการท าให้การตรวจสอบย้อนกลบัและการรับรองมาตรฐานง่ายขึน้ และลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบติัตามความมุ่งมัน่ของพวกเขา อีกทัง้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นยินดีสนบัสนนุ JA 
ให้เป็นเคร่ืองมือที่ท าให้แน่ใจว่ากลยทุธ์และเส้นทางสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืนนัน้มาจากการต่อสู้และพฒันาโดยทางส่วนภมูิภาคเอง 
และไม่ได้โดนก าหนดจากภายนอก  

องค์ประกอบที่ส าคญัและมีแนวโน้มมากที่สดุของ JA จนถึงขณะนีคื้อ 
โอกาสในการผลกัดนัการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการบรรจบเป้าหมายร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางภาคธุรกิจเอกชน, ภาครัฐ 
และชมุชน ซึง่ด้วยธรรมาภิบาล, การวางแผนและการบงัคบัใช้ที่ระบซุ า้ ๆ ว่าทัง้สองสิ่งเป็นปัจจยัทีท่ัง้ส าคญัและจ ากดั 
ซึง่โอกาสในการเจรจาและการบรรจบกนันีถ้ือว่ามีค่ามากที่สดุเพราะสามารถเปลี่ยนเส้นทาง, มุ่งสู่ประเด็น และ / หรือเสริมพลงัรัฐบาลได้ 

วิธีการนี ้
ยงัเป็นก้าวส าคญัในการท างานร่วมกนัเพื่อปรับปรุงการด ารงชีพของเกษตรกรรายย่อยและการอนรัุกษ์พืน้ที่ป่าไม้ที่ส าคญัต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสภาพแวดล้อมในวงกว้าง ความร่วมมือนีย้งัช่วยเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความยัง่ยืนในระดบัรากหญ้า 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญร่วมกนัภายในเขตอ านาจการปกครอง 

JA ขึน้อยู่กบันโยบายของรัฐบาลในการที่จะสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก RSPO ในระดบัเขตอ านาจการปกครอง 
และสถาบนัที่ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลในการด าเนินการและบงัคบัใช้ JA 

โดยสรุป การรับรองมาตรฐานผ่านเขตอ านาจการปกครองจะด าเนินตามหลกัการและหลกัเกณฑ์ก าหนดของ RSPO ปีค.ศ. 2018 รวมถึงมาตรฐาน 
RSPO อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย ก็คือ RSPO P & Cs นัน้ได้รับการพฒันามากบัการสมัปทานพืน้ที่เพาะปลกู และสวนปาล์มขนาดใหญ่  
(estates) หรือผู้ปลกูปาล์มและเกษตรกรรายย่อยเป็นหลกั และมิได้หมายรวมถึงเขตอ านาจการปกครองทัง้หมด 
แม้แต่กระบวนการตีความระดบัประเทศก็ยงัไม่ถือว่าตีความผ่านเขตอ านาจการปกครอง ซึง่หมายความว่า 
ปัจจยัที่ซบัซ้อนของนโยบายของรัฐบาลหรือกฎหมายซึ่งอาจอนญุาต หรือแม้แต่สนบัสนนุกิจกรรมบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกบัการรับรองมาตรฐาน 
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RSPO ผ่านวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองจะต้องได้รับการแก้ไขโดยผ่าน RSPO เป็นอย่างแรก นอกจากนีอ้าจมีตวัแสดง 
(actors)ที่อยู่ในเขตอ านาจการปกครองที่ไมไ่ด้เป็นไปตามวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
แต่การด าเนินการตามกฎหมายและการกระท าของพวกเขายงัคงอาจมีความเสี่ยงต่อการปฏิบติัตามเสียงข้างมาก 
เมื่อรวมปัจจยัเหล่านีเ้ข้าด้วยกนัคณะท างานพิจารณาด้านเขตอ านาจการปกครอง (Jurisdictional Working Group) ของ RSPO 
ได้เห็นด้วยกบักรอบการท างานที่ตามมา 
แต่โปรดสงัเกตว่าอาจจ าเป็นต้องมีมาตรฐานและกระบวนการใหม่ๆเพื่อจดัการกบัความท้าทายใหม่ที่เกิดขึน้ 
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1.3  วตัถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี ้

เอกสารนีไ้ด้สร้างข้อก าหนดที่มีความชดัเจนในการเปิดทางให้วิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
ทัง้ยงัครอบคลมุความชดัเจนในหน่วยของการรับรองและการตรวจสอบ; การบงัคบัใช้มาตรฐาน RSPO, ข้อก าหนดและระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้อง 
ข้อก าหนดของระบบและการจดัการที่เน้นบทบาทของรัฐบาล, การตรวจสอบ, การอ้างสิทธ์ิ รวมถึงระบบเครดิต 
และข้อก าหนดของระบบการรับรองส าหรับการรับรองมาตรฐานผ่านเขตอ านาจการปกครอง 

เอกสารนีม้ีการจดัระเบียบดงันี:้ 

หมวด เนือ้หา 

หมวดที่ 2. 

ขอบเขต 

บริบททัว่ไปของวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน  

2.1  ขอบเขตของเขตอ านาจการปกครอง 

2.2  ข้อก าหนดวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
(Jurisdictional Approach) 

2.3  วิธีการปฏิบติัแบบตามขัน้ตอน (Stepwise Approach) 

2.4  การเป็นสมาชิก RSPO ภายในเขตอ านาจการปกครอง 

2.5  กลไกทางด้านการเงิน 

หมวดที่ 3. 

การใช้งานมาตรฐานและข้อก าหนด 

3.1  การแสดงผลตามระดบัเขตอ านาจการปกครอง (Jurisdictional-level 
Performance) 

3.2  มาตรฐาน RSPO ใดบ้างที่เหมาะน าไปใช้กบัใคร 

3.3  ข้อก าหนดมาตรฐาน RSPO โดยทัว่ไป 

หมวดที่ 4.  

ข้อก าหนดระบบอ านาจทางการปกครอง 

4.1  องค์ประกอบที่ 1: ข้อก าหนดการจดัการหน่วยก ากบัดแูลตามเขตอ านาจ 
(Jurisdictional Entity) 

4.2 องค์ประกอบที่ 2: องค์ประกอบท่ี 2: กรอบนโยบาย  
4.3 องค์ประกอบที่ 3: ความคบัข้องใจในองค์กร, การร้องทกุข์ และระบบอุทธรณ์ 

หมวดที่ 5. 

วิธีการปฏิบติัแบบตามขัน้ตอน (Stepwise) 
ในการอ้างสิทธ์ิ 

5.1  ข้อก าหนดวิธีการปฏิบติัแบบตามขัน้ตอน 

5.2  การอ้างสิทธ์ิในการรับรองมาตรฐานโดย RSPO  JA 

หมวดที่ 6.  

ข้อก าหนดกระบวนการการรับรองมาตรฐาน 

6.1 การแสดงผลตามระดบัภมูิทศัน์ (Landscape-level Performance) 

6.2 การปฏิบติัตามข้อก าหนดระดบัเกษตรครัวเรือน, 

สวนขนาดใหญ่,โรงงานสกดัและส่วนอ านวยการอื่นๆ (Facility) 

 

หมายเหต:ุ 

เอกสารนีไ้ม่ได้ให้แบบแนวปฏิบติัทัว่ไปเพื่อบอกวิธีการจดัตัง้วิธีการแบบเขตอ านาจการปกครอง 
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  2. ขอบเขต  

 

หมวดที่เกี่ยวกบัขอบเขตนีจ้ะอธิบายบริบททัว่ไปของกรอบวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน: i) 
การก าหนดขอบเขตของเขตอ านาจการปกครองและหน่วยของการรับรอง ii) ข้อก าหนดอะไรบ้างที่ใช้วิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองฯ iii) 
กลไกการตรวจสอบและการอ้างสิทธ์ิ; และ iv) กระบวนการสร้างการปฏิบติัตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
ข้อก าหนดอย่างรายละเอียดได้รวบรวมไว้ในส่วนถดัไปของเอกสารนี ้

2.1 ขอบเขตของเขตอ านาจการปกครอง 

ขอบเขตของเขตอ านาจการปกครองนัน้ถกูก าหนดโดยพืน้ที่ซึง่หน่วยงานท้องถิ่น (หน่วยงานของรัฐ) มีอ านาจทางกฎหมาย, กฎระเบียบ, 
อ านาจทางการเมืองและการบริหารทัว่ไป ด้วยเหตนุีจ้ึงได้ให้อ านาจเพียงพอที่จะก าหนดใช้มาตรฐาน RSPO 

JA ถือเป็นวิธีการรับรองกลุ่มซึง่ก าหนดเป็นข้อผกูพนัทางกฎหมายและการบงัคบัใช้กบัหน่วยก ากบัดแูลตามเขตอ านาจ (JE) 

ซึง่เป็นหน่วยงานกลางที่อ านวยความสะดวกและก ากบัดแูล โดยการนี ้JA จะน าระบบการควบคุมภายในมาปรับใช้เพื่อให้ปฏิบติัตามมาตรฐาน 
RSPO ได้อย่างสมบูรณ์ 

วิธีการนีใ้ห้ความส าคญักบัผู้ผลิต FFB (สวนปาล์มขนาดใหญ่และเกษตรกรรายย่อยรายบคุคล), โรงสกดัฯ, โรงบีบปาล์มน า้มนั, 

โรงกลัน่น า้มนัปาล์มและโรงงานโอเลโอเคมีที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัการปฏิบติัที่ยัง่ยืนอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการดงักล่าวช่วยให้ผู้ปลกูปาล์มแต่ละรายได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RSPO 

ควบคู่ไปกบัใบรับรองกลุ่มหรือใบรับรองแต่ละรายแยกต่างหากซึง่จดัท าและสนบัสนนุโดยหน่วยก ากบัดแูลตามเขตอ านาจ (JE) อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ เข้าร่วมที่เป็นอุตสาหกรรมรายบคุคล (สมาชิก RSPO ภายในเขตอ านาจการปกครอง) มีอิสระในการเลือกที่จะได้รับการรับรองผ่าน JE 

หรือด าเนินการรับรองของตนเองต่อไปภายในเขตอ านาจการปกครอง 
ด้านผู้ เข้าร่วมที่ได้รับการรับรองอย่างอิสระจะสามารถเข้าถึงสภาวการณ์ที่เอือ้ในการใช้สิทธ์ิโดยรวมโดย JE ภายในเขตอ านาจการปกครอง 

ในเขตอ านาจการปกครองขนาดใหญ่ JE อาจเลือกใช้ภมูิทศัน์ JA ตามแนวภมูิทศัน์หรือผ่านหน่วยงานบริหารที่เล็กกว่าก็ได้ 

2.2 ข้อก าหนดวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน (JURISDICTIONAL APPROACH)  

RSPO JA ใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้เสียจากหลายภาคส่วนในการแทรกแซงนโยบาย, แรงจงูใจทางการตลาด 
และด้านการเงินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างรอบคอบในการท าการผลิตและการป้องกนั: HCV, HCS, พืน้ที่ดินพรุ และพืน้ที่คุ้มครองต่างๆ; 

สิทธิมนษุยชน; สิทธิในที่ดิน และปรับปรุงการด ารงชีพ, ความเป็นอยู่ที่ดีของสงัคม และ 
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศยัและท างานในและรอบ ๆ การด าเนินงานปาล์มน า้มนัทัง้หมด 

ดงันัน้ ข้อก าหนดของ JA จึงถกูสร้างขึน้ ดงันี:้ 

i. โครงสร้างและระบบการจดัการ - ความต้องการที่ส าคญัส าหรับหน่วยงานกลางที่อ านวยความสะดวกและการก ากบัดแูล (หมายถึง JE 

ที่อ้างถึงในเอกสารนี)้ และระบบการจดัการ 
ii. ผลกระทบตามขนาดสเกล – การแสดงผลตามเขตอ านาจการปกครอง (Jurisdictional Performance) 

iii. วิธีการปฏิบติัแบบตามขัน้ตอน (อ้างอิงหมวดที่ 5) - การรับรองและการแทรกแซงกฎระเบียบ 

2.2.1  บทบาทของหน่วยก ากบัดูแลตามเขตอ านาจ: ระบบ และโครงสร้างการจัดการ  

ความเป็นผู้น า, การสนับสนนุ 
และความร่วมมือจากรัฐบาลนัน้มีบทบาทส าคญัในการอ านวยความสะดวกให้กบักระบวนการที่มผีู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนในการเสริ
มสร้างหลกัธรรมาภิบาล, กฎระเบียบ และกรอบการท างานโดยรวมเพื่อให้ทกุคนเข้าถึงมาตรฐานที่คล้ายกนัซึง่ช่วยให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน 
RSPO ได้ โดยสิ่งนีจ้ะต้องท าผ่านการจดัตัง้ JE ที่รับผิดชอบใน : 
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i. การสร้างความมัน่ใจในหน้าที่การท างานของ JE ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ 
ซึง่ก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน; 

ii. การอ านวยความสะดวกในการประเมิน, ระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติั และกระบวนการต่าง ๆ (เช่น HCV / HCS, RaCP) 

ของเขตอ านาจการปกครองโดยเฉพาะ 
ซึง่ดขู้อมลูจากการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อเปรียบเทียบความต่างระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบของเขตอ านาจปกครองทางท้
องถิ่น กบัมาตรฐาน RSPO; 

iii. การด าเนินการ, ติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบติัตามตวัชีว้ดัระดบัภมูิทศัน์2และการปฏิบติัตามมาตรฐาน 
RSPO โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ;  

iv. การสร้างระบบการควบคมุภายในที่ควบคมุและดูแล (ผ่านระบบการตรวจประเมินภายใน) 
รวมถึงในการด าเนินการประเมินผลภายในส าหรับประสิทธิภาพการท างานของผู้ปลกูปาล์ม, โรงสกดัฯ, 

โรงงานแปรรูปและผู้ปฏิบติังานในห่วงโซ่อปุทานผ่านการปฏิบติัตามข้อก าหนดมาตรฐานการผลิตของ RSPO;  

v. การสร้างระบบการร้องเรียนข้อคบัข้องใจภายใน, 
การร้องทกุข์และการอทุธรณ์ซึง่สามารถท าให้มัน่ใจได้ว่าเป็นกระบวนการที่เป็นกลาง, 
โปร่งใสและเป็นธรรมในการจดัการและแก้ไขข้อร้องเรียนความคบัข้องใจ การร้องทกุข์และการอทุธรณ์อย่างเหมาะสม 

vi. การให้การสนบัสนนุผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มผ่านการฝึกอบรมในทกุด้านที่เกี่ยวกบัการปฏิบติัให้สอดคล้องตามมาตรฐานและข้
อก าหนดของ RSPO, แรงจงูใจทางการตลาด และกฎระเบียบของรัฐบาล 

vii. JE 
มีอ านาจในการก าหนดสิทธ์ิการเป็นสมาชิกและบงัคบัใช้การระงบัหรือการยกเลิกสมาชิกที่ไม่เข้าเกณฑ์ภายในเขตอ านาจกา
รปกครอง 

viii. อ านาจในการว่าจ้างการตรวจประเมินจากภายนอกในการรับรองมาตรฐานผ่านเขตอ านาจการปกครอง 
กระบวนการที่มผีู้มีส่วนได้เสียจากหลายภาคส่วนที่ได้รับการสนบัสนนุโดยระบบการจัดการที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน้าที่การ
ท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ JE 

ข้อก าหนดของระบบการจัดการโดยละเอียดถกูบนัทึกไว้ในหมวดที่ 4 ของเอกสารนี ้

2.2.2 การแสดงผลระดับภูมิทศัน์ (LANDSCAPE PERFORMANCE) – ผลกระทบตามขนาดสเกล  

โดยการด าเนินการ JA นัน้ ตวัชีว้ดัภมูิทศัน์จะรวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม นอกเหนือจากพืน้ทีผ่ลิตปาล์มน า้มนัโดยตรง 
และจะต้องเป็นการจดัการภมูิทศัน์ที่น่าเชื่อถือ, แบบองค์รวม และมีการบูรณาการในระดบัขนาดเขตอ านาจทัง้หมด 
นอกจากความต้องการระบบการจดัการที่น่าเชื่อถือแล้ว 
ตวัชีว้ดัระดบัภมูิทศัน์ยงัเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการประเมินผลกระทบและการรายงานความก้าวหน้าที่น่าเชื่อถอืของขัน้ตอนที่ส าคญัผ่านความยัง่ยื
นทางเขตอ านาจการปกครอง 

มนัเป็นความพยายามของ JA ที่จะให้บริบทที่สินค้าทัง้หมดจะได้รับประโยชน์จากมาตรฐาน RSPO 

และปฏิบติัตามแผนการใช้ที่ดินตามเขตอ านาจการปกครอง อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับว่า JE ที่จดัตัง้ขึน้ภายใต้ RSPO 

ไม่สามารถเฝา้ระวงัพืชที่ไม่ใช่ปาล์มน า้มนัได้และระดบัของความไม่สอดคล้อง (เช่นการแผ้วถางพืน้ที่ HCV / HCS ฯลฯ ) 
อาจคงด าเนินการไปผ่านทางการออกใบอนญุาตหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายส าหรับพืชที่ไม่ใช่ปาล์มน า้มนั ซึง่หมายความว่าข้อก าหนด LUCA, 

RaCP และ NPP จะใช้ได้กับปาล์มน า้มนัเท่านัน้ อย่างไรก็ดีแทนที่จะให้โอกาสนีต้ดัสิทธ์ิวิธีการนีไ้ปทัง้หมด 
กลบัควรหวงัว่าตวัอย่างผลเชิงบวกที่เกิดขึน้โดย JA จะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการปฏิบติัส าหรับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ 
โดยใช้กรอบการท างานที่ให้ไว้ขึน้ได้ 

 
2 อ้างอิงหมวดท่ี 5 ของเอกสารนีส้ าหรับตวัชีว้ดัภมูิทศัน์ 
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มาตรการใหม่ส าหรับการประเมินความยัง่ยืนทางเขตอ านาจการปกครอง 
ซึง่การพฒันาและการจดัการอย่างยัง่ยืนของน า้มนัปาล์มเป็นเป้าหมายที่ชดัเจนนัน้ต้องมีการประเมิน, รายงาน, ตรวจสอบ 
และอ้างสิทธ์ิเกี่ยวกบัความยัง่ยืนของการผลิตในเขตอ านาจการปกครอง โดยมาตรการใหม่เหล่านีไ้ด้รับการพฒันาตามมาตรฐาน RSPO 

ซึง่มีส่วนช่วยในการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อโลก, ประชาชน และความเจริญรุ่งเรือง (อนัเป็นเสาหลกัส าคญัสามประการของผลกระทบของ RSPO) 

อ้างถึงหมวดที่ 3.1 ของเอกสารนีส้ าหรับข้อมลูและค าอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติม     

 

2.3 วธิีการปฏิบตัิแบบตามขัน้ตอน (STEPWISE APPROACH) 

เนื่องจากขนาดสเกลของการแทรกแซงที่จ าเป็นส าหรับการรับรองแบบเขตอ านาจการปกครอง และระดบัของความพร้อม 
และการปฏิบติัตามของตวัแสดงที่มีบทบาทแตกต่างกนัภายในเขตอ านาจการปกครอง 
จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการปฏิบติัแบบเป็นขัน้ตอนเพื่อให้บรรลกุารรับรองแบบเขตอ านาจปกครองอย่างเต็มรูปแบบ 
วิธีการปฏิบติัแบบตามขัน้ตอนท าให้ผู้ผลิต FFB และผู้ผลิตน า้มนัปาล์ม 
รวมถึงผู้ปฏิบติังานในห่วงโซ่อปุทานสามารถเข้าสู่ระบบผ่านการเป็นสมาชิกรายบคุคล (ระดบับริษัท) หรือการเป็นสมาชิก JE 

และให้เวลาในการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบนั, นโยบาย, ระเบียบและการจดัการที่จ าเป็นที่ให้เกิดการปฏิบติัตามได้ 
โดยวิธีการได้ถกูออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้ปฏิบติังานในห่วงโซ่อปุทานทัง้หมดมีเวลาส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าไป
สู่การปฏติัตามข้อก าหนดได้ทัง้หมด อนัรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทของรัฐบาลภายในระบบอีกด้วย 

ข้อก าหนดที่ส าคญัคือ: 

• คณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนจดัตัง้ขึน้ โดยมีตวัแทนอย่างสมดลุจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( รัฐบาล,ผู้ผลิต, 
องค์กรพฒันาเอกชน, ตวัแทนที่เป็นกระบอกเสียงชมุชน และผู้ปฏิบติังานในห่วงโซ่อปุทาน) 

• JE ได้รับการจัดตัง้ขึน้โดยมีอ านาจตามกฎหมายเหนือผู้ผลิตทัง้หมด และแสดงความคืบหน้าในการจดัท าตวัชีว้ดัภมูิทศัน์ 
รวมถึงการท าให้มัน่ใจว่าผู้ผลิตและผู้ปฏิบติังานในห่วงโซ่อปุทานสามารถปฏิบติัตามได้ 

• ระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทัง้มีการจดัตัง้กลไกในการร้องเรียนข้อคบัข้องใจและการร้องทกุข์เพื่อให้มัน่ใจว่าการหลกัธรรมภิบาลของ JE มีความน่าเชื่อถือ 

• การปฏิบติัตามการแสดงผล/มาตรการและระเบียบวิธีตามระดบัภูมิทศัน์ (เช่นระเบียบวิธีการปลกูปาล์มในพืน้ที่ปลกูใหม่ [NPP]) 
ในทกุขัน้ตอนจะถกูประเมินโดยการปฏิบติัตามข้อก าหนดทัง้หมดในขัน้ตอนปัจจบุนัและขัน้ตอนระหว่างการด าเนินการทัง้หมด 
นอกเหนือจากการปฏิบติัตามมาตรฐานที่บงัคบัใช้ 

• การใช้แนวปฏิบติัอย่างยัง่ยืนในการผลิตปาล์มน า้มนัในระดบัสวนปาล์มทัว่ไปหรือสวนปาล์มขนาดใหญ่ 
 

แม้การรับรองแบบเขตอ านาจการปกครองถือเป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป 
หากแต่มีสี่ขัน้ตอนที่มีการบ่งชีท้ี่ชดัเจนที่ท าให้มีการตรวจสอบความก้าวหน้าได้ รายละเอียดของขัน้ตอนเหล่านีไ้ด้อธิบายไว้ในหมวดที่ 5: 
วิธีการปฏิบติัแบบตามขัน้ตอน (ตารางที่ 23) และได้เคลื่อนย้ายจาก: 

a) ขัน้ท่ี 1: ขัน้ตอนการน าร่อง 
เมื่อส่วนอ านาจการปกครองได้พิจารณาแล้วว่าพวกเขาต้องการที่จะด าเนินการตามวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองในรับรองมาตรฐ
าน และท าแถลงการณ์ทางนโยบายสาธารณะ และ / หรือวางระเบียบข้อบงัคบัในการสนบัสนนุวตัถปุระสงค์นี ้คณะกรรมการ RSPO 
จะต้องอนมุติัค าขอของส่วนเขตอ านาจการปกครองเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการระบใุห้เป็นโครงการน าร่อง RSPO 

b) ขัน้ท่ี 2: ขัน้ตอนการสมัคร จะท าได้ส าเร็จเมื่อมีคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนขึน้ 
และมีการจดัตัง้หน่วยก ากบัดแูลตามเขตอ านาจ (JE) ขึน้ และตวัชีว้ดัระดบัภมูิทศัน์ต่างๆได้มีการท าการชีว้ดั 
ขัน้ตอนนีจ้ะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ JE สมคัรสมาชิกกบัหน่วยสมาชิก RSPO ในการเข้าเป็นสมาชิก RSPO ได้ส าเร็จ 
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c) ขัน้ท่ี 3: ขัน้ตอนการน าไปปฏิบัติ คือ เมื่อระบบการควบคมุภายในของ JE ได้จดัท าเป็นที่เรียบร้อย 
และมีข้อก าหนดส าหรับการรับรองมาตรฐาน RSPO แล้ว โดยขัน้ตอนนีจ้ะเสร็จสมบรูณ์เมื่อหน่วยออกใบรับรอง (Certification 
Body)อิสระและได้รับการรับรองระบบได้ท าการตรวจประเมิน JE ส าหรับการรับรองมาตรฐาน RSPO แบบเต็มรูปแบบ  

d) ขัน้ท่ี 4: ขัน้ตอนการรับรอง 
เป็นขัน้ตอนสดุท้ายในกระบวนการซึ่งผู้ผลิต,ผู้แปรรูปและผู้ปฏิบติังานในห่วงโซ่อปุทานในเขตอ านาจการปกครองซึง่ได้รับการรับรองภา
ยใต้ JE อาจซือ้ขายแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO 
การอ้างสิทธ์ิในทางตลาดสามารถท าได้ตามปริมาณที่ปรากฎตามกฎระเบียบของ RSPO 
เกี่ยวกบัการสื่อสารทางการตลาดและการอ้างสิทธ์ิฉบบัล่าสดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1:  วิธีการปฏิบติัแบบตามขั้นตอนของ JA (Stepwise Approach) 
 

2.4 การเป็นสมาชกิ RSPO ภายในเขตอ านาจการปกครอง 
เมื่อเขตอ านาจการปกครองปฏิบติัตามเงื่อนไขเบือ้งต้น และมี JE ที่มีทรัพยากรและหน้าที่การใช้งานได้ 
เขตอ านาจการปกครองสามารถปรับปรุงกระบวนการรับรองให้ดีขึน้ได้ 
โดยเขตอ านาจการปกครองจะปฏิบติัต่อผู้ เข้าร่วมที่มีอยู่และที่สนใจเข้าร่วมให้เหมือนสมาชิก JE โดยสมาชิก JE 
จะได้รับการแจ้งว่าพวกเขาจะต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบของรัฐบาล3ที่เกี่ยวกบัการเป็นสมาชิก JE ตามข้อก าหนดของ JE ที่กล่าวถงึข้างต้น  
ในการเป็นสมาชิก JE สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมจ าต้องได้รับการพิจารณาเป็นสมาชิก JE ชัว่คราวหรือสมาชิก JE ที่ผ่านการรับรอง สมาชิก JE 
ที่ผ่านการรับรองสามารถเป็นสมาชิกในหมวดหมู่ใดก็ได้ที่มีอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแบบ JE  
หมวดหมู่ที่เป็นไปได้ รวมทัง้เงื่อนไขและสิทธิขัน้พืน้ฐานได้มีการสรุปไว้ในตารางที่ 1 ด้านล่าง 
 

 

 

 

 

 
3   แนะน าให้รัฐบาลผ่านข้อบงัคบัเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกบัข้อก าหนดของ JE 

ขัน้ท่ี 1

ขัน้ตอนการน าร่อง

ขัน้ท่ี 2

ขัน้ตอนการสมคัร

ขัน้ท่ี 3

ขัน้ตอนการน าไปปฏิบตัิ

ขัน้ท่ี 4 

ขัน้ตอนการรับรอง

ระเบียบวิธีการปลูกปาลม์ในพื้นที่ปลูกใหม่   

กฎการเป็นสมาชิกและจรรยาบรรณ   

หมายเหต ุ

การสนบัสนนุการตลาด
Market Support 
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ตารางที่ 1: หมวดหมู่ที่เป็นไปได้ รวมทัง้เงื่อนไขและสิทธิขัน้พืน้ฐาน 

 ที่ยงัไม่ได้รับการรับ
รอง RSPO 

ที่ได้รับการรับรอง RSPO 

สมาชิก JE ชัว่คราว ห่วงโซ่ต่อเนื่องแห่งก
ารคุ้มครอง (Chain 

of Custody) 

เกษตรกรรายย่อยในโ
ครงการ 
(ที่ได้รับการรับรองผ่า
นโรงสกดัฯ) 

กลุ่มเกษตรกรรายย
ย่อยอิสระ 

กลุ่มแบบ JE 

เงื่อ
นไ
ขแ
ละ
สิท
ธิ 

ที่ปฏิบติัตาม JE 
 

ที่ปฏิบติัตาม JE 
 

ที่ปฏิบติัตาม JE 
 

ที่ปฏิบติัตาม JE 
 

ที่ปฏิบติัตาม JE 
 

ที่ยงัไม่ได้รับการรับ
รอง 

เป็นสมาชิก RSPO เชื่อมโยงกบัสมาชิก 
RSPO 

เป็นสมาชิก RSPO เป็นสมาชิก RSPO 

ยงัไม่มีหมายเลขใบ
รับรอง 

การรับรองมาตรฐาน 
RSPOแบบรายบุคค
ล 

เชื่อมโยงกบัการรับรอ
งมาตรฐาน 
RSPOแบบรายบุคคล 

การรับรองมาตรฐา
น RSPOแบบกลุ่ม 

เชื่อมโยงกบัการรับร
องมาตรฐาน 
RSPOแบบกลุ่ม 

ไม่สามารถซือ้ขาย 

CSPO 

สามารถซือ้ขายได้ สามารถซือ้ขายได้ สามารถซือ้ขายได้ สามารถซือ้ขายได้ 

สมาชิก RSPO ที่ได้รับการรับรองปัจจบุนัสามารถด าเนินการต่อและได้รับการรับรองอย่างอิสระตามที่เลือกหรือจะเข้าร่วมกลุ่ม JEได้ 
โดยในลกัษณะแบบเดียวกบัผู้ถือใบรับรองอื่น ๆ, สมาชิกกลุ่มแบบ JE 
จะได้รับการพิจารณาว่าผ่านการรับรองเมื่อพวกเขารวมอยู่ในกลุ่มและได้รับการตรวจสอบผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน RSPO 
จากผู้ตรวจภายนอก ผู้จดัการกลุ่มแบบ JE 
จะให้การสนบัสนนุเพื่อให้บรรลเุป้าหมายนีแ้ละเสนอชื่อส าหรับการตรวจประเมินภายนอกเฉพาะผู้ปลกูปาล์มที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เพียงพอ 
(ตามที่พิจารณาจากการตรวจประเมินภายใน) สมาชิกกลุ่มแบบ JE สามารถอยู่ในหมวดหมู่ใดๆของผู้ เข้าร่วมที่อยู่ในอตุสาหกรรม (เช่น: 
ผู้ปลกูปาล์มรายใหญ่ - กลาง - เล็ก, เกษตรกรรายย่อย, ผู้ซือ้ขายปาล์ม, โรงสกดัฯ/แปรรูป) 4 สมาชิกกลุ่มแบบ JE จะได้รับบญัชี Palm Trace 
รายบคุคลที่เชื่อมโยงกบัใบรับรองกลุ่มแบบ JE ทัง้นี ้การไมแ่ก้ไขการปฏิบติัที่ไม่สอดคล้องของสมาชิกกลุ่มแบบ JE 
แต่ละรายจะส่งผลในกรณีการให้สิทธ์ิการซือ้ขายของสมาชิกนัน้ถกูระงบั 
 
JE ที่ลงทะเบียนอย่างถกูต้องตามกฎหมายจะกลายเป็นสมาชิก RSPO ซึง่เป็นตวัแทนของผู้ปลกูปาล์ม, ผู้ซือ้ขายปาล์มน า้มนั, 
และโรงสกดัฯ/แปรรูป, โรงกลัน่, โรงบีบปาล์มฯ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอ านาจที่ก าหนด 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตวัแทนในเขตอ านาจการปกครอง รวมถึงสมาชิก RSPO และสมาชิกที่ไม่ใช่ RSPO 
สมาชิก RSPO ภายในเขตอ านาจอาจด าเนินการรับรองของตนเองโดยใช้ประโยชน์จากการแสดงผลระดบัเขตอ านาจการปกครอง 
อีกทางเลือกหนึ่ง สมาชิก RSPO 
ภายในเขตอ านาจอาจท าการตดัสินใจร่วมด้านการจดัการเพื่อด าเนินการรับรองผ่านการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีการจดัการโดย JE ก็ได้ 
 
สมาชิกที่ไม่ใช่ RSPO ภายในเขตอ านาจอาจขอการรับรองผ่านการเป็นสมาชิกกลุ่มแบบ JE อีกทางเลือกหนึ่ง คือสมาชิกที่ไม่ใช่ RSPO 
อาจตดัสินใจเข้าร่วมด้านการจดัการในการที่จะด าเนินการขอการรับรองมาตรฐานที่เป็นของตนเองโดยการเข้าเป็นสมาชิก RSPO 
ในสิทธิของตนเอง 
 
 

 
4 จากการรบัรู้ถงึความยากล าบากในการตรวจสอบกลุ่มท่ีแตกต่างกนั ข้อก าหนดของระบบมาตรฐาน RSPO ส าหรับการตรวจสอบกลุ่มแบบ JE 
อาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนเพื่อให้สามารถใช้กลยทุธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบติัตามการตรวจสอบ    
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1) กลุ่มแบบ JE ที่เป็น สมาชิก RSPO กลุ่มแบบ JE อย่างเดียว 

เนื่องจากผู้ เข้าร่วมใน JE จะประกอบด้วย ผู้ปลกูปาล์ม, ผู้ซือ้ขายปาล์ม และ โรงสกดั/แปรรูป ซึง่ทาง RSPO 

อาจจ าเป็นต้องสร้างหมวดหมู่สมาชิกใหม่หรืออนญุาตให้ผู้ เข้าร่วม JE เข้าเป็นสมาชิกแบบรายบคุคล ตวัเลือกแรก RSPO 

จ าต้องสร้างหมวดหมู่สมาชิกใหม่ เช่น: สมาชิกแบบ JE พร้อมสิทธ์ิในการออกเสียง อนึ่ง ผู้ดแูลระบบ JE จะต้องส่งรายงาน ACOP 

ให้กบักลุ่มโดยรวม 

 

2) กลุ่มแบบ JE ที่เป็น สมาชิก RSPO แบบหลายหมวด 

อีกวิธีหนึ่ง คือ ทาง RSPO สามารถยอมรับผู้ เข้าร่วม JE เข้าในกรอบสมาชิกภาพที่มีอยู่ เนื่องจากสมาชิก RSPO ปัจจบุนัที่อยู่ภายใต้ JE 
จะได้ไมต้่องยกเลิกการเป็นสมาชิกของพวกเขา โดยผู้ เข้าร่วม JE แต่ละคนอาจจะต้องเป็นสมาชิก RSPO 
แบบรายบคุคลและยงัคงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ดัง้เดิมของพวกเขาได้ เช่น ยงัคงเป็น ผู้ปลกูปาล์ม, ผู้ซือ้ขายปาล์ม, โรงสกดัฯ/แปรรูป  เป็นต้น 
สมาชิกเหล่านีอ้าจได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเนื่องจากพวกเขาได้อยู่ภายใต้โครงสร้างของ JE อย่างไรก็ตาม 
สมาชิกแต่ละรายจะต้องจดัท ารายงาน ACOP และความมุ่งมัน่ต่อ RSPO เช่นเดียวกบัสมาชิกคนอื่น ๆ ทัง้หมด 
รูปแบบอย่างหลงันีอ้าจมอบหมายให้สมาชิกปฏิบติัตามมาตรฐาน RSPO มากกว่าในขอบเขตของ JE 
 

2.5 กลไกทางด้านการเงนิ 

หลกัการชีแ้นะของ JA คือผู้ปลกูปาล์ม (หรือกลุ่มผู้ปลกูปาล์ม) 
ควรได้รับอนญุาตให้ซือ้ขายผลผลิตและเก็บรักษารายได้จากการขายทัง้จากการขายทางกายภาพและเครดิตจาก PalmTrace 

เช่นนีจ้ึงจะรักษาแรงจงูใจทางการเงนิให้กบับคุคลและกลุ่มผู้ปลกูปาล์มในการเข้าร่วมกระบวนการรับรองมาตรฐาน RSPOได้ 

ซึง่ระบบในปัจจบุนัในส่วนของสมาชิก RSPO ที่ได้รับรายได้จากการซือ้ขายเครดิต FFB 

และน า้มนัปาล์มจะด าเนินต่อไปและระบบนีจ้ะน าไปใช้กบัสมาชิกที่ไม่ใช่ RSPO ที่ได้รับการรับรองภายใต้ใบรับรองกลุ่มแบบ JE 

ซึง่ผู้ปลกูปาล์มแต่ละราย / กลุ่มจะได้รับ ‘หมายเลขซือ้ขาย'อิสระเพื่อสร้างรายได้จากการขาย สิ่งนีจ้ะให้ประโยชน์ทางการเงนิแก่สมาชิกกลุ่มแบบ 
JE นอกเหนือจากการประหยดัต้นทนุจ านวนมากจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแบบ JE (เช่น การลดค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน, การประเมิน HCV 

และ HCS ที่ท าได้จากส่วนกลาง เป็นต้น) 

การจดัหาเงินทนุของหน่วยก ากบัดแูลตามเขตอ านาจให้เป็นสถาบนัที่มีประสิทธิภาพ (เพื่อดแูล, ด าเนินการ 
และบงัคบัใช้วิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อรับรองมาตรฐาน RSPO) นัน้จะไมไ่ด้เกิดจากการสร้างรายได้จาก FFB, น า้มนัปาล์ม 
หรือการขายเครดิตของสมาชิก การจัดหาเงินทนุของ JE 

จะแตกต่างกนัไปในแต่ละเขตอ านาจและจะต้องได้รับการสนบัสนนุทางการเงินผ่านกลไกที่เป็นไปได้หลายประการ ได้แก่ i) 
การสนบัสนนุงบประมาณจากรัฐบาลโดยตรง ii) เงินทนุจากภาครัฐและเอกชน iii) การสมคัรสมาชิกและค่าธรรมเนียมของ JE; iv) 

สดัส่วนของค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย RSPO ในปัจจบุนัซึง่จะถกูส่งกลบัไปยงั JE 
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  3. การใช้งานมาตรฐานและข้อก าหนด   

 

ถือเป็นสิ่งที่เป็นพืน้ฐานในความซื่อสตัย์, ความน่าเชื่อถือ และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของ RSPO ที่สมาชกิทกุคนให้การสนบัสนนุ, ส่งเสริม 
และท างานเกี่ยวกบัการผลิต, การจดัหา และการใช้น า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยืน โดย  JA เป็นส่วนประกอบส าคญัในการแทรกแซงระดบัสวนปาล์ม – 
และโรงสกดัฯ/แปรรูปเพื่อส่งเสริมและประเมินวดัความก้าวหน้าสู่ความยัง่ยืน ในการนี ้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค, การเงิน, 
การบงัคบัใช้กฎหมายและการแทรกแซงระดบัเขตอ านาจปกครองประเภทอื่นๆเป็นสิ่งจ าเป็นในการขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดบัสวนปาล์ม 
– ,โรงสกดัฯ/แปรรูป- และระดบัภมูิทศัน์ 

มาตรการระดบัเขตอ านาจฯตามมาตรฐาน RSPO 
จ าเป็นจะต้องพฒันากระบวนการและการแทรกแซงในระดบัเขตอ านาจการปกครองผ่านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโดยรวม, กฎระเบียบ 
และกรอบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ซึง่สิ่งนีม้ีส่วนช่วยในการปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินภายในและการตรวจประเมินภายนอก, 
การติตตามตรวจสอบ และการรายงานส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมดในทัว่ทกุเขตอ านาจในขณะที่ยงัคงรักษามาตรฐานการรับรองระดบัสงูได้  

 

3.1 การแสดงผลระดับเขตอ านาจการปกครอง (JURISDICTIONAL-LEVEL PERFORMANCES) 

การพฒันากระบวนการหรือการแทรกแซงในระดบัเขตอ านาจการปกครองให้มีประสิทธิภาพเป็นกญุแจสู่ความส าเร็จของ JA 

ดงันัน้จึงเป็นสิ่งส าคญัที่จะต้องท าให้มัน่ใจได้ว่าการแทรกแซงและ / 
หรือกิจกรรมระดบัเขตอ านาจการปกครองมีการด าเนินการและประเมินอย่างเหมาะสม ตารางที่ 2 ในส่วน 5.1 
ได้แสดงข้อก าหนดที่ส าคญัเกี่ยวกบัการแสดงผลระดบัเขตอ านาจการปกครอง 

ความคืบหน้าผ่านวิธีการปฏิบติัแบบตามขัน้ตอนจะได้รับการตรวจสอบผ่านการตรวจประเมินภายนอกเพื่อให้มัน่ใจว่ามาตรการในแต่ละขัน้จะบรร
ลตุามเป้าหมายได้ 

 

3.2 มาตรฐาน RSPO ใด และเหมาะกับใคร 

เพื่อให้มัน่ใจในความน่าเชื่อถือของการอ้างสิทธ์ิความยัง่ยืนของน า้มนัปาล์มโดยผ่านเขตอ านาจการปกครอง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องภายในเขตอ านาจฯที่มีกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายและผลิตหรือจัดการผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัจ าเป็นต้องได้รับการรับรอ
งมาตรฐาน RSPO เพื่อท าการอ้างสิทธ์ิและซือ้ขาย CSPO โดย 'การบรูณาการสู่กระแสหลกั' 

ที่มีประสิทธิภาพของการพฒันาอย่างยัง่ยนืส าหรับการผลิตในระดบัเขตอ านาจการปกครองจะต้องครอบคลมุผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ ่
(ถ้าไม่ทัง้หมด) ภายในห่วงโซ่อปุทาน 
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JE จะใช้มาตรฐาน RSPO ที่เกี่ยวข้องกบัตวัแสดงที่มีขนาดและลกัษณะแตกต่างกนั: 

• หลกัการและเกณฑ์ก าหนดตามมาตรฐาน RSPO ส าหรับการผลิตน า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยืน หรือฉบบัภาษาองักฤษ คือ RSPO 

Principles & Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil (RSPO P&C 2018)5 

• มาตรฐาน RSPO ส าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ หรือฉบบัภาษาองักฤษ คือ RSPO Independent Smallholder Standard 

(RSPO ISS 2019)5  

• มาตรฐาน RSPO ส าหรับห่วงโซ่อปุทาน หรือฉบบัภาษาองักฤษ คือ RSPO Supply Chain Certification Standard (RSPO 

ให้ใช้เอกสารข้างต้นที่เป็นฉบบัล่าสดุในการอ้างอิง 

  

 
5 หากไม่มีการตีความระดบัประเทศ, ให้ใช้ มาตรฐานฉบบั P&C ทัว่ไป 
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 หลกัการและเกณฑก์ าหนดตามมาตรฐาน RSPO 

(P&C 2018) 

มาตรฐาน RSPO 

ส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยอิสระ 
(RISS 2019) 

มาตรฐาน RSPO ส าหรับห่วงโซ่อุปทาน 
(SCCS) 

 
ส่วนของการแข่งขนั, 
ความยืดหยุ่น 
และความยัง่ยืน 

1. ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส 

2. ด าเนินการตามกฎหมายและเคารพสิทธิ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต,ความมีประสิทธิภ
าพ,ผลกระทบเชิงบวกและความยืดหยุ่น 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิ

ต, 

ความมีประสิทธิภาพ,ผล

กระทบเชิงบวกและความ

ยืดหยุ่น 

ข้อก าหน้อและโมดลูเฉพาะของห่วงโซ่ควา
มต่อเน่ืองแห่งความคุ้มครองทัว่ไป คือ: 

โมดลู A – แบบคงเอกลกัษณ์ (IP) 

โมดลู B – แบบแบง่แยกน า้มนัปาล์ม 
(SG) 

โมดลู C – แบบสมดลุมวล (MB) 

โมดลู D – โรงสกดั CPO แบบ IP (CPO 

Mills: IP) 

โมดลู E – โรงสกดั CPO แบบ MB (CPO 

Mills: MB) 

โมดลู  F – การรับรองแบบหลายโรงงานฯ 
(Multi-site)  

โมดลู G – 

การรับรองแบบกลุ่มห่วงโซ่อปุทาน  

 

 
การด ารงชีพอย่างยัง่ยืนแล
ะการลดความยากจน 
สิทธิมนษุยชนที่ได้รับการป
กป้อง, การเคารพ 
และการเยียวยา 

4. เคารพชมุชนและสิทธิมนษุยชน 
รวมถึงการสง่มอบผลประโยชน์ 

5. สนบัสนนุการรวมเกษตรกรรายย่อยเข้าในระ
บบ 

6. เคารพสิทธิและเงื่อนไขของคนงาน 

2. ความถกูต้องตามกฎหมา

ย, 

เคารพสิทธิในท่ีดินและคว

ามเป็นอยู่ท่ีดีของชมุชน 

3. เคารพสิทธิมนษุยชน 

รวมถึงสิทธิและเงื่อนไขข

องคนงาน  

 
ระบบนิเวศที่มีการอนรัุกษ์, 
ปกป้องและปรับปรุงไว้ส า
หรับคนรุ่นต่อไป 

7. ปกป้อง, 

อนรุักษ์และเสริมสร้างระบบนิเวศและสิง่แวด

ล้อม 

 

4. ปกป้อง, 

อนรุักษ์และเสริมสร้างระ

บบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

 

น าไปใช้กบัใคร? 

  

  

    

  

 

 

 

 

 
  

เกษตรกรรายย่อยอิสระ โรงสกดัฯและฐา
นการผลิต 

with supply 
base 

สวนปาล์มใหญ่
Estate 

โรงสกดัฯอิสระ 
โรงบีบฯปา
ล์มCrushe

r 

โรงกลัน่ 
Refiner 

โรงโอลีโอเมิคอล 
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สงัเกตได้ว่า RSPO มีมาตรฐานเฉพาะส าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระซึง่ออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมการรับรองของพวกเขา 
ซึง่สิ่งนีอ้าจอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมโดย JA 

 ฉนัเป็นเกษตรกรรายย่อย หาก:  

✓ ฉนัไม่ได้เป็นเกษตรกรในโครงการ (scheme smallholder) 
(ดทูี่อภิธานศพัท์)  

✓ ขนาดพืน้ที่การปลกูปาล์มน า้มนัทัง้หมดของฉนั  

o ≤ น้อยกว่าหรือเท่ากบั 50 เฮกแตร์ (312.5 ไร่) 
หากไม่มีการก าหนดเกณฑ์ในการตีความระดบัประเทศ หรือ 

o ≤น้อยกว่าหรือเท่ากบัขนาดมากที่สดุที่ก าหนดไว้ในการตีความระดบัประเทศ (เช่นส าหรับอินโดนีเซีย 
นีถ้ือนยัยะขนาดเกณฑ์คือ 25 เฮกแตร์หรือน้อยกว่า และส าหรับเอกวาดอร์ 75 เฮกแตร์หรือน้อยกว่า) 

✓ ฉนัมีอ านาจการตดัสินใจในการด าเนินการในที่ดินและแนวปฏิบติัในการผลิต และ / หรือ 

✓ ฉนัมีอิสระที่จะเลือกวิธีที่ฉนัใช้ประโยชน์ที่ดิน, ชนิดของพืชที่ปลกู และวิธีการที่ฉนัจดัการกบัสิ่งเหล่านัน้ 
(ไม่ว่าการจดัระเบียบ,จดัการ หรือจดัหาเงินทนุในที่ดินด้วยวิธีใดก็ตาม) 

✓ ฉนัมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์เพิ่มเติมใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกบัการบงัคบัใช้มาตรฐานนีต้ามที่ระบไุว้ในการตีความระดบัประเทศในประเทศของฉนั 

ที่มา: มาตรฐาน RSPO ส าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ปีค.ศ. 2019) 

 

 

3.3   ข้อก าหนดมาตรฐาน RSPO โดยทั่วไป  

ข้อก าหนดทัว่ไปของมาตรฐาน RSPO ที่ใช้บงัคบักบั JE รวมถึงผู้ผลิตและผู้ปฏิบติังานในห่วงโซ่อปุทานทัง้หมด : 

✓ รายงานการสื่อสารความก้าวหน้าประจ าปี ฉบบัปีค.ศ. 2015 หรือฉบบัภาษาองักฤษ คือ Annual Communications of Progress 

(ACOP) 20156 (http://acop-rspo-org/faq.php) 

✓ ระเบียบวิธีการปลกูปาล์มในพืน้ที่ปลกูใหม่ของ RSPO ฉบบัปีค.ศ. 2015 หรือ RSPO New Plantings Procedure (NPP) 2015 

(RSPO-PRO-T01-009 V1.0 ENG)  ซึง่รับรองโดยคณะกรรมการนโยบายเมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
✓ ระเบียบวิธีการการเยียวยาและการจ่ายค่าชดเชยตามมาตรฐาน RSPO หรือ RSPO Remediation and Compensation 

Procedures (RSPO-PRO-T02-001 V2.0 ENG). ซึง่รับรองโดยคณะกรรมการนโยบายเมื่อวนัที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
✓ นโยบาย RSPO เกี่ยวกบัการคุ้มครองนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน, ผู้แจ้งเบาะแส, ผู้ ร้องเรียนและกระบอกเสียงของชมุชน ฉบบัปีค.ศ. 

2018 หรือ (RSPO-POL-T08-003 V1 ENG). ซึง่รับรองโดยคณะกรรมการนโยบายเมื่อวนัที่ 24 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
6 ข้อก าหนดการรายงาน ACOP เฉพาะนัน้จะต้องได้รับการพฒันาและน าไปใช้กบั JE.  

 

ขนาดของพืน้ที่ปลกูปาล์มน า้มนัทัง้หมดถกูก าหนดโดยการรวบรวม
แปลงทัง้หมดที่เกษตรกรรายย่อยเป็นเจ้าของ 
ซึ่งเป็นแปลงที่มีอยู่รวมถึงพืน้ที่ที่สามารถขยายการปลกูปาล์มน า้มั
นในพืน้ที่ใหม่หรือพืน้ที่ที่จดัสรรส าหรับการปลกูปาล์มใหม่ซึ่งที่ดินนั ้
นเกษตรกรรายย่อยเป็นเจ้าของรายเดียว – 
อยู่ภายในหน่วยของการรับรอง 
(เช่นกลุ่มที่เกษตรรายย่อยเป็นสมาชิก) 

 

วิธีการก าหนดขนาดของพืน้ท่ีปลูกปาล์มทัง้หมด
ได้อย่างไร?  
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✓ จรรยาบรรณส าหรับสมาชิก ของ RSPO ฉบบัปีค.ศ. 2017 หรือ (RSPO PIL F02 001 V2.0 ENG), 

ซึง่รับรองจากการประชมุใหญ่สมชัชา GA14 เมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
โดยค านึงถึงบทบาทของรัฐบาล   
 

ให้ใช้เอกสารข้างต้นที่เป็นฉบบัล่าสดุในการอ้างอิง 

 

หมายเหต:ุ 

i. กระบวนการ LUCA ที่มีอยู่สามารถน ามาใช้เพื่อประเมินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมส าหรับ JA 

อย่างไรก็ตามต้องมีการพฒันากลไกการชดเชยที่น าไปใช้ได้ในทางปฏิบติั 
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  4. ข้อก าหนดระบบเขตอ านาจการปกครอง  

 

หน่วยก ากบัดแูลตามเขตอ านาจ (JE) 

มีบทบาทส าคญัในการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอตุสาหกรรมที่ต้องการการรับรองและการปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่างเต็มรู
ปแบบ พร้อมทัง้การมีโครงสร้างที่สร้างความมัน่ใจในการตรวจสอบและถ่วงดลุในเขตอ านาจการปกครอง ดงันัน้ หลกัธรรมาภิบาล, 
การวางแผนและการจดัการในระดบัภมูิทศัน์ 
และการบงัคบัใช้ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือเป็นสิ่งส าคญัที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการรับรองมาตรฐานแบบเขตอ านาจการปกครอง  

อนึ่ง ดงัที่บนัทึกไว้ในหมวดที่ 2.2  JE จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของระบบเขตอ านาจการปกครอง 
องค์ประกอบสามประการต่อไปนีเ้ป็นโครงในการร่างข้อก าหนดของระบบส าหรับการรับรองตามเขตอ านาจการปกครองนี:้ 

องค์ประกอบที่ 1: ข้อก าหนดการจดัการหน่วยก ากบัดแูลตามเขตอ านาจ (Jurisdictional Entity - JE) 

องค์ประกอบที่ 2: องค์ประกอบที่ 2: กรอบนโยบาย 

องค์ประกอบที่ 3: ความคบัข้องใจในองค์กร, การร้องทกุข์ และระบบอทุธรณ์ 
 

4.1 องคป์ระกอบที ่1: ข้อก าหนดการจดัการหน่วยก ากับดแูลตามเขตอ านาจ (JE) 

หลกัเหตผุล: เพือ่ให้สามารถมีความสมัพนัธภาพทางการค้าในการท าธุรกรรมทีเ่ก่ียวข้องใดๆเก่ียวกบัใบรับรอง FFB 
และน ้ามนัปาล์มโดยทีมี่หนว่ยนิติบคุคลด าเนินการรบัผิดชอบจึงจ าเป็นต้องมีการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

✓ เป็นหน่วยนิติบคุคลที่จดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดในประเทศที่ได้ท าการจดทะเบียน 

✓ มีการแต่งตัง้ตวัแทนฝ่ายบริหาร (ไม่ว่าจะเป็นบคุคล หรือสถาบนั) 

✓ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ใช้มาตรฐาน RSPO กบัผู้ผลิตและสกัด/แปรรูปปาล์มน า้มนัในเขตอ านาจการปกครอง 
โดยผ่านการเป็นสมาชิกของ JE หรือข้อตกลงทางกฎหมาย 

✓ เข้าเป็นสมาชิกของ RSPO (โดยขัน้ตอนที่ 3) 

✓ ได้สร้างและจดัท าโครงสร้างองค์กรและระเบียบมาตราที่ชดัเจนโดยก าหนดขอบเขต, หน้าที่และอ านาจทางกฎหมายไว้อย่างชดัเจน 
และระบรุายละเอียดต าแหน่งและความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทัง้หมด 

✓ JE ต้องสามารถสื่อสารเกี่ยวกบัโครงสร้าง, บทบาท, วตัถปุระสงค์และหน้าที่ของหน่วยได้   

✓ บคุลากรใน JE ทัง้หมดจ าต้องแสดงถึงความมุ่งมัน่ในความเป็นกลาง (impartiality) 

✓ บคุลากรใน JE ทัง้หมดต้องไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ความขดัแย้งที่อาจเกิดขึน้จะต้องมีการวินิจฉยั,จดัท าเป็นประกาศและเอกสารอย่างเหมาะสมและมีการด าเนินการด้วยความน่าเชื่อถือแ
ละโปร่งใส 

หมายเหต:ุ 

อ านาจอธิปไตยของรัฐบาลจะได้รับการยอมรับ 

 

องค์ประกอบ 1.1 JE จะต้องจดัตัง้อย่างถกูกฎหมาย  



 

 

RSPO ผ่านวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
รหสัเอกสาร 
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✓ คณะกรรมการก ากบัดแูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วยตวัแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มสีดัส่วนสมดลุย์ 
(อย่างน้อยควรมี ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล, องค์กรพฒันาเอกชนด้านสงัคม, องค์กรพฒันาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม, ผู้ผลิต (โรงสกดัฯ, 
เกษตรกรรายย่อย, สวนขนาดใหญ่และคนงาน) และผู้ปฏิบติังานอยู่ในห่วงโซ่อปุทาน 

✓ สมาชิกของคณะกรรมการก ากบัดแูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนทัง้หมดจะต้องให้ความมุ่งมัน่ต่อความเป็นกลางและปราศจ
ากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆในการตดัสินใจ 

✓ หน้าที่, 
บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกของคณะกรรมการก ากบัดแูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนทัง้หมดจะต้องถกูบนัทึกเป็
นเอกสาร 

✓ ค าสัง่เฉพาะของคณะกรรมการก ากบัดแูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนจะต้องสร้างความมัน่ใจได้ว่า  JE 
มีการจดัการที่ดีและมีระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติัในการตรวจสอบการด าเนินงานทกุด้านและต้องมีการบนัทึกเป็นเอกสาร 

✓ คณะกรรมการก ากบัดแูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนจะด าเนินการในบทบาทและความรับผิดชอบต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 

o สร้างความมัน่ใจในการตรวจประเมินทางการเงินประจ าปีส าหรับ JE ที่ด าเนินการ 

o ดแูลสิทธ์ิและความมัน่คงทางการเงินของ JE 

o สร้างความมัน่ใจในการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการและขัน้ตอนการปฏิบติัทัง้หมด  

o สร้างความมัน่ใจในความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกบัการรับรองมาตรฐานและการปฏิบติัตาม 

 

 

✓ JE และ / หรือบคุลากรใน JE ต้องแสดงให้เห็นถงึความรู้และความสามารถเกี่ยวกบัมาตรฐาน RSPO 

✓ JE ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้และความสามารถเกี่ยวกบัข้อก าหนดและกลไกซึง่มีอ านาจควบคมุในระดบัระหว่างประเทศ, 
ระดบัชาต ิและ / หรือระดบัท้องถิ่น 

✓ แสดงแผนธุรกิจที่แข็งแกร่งรวมถึงการสร้างรายได้ 

✓ มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทรัพยากรมนษุย์, การเงิน, ทางกายภาพและอื่น ๆ ) 

 

 

✓ การจดัการระบบควบคมุภายใน (ICS)  

✓ การจดัการกระบวนการและระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติัการตรวจประเมินภายใน 

✓ การจดัการระบบร้องเรียนข้อคบัข้องใจภายในและการร้องทกุข์ 

องค์ประกอบ 1.4  JE ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เพียงพอในการควบคุม, ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคญัทัง้หมดในการการปฏิบติัตามการแสดงผลระดบัภมูิทศัน์และมาตรฐาน 
RSPO ที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบ 1.3  JE ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงทรัพยากรและความสามารถที่เพียงพอส าหรับการจดัการ JA 

และการประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐาน RSPO 

 

องค์ประกอบ 1.2   JE จะถกูก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการก ากบัดแูลผู้มีส่วนได้เสียจากหลายภาคส่วน  



 

 

RSPO ผ่านวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
รหสัเอกสาร 
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✓ สร้างความมัน่ใจในการปฏิบติัตามมาตรฐานและระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติัของ RSPO ได้ 

✓ กระบวนการท างานและระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติัภายใน รวมถึงการเก็บบนัทึก 

✓ สร้างความมัน่ใจว่าไม่มีความขดัแย้งทางด้านผลประโยชน์ 

✓ สร้างความมัน่ใจในการตรวจประเมินอย่างอิสระในงบประมาณการเงินรายปีที่มีการด าเนินการ 

4.2 องค์ประกอบที่ 2: องค์ประกอบที่ 2: กรอบนโยบาย 

 

✓ ขัน้ตอนปฎิบติัส าหรับการตดัสินใจ 

✓ นโยบายที่สอดคล้องกบัข้อก าหนดทัง้หมดของ RSPO ซึง่รวมถึง แต่ไม่จ ากัด เช่น การคุ้มครองผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน, ผู้แจ้งเบาะแส, 
ผู้ ร้องเรียน และผู้ เป็นกระบอกเสียงของชมุชน 

✓ ยึดมัน่ในความเป็นกลาง 

✓ การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

✓ การแต่งตัง้และโครงสร้างธรรมาภิบาลของสมาชิกคณะกรรมการก ากบัดแูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน 

✓ หน้าที่, บทบาทและความรับผิดชอบของบคุลากรใน JE และคณะกรรมการก ากบัดแูลฯ 

✓ การบนัทึกและจดัท าเอกสารประกอบและการเก็บบนัทึก 

✓ การด าเนินการตรวจประเมินภายใน รวมถึงความรู้และความสามารถของผู้ตรวจประเมินภายใน 

✓ การจดัการและแก้ไขการร้องเรียนความคบัข้องใจและการร้องทกุข์ 

✓ การติดตามตรวจสอบและการรายงาน 

✓ กระบวนการปรึกษาหารือ 

✓ การจดัตัง้งบประมาณและการเงิน 

✓ ระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติัในการปฏิบติัตามข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ RSPO (เช่น NPP)  

✓ การจดัการส าหรับกิจกรรม/อีเว้นท์ที่จดัจ้างบคุคลภายนอกมาท างาน 

 

 

✓ ระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติัในการเก็บบนัทึกข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัของสมาชิกกลุ่มแบบ JE และผู้ตรวจประเมินภายในทัง้หมด 

✓ สมาชิก JE ทัง้หมดจะต้องได้รับการตรวจประเมินภายในโดยใช้มาตรฐาน RSPO 

ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการตรวจประเมินภายนอกเบือ้งต้นและการรับรองซ า้ 

✓ บทลงโทษ, การให้รางวลั 
และกลไกการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงและการปฏิบติัตามของผู้ผลิตและผู้ปฏิบติังานในห่วงโซ่อปุทานอย่างต่อเนื่อง 

✓ ข้อก าหนดเกี่ยวกบัความรู้และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 

✓ ระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติั: วิธีการ, เกณฑ์ก าหนดการตรวจประเมิน, ความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดที่ระบแุละความถี่  

Element 2.2 JE จะต้องพฒันาและด าเนินการในระบบการตรวจสอบภายใน ซึง่รวมถึง แต่ไม่จ าเพาะ: 
ขัน้ตอนปฏิบติั, กระบวน, ก าหนดเวลา, แผนการปฏิบติังาน, บนัทึกการติดตามและประเมินผล 

 

องค์ประกอบ 2.1  JE จะต้องมีนโยบายและขัน้ตอนปฏิบติัส าหรับการจดัการปฏิบติังานที่บนัทึกเป็นเอกสาร 



 

 

RSPO ผ่านวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
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✓ ผู้ตรวจประเมินภายในประกาศถึงการปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

✓ การรับรองคุณภาพการตรวจประเมินภายใน โดยต้องมีแนวปฏิบติัส าหรับการตรวจประเมินภายใน  

 

 

✓ การจดัท าระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบส าหรับ HCV/HCS/ดินพรุและน าไปปฏิบติัในเขตอ านาจการปกครองทัง้หมด 
แต่เฉพาะส าหรับการปฏิบติัตามของสมาชิก JE เท่านัน้ 

✓ การจดัท าข้อมลูพืน้ฐานพร้อมกบัแผนการปรับปรุงที่เกี่ยวกบั: 

o การแสดงผลระดบัภมูิทศัน์ (ตวัชีว้ดัทางภมูิทศัน์) 

o การปฏิบติัตามข้อก าหนดระดบัเกษตรครัวเรือน, สวนขนาดใหญ,่โรงงานสกดัและส่วนอ านวยการอื่นๆ (Facility) 

o ความก้าวหน้าในการรับรองโดยสมาชิก JE 

✓ การเก็บบนัทึกแผนที่ (ในรูปแบบ .shp) ของพืน้ที่การผลิตที่มีอยู่, การซือ้ที่ดินสะสมไว้ 
และโรงอ านวยการที่เกี่ยวกบัปาล์มน า้มนัอื่นๆของสมาชิก JE ทัง้หมด 

✓ การตรววจสอบ FFB และการผลิตผลิตภณัฑ์ปาล์มทัง้หมด รวมถึงการขาย (ทัง้ทางเครดิตและทางกายภาพ) 

✓ การจดัท าบนัทึกและการรายงานข้อมลูและระบบการจดัการเอกสารส าหรับ: 

o การจดัท าเอกสารและการบนัทึกหลกัฐานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน RSPO 

o อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องและการบนัทึกหลกัฐานที่เหมาะสมส าหรับการตรวจประเ
มินภายนอก 

o การตรวจประเมินภายนอกโดยการรับรองจาก CB ตามข้อก าหนด JA 

 

4.3 องค์ประกอบที่ 3: ความคบัข้องใจในองค์กร, การร้องทกุข์ และระบบอุทธรณ์ 

JE ต้องมีกลไกการร้องเรียนข้อคบัข้องใจที่มีประสิทธิภาพตาม P&C ปีค.ศ. 2018 ข้อ 4.2 โดยคณะกรรมการ JE 

และคณะกรรมการก ากบัดแูลฯจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสามารถที่เชื่อถือได้, เป็นอิสระและโปร่งใสในการรับ, ตรวจสอบ 
และตดัสินข้อร้องเรียนร้องทกุข์และการอทุธรณ์ และมีด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดย JE อาจอาศยัทัง้ขัน้ตอนปฎิบติัของข้อร้องเรียนร้องทกุข์ และการอทุธรณ์ที่มีอยู่ของ RSPO 

หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีหน่วยงานแยกต่างหากในระดบัเขตอ านาจเพื่อจดัการข้อร้องเรียนและการอทุธรณ์ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ฝ่ายต่างๆมีสิทธ์ิที่จะเพ่ิมการร้องทกุข์และการอทุธรณ์ไปยงัคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ ของ RSPO ซึง่จะมีอ านาจเหนือ JE 

และผู้ผลิตเนื่องจาก JE เป็นสมาชิกของ RSPO และผู้ผลิตเกี่ยวข้องกบั JE 

เพื่อหลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในระเบียบวิธีการร้องเรียนร้องทกุข์และการอทุธรณ์ 
ดงันัน้จะมีหน่วยงานที่แยกต่างหากในการจดัการข้อร้องเรียนร้องทกุข์ 
หน่วยงานร้องเรียนร้องทกุข์และการอทุธรณ์มีอ านาจในการก าหนดบทลงโทษส าหรับสมาชิกและ / หรือการระงบัสมาชิก 
กลไกเหล่านีเ้ข้ามาเสริมและไม่แทนที่ระบบท้องถิ่นในเขตอ านาจการปกครองเพื่อแก้ไขข้อพิพาท เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน, หน่วยอนญุาโตตลุาการ 
และศาล 

Element 2.3 JE ICS 

จะต้องพฒันาและใช้ระบบการติดตามตรวจสอบและการรายงานที่มีประสิทธิภาพส าหรับการบนัทึกข้อมลูการผ
ลิตและการซือ้ขายผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์ม 
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• ความคับข้องใจ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์:  JE จะต้องมีเอกสารระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติัส าหรับการจดัการความคบัข้องใจ, 
การร้องทกุข์ และการอทุธรณ์ รวมถึง : 

o กระบวนการที่มีการบนัทึกเป็นเอกสารไว้เพื่อรับ, ประเมินและตดัสินใจเกี่ยวกบัข้อร้องเรียนความคบัข้องใจใดๆ 

o สมาชิก JE สามารถร้องเรียนได้ในกรณีที่พวกเขาไม่พอใจกบัข้อสรุปของกลไกการร้องทกุข์เรียนข้อคบัข้องใจ 
และขัน้ตอนปฎิบติันีค้วรมีการบนัทึกเป็นเอกสารไว้ 

o ในส่วนของระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติัของการร้องทกุข์จะรวมถึงกระบวนการในการยื่นอทุธรณ์และกระบวนการนีจ้ะต้องโปร่ง
ใสและเข้าถึงได้โดยสาธารณะ; 

o ข้อมลูที่แสดงและติดตามในการรับ, การตรวจสอบความถกูต้อง และการสอบสวนเร่ืองการร้องเรียนข้อคบัข้องใจ, 
การร้องทกุข์และการอทุธรณ์ ; 

o จดัท าเอกสารการตดัสินใจและการด าเนินการเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนความคบัข้องใจ, การร้องทกุข์และการอทุธรณ์ 
รวมถึงการกระท าเพื่อป้องกนัการเกิดขึน้ซ า้อีก 

• การอุทธรณ์: สามารถท าได้อาศยัอ านาจการตดัสินใจของคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์  โดยจ าต้องมีหลกัฐานต่อไปนี ้
(เป็นอย่างน้อย) ในกระบวนการยื่นอทุธรณ์: 

o คณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์  / พิจารณาอทุธรณ์จะต้องรับทราบเกี่ยวกบัการรับเร่ือง, 
ความคืบหน้าและผลของการอทุธรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่ผู้อทุธรณ์ (บคุคล / หน่วยนิติบคุคล); 

o การตดัสินใจที่จะสื่อสารกับผู้อทุธรณ์จะต้องท าโดยหรือตรวจสอบและอนุมติัโดยแต่ละสมาชิกของคณะกรรมการรับเร่ืองร้อง
เรียนร้องทกุข์ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัเร่ืองของการอทุธรณ์ก่อนหน้า;  

o คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์จะต้องแจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบอย่างเป็นทางการเมื่อสิน้สดุกระบวนการจดัการเร่ืองอทุธรณ์ 
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  5. วิธีการปฏิบตัิแบบตามขัน้ตอนในการอ้างสทิธิ์  

 

5.1 ข้อก าหนดวิธีการปฏิบตัิแบบตามขัน้ตอน 

ในแต่ละขัน้ตอนมีข้อก าหนดของตวัเองเกี่ยวกบัระบบและการแสดงผลระดบัภมูิทศัน์ 
นอกเหนือไปจากการปฏิบติัตามข้อก าหนดระดบัเกษตรครัวเรือน, สวนขนาดใหญ่,โรงงานสกดัและส่วนอ านวยการอื่นๆ (Facility)ของผู้ผลิต FFB 
และปาล์มน า้มนัและผู้ปฏิบติังานที่อยู่ในห่วงโซ่อปุทานตามมาตรฐาน RSPO (ดตูารางที่ 2) 

ตารางที่ 2. วิธีการปฏิบติัแบบตามขัน้ตอนส าหรับวิธีการแบบเขตอ านาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐาน 

 ขัน้ท่ี 1 ขัน้ท่ี  2 ขัน้ท่ี  3 ขัน้ท่ี  4 

ตัวชีวั้ดก
ารแสดง
ผลเชิงระ
บบ 

I. มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหล
ายภาคส่วนท่ีจดัตัง้โดยอาศยัค า
สัง่จากอ านาจหน้าท่ีหน่วยงานรั
ฐท่ีเกี่ยวข้อง 

II. ค าแถลงเจตนาในการบรรลกุาร
ปฏิบติัตาม RSPO 100% 
ท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยหน่ว
ยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

III. การวางแผนพฒันาส าหรับ: 

a. การจดัตัง้ JE 

b. นโยบาย, ระบบ, 
ระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติัใ
นการสนบัสนนุวิธีการแบบเ
ขตอ านาจฯ 

c. การท าแผนท่ีเชิงพืน้ท่ี  
(spatial mapping) 
ของผู้ผลิต, โรงสกดัฯ, 
โรงกลัน่ฯ และโรงบีบฯ, 
พืน้ท่ี HCV / HCS ทัง้หมด 
และข้อมลูอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง. 

d. ฐานข้อมลูของข้อมลูเกีย่วกั
บผู้ผลิต, โรงสกดัฯ 
และผู้ปฎิบติังานท่ีอยู่ในห่ว
งโซ่อปุทานภายในเขตอ าน
าจฯ 

 

I. JE 
ได้ถกูจดัตัง้ขึน้ตามกฎหม
ายโดยมีคณะกรรมการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลา
ยภาคส่วน (องค์ประกอบ 
1.1 และ 1.2 
ของข้อก าหนดของระบบ)  

II. ระบบควบคมุภายใน(ICS

) ของ JE 

ได้มีการพฒันาขึน้ 
(ดอูงค์ประกอบ 2)   

III. พืน้ท่ีปาล์มน า้มนัท่ีปลกูแ
ละท่ีดินท่ีซือ้สะสมไว้เพื่อ
ปลกูของผู้ผลิต,โรงสกดัฯ,
โรงกลัน่น า้มนั 
และโรงบีบปาล์ม 
และโรงอ านวยการกลัน่ทั ้
งหมดได้มีการจดัท าแผน
ท่ีแบบเชิงพืน้ท่ี 

IV. ฐานข้อมลูท่ีรวบรวมจาก
ผู้ผลิต, โรงสกดั/แปรรูป, 
ผู้ปฎิบติังานในห่วงโซ่อปุ
ทานภายในเขตอ านาจฯ 
 

I. ระบบควบคมุภายในของJE 
(รวมถึงการประเมินภายใน)ท่ีพร้อมใช้งา
น (องค์ประกอบ 2 – 
มีการด าเนินการอย่างสมบรูณ์) 

II. มีระบบควบคมุคณุภาพและกรอบนโยบ
าย (องค์ประกอบ 1 และ 2) 

III. มีแผนท่ีถกูน าไปใช้ในการสร้างกลไกการ
ร้องเรียนข้อคบัข้องใจภายใน, 
ร้องทกุข์และการอทุธรณ์ (องค์ประกอบ 
3)  

IV. มีการเติบโตทางด้านการเงินและมีระเบีย
บวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติัทางบญัชีท่ีโปร่งใส  

V. พืน้ท่ีปลกูปาล์มน า้มนัและท่ีดินท่ีซือ้สะส
มไว้เพื่อปลกูของสมาชิก JE 
และฐานข้อมลูโดยละเอียดท่ีจ าเป็นส าห
รับการรับรองมาตรฐาน RSPO 

VI. มีการใช้ข้อก าหนด RSPO อื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น ACOP 
(การรายงานความก้าวหน้าประจ าปี)) 

JE 

มีการท าหน้าท่ีอย่างเต็
มรูปแบบ (อ่านหมวดท่ี 
4)  

JE 
ได้รับการรับรองแบบก
ลุ่มผ่านการตรวจประเ
มินภายนอกตามมาตร
ฐาน RSPO 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

การจดัสรรสิทธ์ิการซือ้
ขายให้กบัสมาชิกกลุ่ม
แบบ JE  

 

ตัวชีวั้ดก
ารแสดง
ผลภูมิทัศ
น์ 

 

วางแผนพฒันาเพื่อด าเนินการและ / 
หรือพฒันาระดบัเขตอ านาจ: 

I. มีการจดัท าระเบียบวิธี/ขัน้ตอน
ปฏิบติัส าหรับ FPIC 

และส าหรับการรับรู้สิทธิในท่ีดิน(
ตามกฎหมาย, 

I. แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีป่าพรุ, 
HCV และ HCS. 

II. จดัท าแผนท่ีเขตพืน้ท่ี 
‘ห้ามเข้า (No-go)’ 
ในระดบัเขตอ านาจฯ 
(เพื่อการอนรุักษ์และการ

I. มีขัน้ตอนและแนวทางปฏิบติัในการรับรู้
สิทธิท่ีดิน และ FPIC 

และมีการด าเนินการ 
II. ด าเนินการวางแผนเชิงพืน้ท่ีรวมถงึ 

HCV, HCS, และ พืน้ท่ีดินพรุ 
และข้อก าหนดของ RaCP 
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หมายเหต:ุ 

i. แนวปฏิบติัเกี่ยวกบัการท าแผนที่บ่งชี ้HCV และ HCS ในระดบัเขตอ านาจฯ (การประเมินและกลไกการก ากบัดูแล) 
จะได้รับการพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาระเบียบวิธีของ NDJSG ส าหรับ HFCC และ HFCL ในขณะที่ยงัคงเป็นมาตรการชัว่คราวนัน้ 
ให้ถือความพยายามและความคิดริเร่ิมในการท าแผนที่ภมูิทศัน์ในระดบัเขตอ านาจฯ (ระเบียบวิธี, วิธีการ)เป็นที่ยอมรับได้  

ii. กลไก RSPO ที่มีอยู่จะถกูใช้ในการตรวจสอบข้อก าหนดในแต่ละขัน้ตอน จดุในการติดต่ออนัดบัแรกเพื่อให้ JE เป็นสมาชิก คือ 
หน่วยสมาชิก RSPO หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในส านกัเลขาธิการ RSPO จะท าการตรวจสอบความถกูต้องตามข้อก าหนดแต่ละข้อ    

iii. SOPs / กลไกใหม่จะได้รับการพฒันาส าหรับกระบวนการตรวจสอบความถกูต้องโดยหน่วยสมาชิก RSPO เพือ่อนมุติัขัน้ตอนที่ 
1ให้เสร็จสมบรูณ์ SOPs จะรวมก าหนดระยะเวลาในการอนมุติั 

จารีตประเพณีและสิทธ์ิของผู้ใช้) 
II. การจดัท าแผนท่ีแสดงพืน้ท่ี 

HCV และ HCS  
(สอดคล้องกบัข้อก าหนดของ 
RSPO) 

รวมถึงการท าแผนท่ีดินพรุ  
III. การวเิคราะห์ล าดบัเหตกุารณ์กา

รเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน(LUC

A) 

ตามเอกสารแนวปฏิบติัLUCA 

ของ RSPO  
IV. การวเิคราะห์ช่องว่างทางกฎหม

ายของความแตกต่างระหว่างมา
ตรฐาน RSPO P&C 

และกฎหมายและนโยบายเขต
อ านาจฯ.  

V. Regulation on use of fire, 
fire prevention and 
control measures 
กฎระเบียบเกีย่วกบัการเผาไฟก
ารป้องกนัและควบคมุไฟ 

 

คุ้มครอง)  
III. LUCA 

ท่ีเสร็จสมบรูณ์พร้อมกบั
ความรับผิด 
(ท่ีอาจเกิดขึน้) 
ท่ีประกาศและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

IV. ระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบั
ติส าหรับการรับรู้สิทธิใน
ท่ีดิน (ตามกฎหมาย, 
จารีตประเพณีและสิทธ์ิข
องผู้ใช้)ท่ีมีการพฒันา 

V. ขัน้ตอนและแนวปฏิบติั 
FPIC 
ส าหรับเขตอ านาจฯท่ีเสร็
จสมบรูณ์  

VI. มกีฎระเบยีบเกี่ยวกบัการ
เผาไฟ, 
การป้องกนัและควบคมุไ
ฟ 

VII. ระบชุ่องว่างทางกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวกบัความแตกต่างร
ะหว่าง RSPO P&C 

และกฎหมายและนโยบา
ยของเขตอ านาจฯ.  

VIII. การประเมินการตดัสิทธ์ิเ
พราะฝ่าฝืนประเด็นทางสั
งคมและสิ่งแวดล้อม 
และขัน้ตอนท่ีด าเนินการเ
พื่อแก้ไขปัญหาเหล่านัน้: 
ซึง่รวมถงึไม่มกีารปรับเป
ลี่ยนพืน้ท่ี HCV, HCS 

หรือ พืน้ท่ีดินพรุ 
และการละเมิดสิทธิมนษุ
ยชนอย่างร้ายแรงและกา
รยึดครองท่ีดินอย่างเป็นร
ะบบ.  

III. ขัน้ตอนและแนวปฏิบติั SEIA 
ได้มีการด าเนินการ 

IV. ระเบียบปฏิบติัพืน้ท่ีปลกูใหม่ตามข้อก า
หนด RSPO ได้มีการด าเนินการ 

V. การตดัสิทธ์ิเพราะฝ่าฝืนเกณฑ์ก าหนดท
างสงัคมและสิ่งแวดล้อมได้ถกูหยบิยกขึ ้
นมาจดัการหรือท าให้ไม่สามารถด าเนิน
การรับรองได้.  
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iv. การประเมินภายในอย่างเต็มรูปแบบเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบติัส าหรับผู้ปลกูปาล์มทัง้หมดที่มพีืน้ที่ปลกูมากกว่า  50 เฮกแตร์ (312.5 ไร่) 
v. ส าหรับตวัชีว้ดัการแสดงผลหรือ ระดบัภมูิทศัน์  ให้ใช้จากการตีความระดบัประเทศ หากมี  
vi. การอ้างอิงควรจดัท า HCVRN ของ แนวปฏิบติั 'การปรับแนวทาง HCV ในภมูิทศัน์และเขตอ านาจการปกครอง' 

ส าหรับตวัชีว้ดัการแสดงผล ระดบัภมูิทศัน์   
vii. ปฏิบติัตามแนวทาง HCVRN ส าหรับการประเมินแบบเขตอ านาจการปกครองของพืน้ที่ HCV / HCS  
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5.2 การอ้างสทิธิ์ในการรับรองมาตรฐาน RSPO แบบ JA 

ผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน RSPO แต่ละชดุสามารถซือ้ขายผ่านรูปแบบการรับรองห่วงโซ่อปุทาน 
'ระบบบญัชีและการอ้างสิทธ์ิ' (เครดิต), 'สมดลุมวล' (MB), 'แบ่งแยกน า้มนัปาล์ม' (SG) หรือ 'คงเอกลกัษณ์' (IP) ผ่านการเป็นสมาชิก JE 
ได้ต่อเมื่อ JE ได้รับการรับรอง (ขัน้ที่ 4) 

JE จะได้รับการยอมรับจาก RSPO ในฐานะโครงการน าร่องของ JA เมื่อมาถึงขัน้ที่ 2 และ เมื่อมาถึงขัน้ตอนที่ 3 ต้องมีการลงทะเบียนให้ JE 
เป็นสมาชิก RSPO โดยการส่งมอบเอกสารและค าแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องไปยงัส านกังานเลขาธิการ RSPO เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบติั 
เพื่อเป็นหลกัฐานของการปฏิบติัตามข้อก าหนดที่ระบไุว้ในขัน้ตอนที่เกี่ยวข้อง  

การอ้างสิทธ์ิของ RSPO ที่ผ่านการรับรองจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบการสื่อสารการตลาดและการอ้างสิทธ์ิของ RSPO ล่าสดุ 
(ปัจจบุนัเป็นฉบบัปีค.ศ. 2016) ตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ RSPO 

ทัง้นี ้จะมีหมวดหมู่เฉพาะในการติดฉลากทางเครดิตที่ได้รับการรับรองแบบ JE RSPO และผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัทางกายภาพใน PalmTrace 

และบนใบรับรอง RSPO นัน้จะจ าแนกผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัจากโรงสกดัฯและสวนปาล์มที่ได้รับการรับรองจาก RSPO 

โดยจากการด าเนินการรับรองด้วยตนเองผ่านการตรวจประเมินภายนอกแบบปกติ ปริมาณรวมของปาล์มน า้มนัที่ผ่านการรับรองแบบ JE RSPO 

จะถกูแยกออกจากปริมาณรวมของผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัที่ผ่านการรับรองจากโรงสกดัฯและสวนปาล์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO 
แบบปกติในใบรับรองมาตรฐาน RSPO แบบห่วงโซ่อปุทาน  

เครดิตที่ได้รับการรับรองแบบ JE RSPO จะมีป้ายก ากบัว่า JE-CSPO, JE-CSPKO และ JE-CSPKE ใน PalmTrace 

โรงงานสกดัปาล์มน า้มนัที่ได้รับการรับรองแบบ JE RSPO จะมีป้ายก ากบัชดัเจนว่าเป็นโรงสกดัปาล์มน า้มนั MB-JE, SG-JE และ IP-JE 

ในใบรับรองมาตรฐาน RSPO แบบห่วงโซ่อปุทาน 

สมาชิก JE ที่เป็นสมาชิก RSPO จะได้รับอนญุาตให้เลือกซือ้ขายผลิตภณัฑ์ RSPO ของตนไม่ว่าจะเป็นแบบสมาชิก RSPO 

ปกติหรือการเป็นสมาชิก JE แต่ไม่สามารถซือ้ขายผ่านทัง้สองเส้นทางพร้อมกนัเพื่อหลีกเลี่ยงการนบัจ านวนซ า้ของปริมาณน า้มนั 

สมาชิก JE ที่ไม่ใช่สมาชิก RSPO จะได้รับอนญุาตให้ซือ้ขายผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองแบบ JE RSPO เมื่อ JE ได้รับการรับรอง RSPO 

จะออกหมายเลขการซือ้ขาย RSPO ให้สมาชิก JE แต่ละคนใน JE ที่ผ่านการรับรอง ใบรับรอง JE จะแสดงรายชื่อสมาชิก JE 

ทัง้หมดที่ต้องการซือ้ขายผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มที่ผ่านการรับรองแบบ JE RSPO ของพวกเขาพร้อมกบัหมายเลขการซือ้ขาย RSPO ของสมาชิก JE 

ที่เข้าร่วมแต่ละราย 

 

หมายเหต:ุ 

i. จะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิก 

ii. หมวดหมู่สมาชิกจะถกูระบไุว้ 

iii. การมีส่วนร่วมของ JA ในหน่วยงานสนบัสนนุของ RSPO (เช่น คณะกรรมการประจ า, WG, TF และอื่น ๆ ) จะถกูก าหนดเพิ่มเติม.  
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  6. ข้อก าหนดระบบการรับรองมาตรฐาน  

 

วิธีการปฏิบติัแบบตามขัน้ตอนได้รับการพฒันาขึน้เพื่อให้เป็นขัน้ตอนที่น่าเชื่อถือต่อการรับรองมาตรฐานแบบเขตอ านาจการปกครอง 

กลไกการรับรอง (ระบบการรับรองมาตรฐาน) ของ JA นัน้ สร้างขึน้จากกระบวนการและระบบ RSPO 

ที่มีอยู่โดยมีข้อก าหนดและองค์ประกอบเพิ่มเติมส าหรับการอ้างสิทธ์ิที่น่าเชื่อถือเพื่อน าไปสู่ความยัง่ยืนในการผลิตและการบริโภคของเขตอ านาจก
ารปกครอง ซึง่ระบบการรับรองประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญัสามประการ : 

I. มาตรฐานการรับรอง / มาตรฐาน RSPO และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง - ดหูมวดที่ 3 และหมวดที่ 5 ของเอกสารนี ้
II. ข้อก าหนดการรับรองระบบ (Accreditation) จะเป็นไปตามระบบที่มีอยู่ของ RSPO และด าเนินการโดย ASI.  

III. การรับรองมาตรฐานจะด าเนินตามมาตรฐาน และระบบของ RSPO และด าเนินการโดย CB ที่ได้รับการรับรองระบบ 

ข้อก าหนดใหม่เพื่อให้มีกระบวนการรับรองแบบเขตอ านาจฯ รวมถึง:  

I. SOPs ใหม่ที่จ าเป็นส าหรับหน่วยสมาชิก RSPO ซึง่ก าหนดระเบียบวิธี/ขัน้ตอนปฏิบติัที่ถกูต้องส าหรับการจัดตัง้ JE ในฐานะสมาชิก 
RSPO.  

II. PalmTrace ที่ระบผุู้ผลิตและโรงสกัดฯซึง่เป็นสมาชิกของการรับรองกลุ่มแบบ JE. 

III. คณะกรรมการประจ าในคณะกรรมการมาตรฐานและการประกนัคุณภาพจะต้องประเมินคณุภาพของเอกสารรับรอง JA เป็นครัง้คราว.  

 

6.1 การแสดงผลระดับภูมิทัศน์ (LANDSCAPE-LEVEL PERFORMANCE) 

ในกระบวนการตรวจประเมินนัน้ CB จะต้องตรวจสอบการปฏิบติัตามขอบเขตอ านาจทัง้หมดกบัตวัชีว้ดัการแสดงผลระดบัภมูิทศัน์ 
สิ่งนีแ้ตกต่างจากการตรวจประเมินกลุ่มแบบ JE ซึง่อาจใช้การสุ่มตวัอย่างตามแนวทางการรับรองกลุ่มปัจจบุนั 

 

6.2 การปฏิบตัติามข้อก าหนดระดับเกษตรครัวเรือน, สวนขนาดใหญ่, โรงงานสกัดและส่วนอ านวยการอื่นๆ 
(FACILITY) 

ระบบการรับรองมาตรฐานที่ใช้จะมี 3 ระบบ ดงันี:้ 

a) เอกสารระบบการรับรองมาตรฐาน RSPO ส าหรับการผลิตน า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยนื หรือฉบบัภาษาองักฤษ คือ  RSPO Certification 

System Document for Production of Sustainable Palm Oil [ในปีค.ศ. 2020? อนมุติัโดยคณะ BoG 
ภายในไตรมาสแรกของปีค.ศ. 2020]   

b) ระบบมาตรฐาน RSPO แบบห่วงโซ่อุปทาน หรือ RSPO Supply Chain Certification Systems อนมุติัโดยคณะ BoG ในปีค.ศ. 
2020 

c) มาตรฐาน RSPO ส าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ หรือ RSPO Independent Smallholders Standard  
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  ภาคผนวก 1. วิสยัทศัน์ RSPO และทฤษฎีการเปล่ียนแปลง 

 

 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ RSPO (ToC) เป็นแผนงาน roadmap ที่แสดงให้เห็นถงึวิธีการที่ RSPO 

จะบรรลวุิสยัทศัน์ในการสร้างบรรทดัฐานน า้มนัปาล์มที่ยัง่ยืนได้อย่างไร และด้วยการสนบัสนนุของสมาชิก, หุ้นส่วนสนบัสนนุ และตวัแสดงอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ โดย RSPO จะใช้กลยทุธ์และกิจกรรมหลกัเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของภาคอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม 

กลยทุธ์เหล่านีม้ีจดุประสงค์เพื่อสร้างผลลพัธ์โดยตรงในรูปแบบของการยอมรับมาตรฐาน RSPO ไปปรับใช้เพิ่มขึน้, 
มีความโปร่งใสและการผนวกรวมเข้าอยู่ในระบบ RSPO มากขึน้ รวมถึง การมีตลาดที่มีการใช้ (uptake) 

น า้มนัปาล์มที่ยัง่ยืนเพิ่มขึน้และมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยยิ่งขึน้ 

เมื่อเวลาผ่านไป ผลลพัธ์ (output) ต่างๆเหล่านีจ้ะน าไปสู่ผลลพัธ์สดุท้าย (outcome) 

ที่คาดว่าจะน าไปสู่การปรับปรุงคณุภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน า้มนั, การสร้างอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์มที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึน้ 
และช่วยให้เราอนรัุกษ์โลกและทรัพยากรได้ดีขึน้ 

เมื่อใดที่ผู้คนได้เข้าใจถึง ToC อย่างถ่องแท้แล้ว เมื่อนัน้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่สดุก็จะเกิดขึน้ - บนภาคพืน้ดิน; พืน้ที่ที่ปาล์มน า้มนั, 
สิ่งแวดล้อมและชมุชนท้องถิ่นสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างกลมกลืน 
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  บรรณานกุรม  
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