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แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
1. ขอบเขต
การประเมินคาร์ บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็ นการคานวณหาปริมาณการปล่ อยและดูด
กลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมขององค์กร หรือที่เรียกว่า “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” แนวทางการทวน
สอบคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ข ององค์ ก รฉบั บ นี้ พั ฒ นาขึ้ นควบคู่ กับ แนวทางการประเมิ น
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดยอยู่ภายใต้ โครงการส่งเสริมการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็ น
หน่วยงานขึ้นทะเบียนและให้ การรับรองข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกแก่องค์กรที่สนใจ
เอกสารฉบับนี้ ได้ ให้ หลั กการ ข้ อ กาหนด เกณฑ์แ ละข้ อปฏิบัติในการทวนสอบเพื่ อ ผู้ท่ี
สนใจประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อขอการรับรองและขึ้นทะเบียน โดย อบก.
นาไปด าเนิ น การทบทวนการวั ดปริ ม าณ การค านวณ การติ ด ตามตรวจสอบ และการ
รายงานปริมาณคาร์ บอนฟุ ตพริ้นท์ ให้ ส อดคล้ องกับแนวทางการประเมิน คาร์บอนฟุต พริ้นท์ขององค์กร และผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ สามารถนาไปอ้ างอิงการทวนสอบ
การแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่มีความประสงค์เพื่อขอการรับรอง ได้
อย่ างถูกต้ อง โปร่ งใส มีความน่าเชื่อถือ และปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการประเมิน
และการทวนสอบสามารถอ้ างอิงตามเกณฑ์ท่กี าหนดในมาตรฐาน ISO 14064-1 และ
ISO 14064-3 ได้ อย่างสมบูรณ์
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนี้ประกอบด้ วยสาระสาคัญในประเด็น
ต่างๆ ได้ แก่ การคัดเลือกผู้ทวนสอบ การกาหนดระดับของการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
วัตถุประสงค์ เกณฑ์และขอบเขตการทวนสอบ การประเมินข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก การ
จัดการระบบข้ อมูลสารสนเทศ การประเมินผลการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์และ
การจัดทาถ้ อยแถลงการทวนสอบ
แนวทางนี้ฯ ใช้ มาตรฐาน ISO 14064-3เป็ นแนวทางโดยทั่วไป อาจมีข้อกาหนดเพิ่มเติม
ที่ต้องดาเนินการให้ สอดคล้ องตามที่ อบก. กาหนดเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการพัฒนาข้ อกาหนด
หรือเงื่อนไขใหม่ๆ ให้ มีความทันสมัยมากขึ้น ผู้จัดทาข้ อมูล ผู้รับผิดชอบข้ อมูล ผู้ทวนสอบ
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รวมถึงผู้ท่มี ีความสนใจในการขึ้นทะเบียนและรับรองปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ควรติด ตามเอกสารแนวทางการประเมิน หรื อ แนวทางการทวนสอบฯ ฉบับ ล่ า สุด และ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้ องทางเวบไซท์ ของ อบก.

2. เอกสารอ้างอิง (Normative References)
ISO 14064-1: 2006, Greenhouse Gases – Part 1: Specification with guidance
at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions
and removals.
ISO 14064-3:2006, Greenhouse Gases – Part 3: Specification with guidance
for the validation and verification of greenhouse gas assertions.
ISO 14065:2007, Greenhouse gases- requirements for greenhouse gas
validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition.
ISO/TR 14069:2013, Greenhouse gases - Quantification and reporting of
greenhouse gas emissions for organizations - Guidance for the application of ISO
14064-1.
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The
World Resources Institute (WRI): 2001, The Greenhouse Gas Protocol: A
Corporate Accounting and Reporting Standard.
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The
World Resource Institute (WRI): 2004, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate
Accounting and Reporting Standard. Revised Edition.
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). BIPM, IEC,
IFCC, ISO, IUPAC, IUPAC, OIML, 1993 (corrected and reprinted in 1995).
Intergovernmental Panel on Climate Change. Revised 1996 IPCC Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories Reporting Instructions, 1997.
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3. บทนิยาม
1) ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG)
สารประกอบในรูปของก๊าซในบรรยากาศ ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและสร้ างขึ้นโดยมนุษย์ซ่ึง
สามารถดูด ซับ และปล่ อ ยรั ง สีท่ีค วามยาวคลื่ น อยู่ ในช่ ว งความถี่ข องรั ง สีอิน ฟาเรดที่ถู ก
ปล่อยออกมาจากพื้นผิวโลกชั้นบรรยากาศและก้ อนเมฆ

2) แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Source)
แหล่งหรือกระบวนการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ

3) แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Sink)
แหล่งหรือกระบวนการซึ่งก๊าซเรือนกระจกถูกดึงออกจากชั้นบรรยากาศ

4) แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reservoir)
แหล่ งหรือองค์ประกอบทางกายภาพของชั้นชีวภาค (ไบโอสเฟี ยร์) ชั้นธรณีภาค (จีโอส
เฟี ยร์ ) หรืออุทกภาค (ไฮโดรสเฟี ยร์) ซึ่งสามารถเก็บและสะสมก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดัก
จับจากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดึงออกจากบรรยากาศโดย
แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
หมายเหตุ 1
หมายเหตุ 2
หมายเหตุ 3

มวลสารทั้งหมดของคาร์บอนที่อยู่ ในแหล่ งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ณ จุ ดใดๆ
ในช่วงเวลาหนึ่ง ถือเป็ นสต็อกของคาร์บอนของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกหนึ่งสามารถถ่ายก๊าซเรือนกระจกไปยังแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจกอื่นได้
การสะสมของก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก่อนที่จะเข้ าไปสู่
ชั้นบรรยากาศและการเก็บสะสมของก๊าซเรือนกระจกในแหล่งกักเก็บก๊าซเรือน
กระจก ถือว่ าเป็ นการดั กจับ และเก็บ ก๊า ซเรือนกระจก (GHG Capture and
Storage)

5) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission)
มวลสารทั้งหมดของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศในช่วงเวลาหนึ่ง
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6) การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Removal)
มวลสารทั้งหมดของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดึงออกจากบรรยากาศในช่วงเวลาหนึ่ง

7) การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Assertion)
การแสดงข้ อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานรับผิดชอบ

8) ระบบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Information System)
นโยบาย กระบวนการ และระเบียบวิธีในการจัดตั้ง จัดการ และเก็บรักษาข้ อมูลก๊าซเรือน
กระจก

9) บัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory)
การแสดงแหล่ งปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปริ มาณการปล่ อยและดูดกลั บก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร

10) หน่ ว ยงานขึ้ นทะเบี ย นและให้ ก ารรั บ รองข้ อ มู ลก๊ า ซเรื อ นกระจก
(Greenhouse Gas programme)
ระบบหรือแผนงาน ระดับสากล ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค ทั้งในภาคสมัครใจ หรือ
ภาคบังคับ ที่มีการดาเนินงานด้ านการขึ้นทะเบียน การจัดทาบัญชีรายการ หรือ การจัดการ
การปล่อย การดูดกลับ การลดการปล่ อย หรือเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากองค์กรของตน
หมายเหตุ

สาหรับ เอกสารนี้ หมายถึงองค์ก ารบริหารจัด การก๊า ซเรือ นกระจก (องค์ก าร
มหาชน) หรือ อบก.

11) ศักยภาพในการทาให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential:
GWP)
ค่าศักยภาพของก๊าซเรือนกระจกในการทาให้ โลกร้ อน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่
รังสีความร้ อนและอายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ โดยคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้ อน
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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12) ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbon Dioxide Equivalent: CO2e)
ค่ า แ ส ด ง ค ว า ม ส า มา ร ถ ใ น ก า ร ท า ใ ห้ โ ล ก ร้ อ น เ มื่ อ เ ที ย บ ใ น รู ป ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งคานวณได้ จากมวลของก๊าซเรือนกระจกคูณด้ วยค่า ศักยภาพในการ
ทาให้ การเกิดภาวะโลกร้ อน

13) หน่วยสาธารณู ปโภค (Facility)
อุปกรณ์ (ทั้งที่เป็ นสินทรัพย์ และทรัพย์สิน) หรือหน่วยผลิตที่อยู่ ในขอบเขตภาระหน้ าที่
ขององค์กร

14) องค์กร (Organization)
บริษัท ห้ างร้ าน สานักงาน กิจการ หน่วยราชการหรือสถาบัน หรือส่วนหนึ่งของบริษัท ห้ าง
ร้ าน ส านั กงาน กิจ การ หน่ วยราชการหรื อสถาบัน ไม่ ว่ าจะอยู่ ในรูปบริ ษัทหรื อ ไม่ เป็ น
มหาชนหรือเอกชนซึ่งมีหน้ าที่และการบริหารงานของตนเอง

15) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
บุคคลหรือองค์กรที่ได้ รับผลกระทบจากการพัฒนาและดาเนินการโครงการก๊าซเรือนกระจก

16) กลุ่มเป้าหมาย (Intended User)
บุคคลหรือองค์กรที่ถูกระบุเป็ นผู้ต้องการนาผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรไปใช้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
หมายเหตุ

กลุ่มเป้ าหมายอาจเป็ นผู้ใช้ บริการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุมโครงการก๊าซเรือนกระจก
ผู้ดูแล หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เช่ น ชุมชนในท้ องที่ องค์กรรัฐหรือเอกชน เป็ นต้ น

17) ผูร้ บั ผิดชอบข้อมูล (Responsible Party)
บุค คลหรื อ กลุ่ ม บุ คคล ที่มีบ ทบาทรั บ ผิด ชอบต่ อ การแสดงปริ ม าณก๊าซเรื อ นกระจกที่
เกิดขึ้นและการให้ การสนับสนุนการจัดทาข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
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18) ผูใ้ ช้บริการ (Client)
องค์กรหรือบุคคล ที่ขอให้ มีการทวนสอบ
หมายเหตุ

ผู้ใช้ บริการ อาจเป็ น ผู้รับผิดชอบข้ อมูล หน่วยงานขึ้นทะเบียนและให้ การรับรอง
ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ

19) ผูท้ วนสอบ (Verifier)
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอิสระ ที่มีความสามารถ และมีหน้ าที่รับผิดชอบในกระบวนการทวน
สอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

20) เกณฑ์การทวนสอบ (Verification Criteria)
นโยบาย วิธดี าเนินการ หรือข้ อกาหนดที่ใช้ ในการอ้ างอิงเมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานต่างๆ

21) ระดับของการรับรอง (Level of Assurance)
ระดับของการรั บรอง สามารถพิ จารณาในขั้น ตอนการทวนสอบ โดยจะอธิบายถึงความ
ละเอียดที่ผ้ ทู วนสอบใช้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
หมายเหตุ 1

หมายเหตุ 2

ระดับของการรับรองใช้ เพื่อกาหนดความลึกของข้ อมูลที่ออกแบบเพื่อตรวจสอบ
ความใช้ ได้ หรือการทวนสอบตามแผนการทวนสอบที่ได้ จัดทาขึ้น โดยคานึงถึง
ข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การละเว้ น และการนาเสนอที่คลาดเคลื่อน
ระดับของการรับรอง แบ่งออกได้ เป็ น 2 ระดับ ได้ แก่ (1) ระดับของการรับรอง
แบบสมเหตุ ผ ล(Reasonable)และ (2) ระดั บ ของการรั บ รองแบบจ ากั ด
(Limited) ซึ่งมีเนื้อความมีแตกต่างกันในถ้ อยแถลงการทวนสอบ

22) ความมีสาระสาคัญ (Materiality)
ข้ อผิดพลาด การละเว้ น หรือ การบิดเบือนใดๆ ที่จะส่งผลต่อการแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจก และส่งผลสืบเนื่องไปสู่การตัดสินใจของกลุ่มเป้ าหมาย
หมายเหตุ

หลักการนี้จะนาไปใช้ ในการวางรูปแบบการทวนสอบและการวางแผนการเก็บ
ตัวอย่างเพื่อพิจารณากระบวนการอันจะนาไปสู่การลดความเสี่ยงที่ผ้ ทู วนสอบอาจ
มองข้ า ม ความมี ส าระส าคั ญ นี้ จะบ่ ง ชี้ ให้ เ ห็น ถึ ง ข้ อ มู ล ซึ่ ง หากถู ก ละเว้ น หรื อ
บิดเบือนไป จะทาให้ การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่ อ กลุ่มเป้ าหมายเกิด
ความผิดพลาดได้
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23) ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
ปั จ จั ย ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การกระจั ด กระจายของข้ อ มู ล ที่อ าจส่ ง ผลต่ อ ผลการคานวณเชิ ง
ปริมาณ

24) ข้อผิดพลาดสาคัญ (Material discrepancy)
ข้ อผิดพลาดที่เกิดจากข้ อมูลที่ผิด ไม่ครบถ้ วน และรายงานเท็จในการแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกซึ่งส่งผลลบต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้ าหมาย

25) การติดตามผล (Monitoring)
การประเมิน อย่ างต่ อ เนื่ องหรื อเป็ นระยะ ของการปล่ อยและดูด กลั บปริ มาณก๊าซเรื อ น
กระจกหรือข้ อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

26) การทวนสอบ (Verification)
กระบวนการที่ทาอย่ างเป็ นระบบ มีความเป็ นอิสระ และบันทึกเป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ประเมิ น การแสดงปริ มาณก๊าซเรื อ นกระจก เมื่ อ เทีย บกับ กับเกณฑ์ก ารทวนสอบที่ถู ก
กาหนด
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27) การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation)
กระบวนการที่ทาอย่ างเป็ นระบบ มีความเป็ นอิสระ และบันทึกเป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ประเมิ น การแสดงปริ มาณก๊า ซเรื อนกระจกในโครงการก๊าซเรื อ นกระจกกับเกณฑ์ การ
ตรวจสอบความใช้ ได้ ท่ถี ูกกาหนด

28) รายงานก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Report)
เอกสารการรายงานผลข้ อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ ส่ือสารให้ กับกลุ่มเป้ าหมายที่
นาข้ อมูลไปใช้ งาน

29) ถ้อยแถลงการทวนสอบ (Verification Statement)
ข้ อ ความที่เ ป็ นลายลั ก ษณ์อัก ษรที่จั ดทาเป็ นทางการแก่ก ลุ่ มเป้ าหมาย เพื่ อ แสดงความ
น่าเชื่อถือในการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผู้รับผิดชอบข้ อมูลจัดทาขึ้น

4. หลักการพื้ นฐานในการทวนสอบ
จากหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่ให้ ความสาคัญของข้ อมูลก๊าซเรือน
กระจกใน 5 ประเด็นได้ แก่ (ดูรายละเอียดในแนวทางการประเมินฯ)

-

ความตรงประเด็น (Relevance)
ความสมบูรณ์ (Completeness)
ความไม่ขัดแย้ งกัน (Consistency)
ความถูกต้ อง(Accuracy)
ความโปร่งใส (Transparency)

กระบวนการทวนสอบที่ไปสู่ผลของการทวนสอบที่มีความน่ าเชื่อ ถือ หลั กการทวนสอบ
ยึดถือ ประกอบด้ วย
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4.1 ความเป็ นอิสระ
กิจกรรมการทวนสอบ ต้ องคงไว้ ซ่ึงความเป็ นอิสระจากอคติ และไม่มีข้อขัดแย้ ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมเกิดขึ้น และมั่นใจได้ ว่าสิ่งที่ตรวจพบและบทสรุป
จากการทวนสอบตลอดทั้งกระบวนการอยู่ บนพื้นฐานของข้ อเท็จจริงตามหลักฐานที่ปรากฏ
4.2 การดาเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ
ในกระบวนการทวนสอบ ต้ องแสดงให้ เห็นถึง ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาไว้
ซึ่งความลับทางวิชาชีพ และมีวิจารณญาณที่เป็ นอิสระจากการครอบงาใดๆ
4.3 การเสนอผลตามข้อเท็จจริง
สิ่งที่ตรวจพบ บทสรุปและรายงาน จากกิจกรรมการทวนสอบ จะต้ องถูกต้ อง
ตามข้ อ เท็จจริ ง และมีการรายงานถึง อุปสรรคส าคัญที่พบ ข้ อ บกพร่ อ งที่ยัง ไม่ ได้ รับการ
แก้ ไข และข้ อคิดเห็นที่ต่างกันระหว่างผู้ทวนสอบ ผู้รับผิดชอบข้ อมูลและผู้ใช้ บริการ
4.4 การดาเนินงานอย่างมืออาชีพ
ต้ อ งเอาใจใส่ ใ นการด าเนิ น งานอย่ า งมื อ อาชี พ และพิ จ ารณาตั ด สิ น โดยให้
ความสาคัญต่อเป้ าหมายและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ บริการและกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีทกั ษะ
และความชานาญที่จาเป็ นเพื่อการทวนสอบ

5. คณะผูท้ วนสอบและผูท้ วนสอบ
5.1 องค์ประกอบความรูแ้ ละทักษะคณะผูท้ วนสอบ
คณะผู้ทวนสอบ ควรประกอบด้ วยหัวหน้ าคณะและสัดส่วนของสมาชิกที่เป็ นผู้
ทวนสอบ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระที่เหมาะสมกับขอบข่ายการทวนสอบที่กาหนดไว้ ตาม
ข้ อตกลง คณะผู้ทวนสอบ ควรมีสมาชิกอย่างน้ อย 1 คนที่มีความรู้อย่างละเอียดที่เกิดขึ้น
จากประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้ องในแต่ละเรื่องดังนี้
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-

เงื่อนไขทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินงานการทวนสอบที่ต้องปฏิบัติตาม
หลักการหรือข้ อกาหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และแนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ข้ อ ก าหนดในการรั บ รองระบบงานที่เ กี่ยวข้ อ งกับบทบาท หน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบของผู้ทวนสอบ ในการปฏิบัติงานการทวนสอบ
กระบวนการต่างๆ ที่ก่อให้ เ กิดการปล่ อ ยก๊าซเรื อ นกระจกและเทคนิ คที่
เกี่ยวข้ องกับการคานวณ การติดตามตรวจสอบ และการรายงานผล
ระบบหรื อกลไกทางชี ววิทยา ที่ส่ งผลต่ อการดูดกลั บก๊าซเรื อนกระจกและ
เทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับการคานวณ การติดตามตรวจสอบ และการรายงานผล
วิธกี ารคานวณการปล่อยและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การติดตาม
ตรวจสอบ และการรายงานผลที่ใช้ โดยหน่ วยงานขึ้นทะเบียนและรับรอง
ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
การกาหนดขอบเขตองค์กรและกิจกรรมภายใต้ ของขอบเขตองค์กร
วิธีการในการคานวณ ติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการดูดกลับ และ
เพิ่มสมรรถนะการดูดกลับที่องค์กรใช้
การตรวจประเมินข้ อมูลและสารสนเทศก๊าซเรื อนกระจก และวิธีการสุ่ม
ตรวจข้ อมูล รวมถึง ระดับของการรับรอง ความมีสาระสาคัญ และแผนการ
ทวนสอบ
วิธกี ารประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทวนสอบ (การบริหารงานและอื่นๆ
ที่เ กี่ยวข้ อ ง) เพื่ อ ผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบความใช้ ได้ หรือการทวน
สอบ

5.2 คุณสมบัติของผูท้ วนสอบ
ผู้ทวนสอบที่ได้ รับการคัดเลือกทาการทวนสอบ จะต้ อง

-

เป็ นบุคลากรที่ได้ รับการมอบหมายจากหน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ขององค์กรที่ได้ รับการขึ้นทะเบียนและรับรองโดย อบก.
มีความชานาญและมีความเป็ นมืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทและความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
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-

มีความเป็ นอิสระจากการครอบงาใดๆในกระบวนการทางาน
ต้ องไม่มีเหตุการณ์หรือโอกาสเสี่ยงให้ เกิดข้ อขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมกับผู้รับผิดชอบข้ อมูล และกลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
ดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณในการการทวนสอบ
ด าเนิ น กิ จ กรรมการทวนสอบ สรุ ป และรายงานผลอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
ข้ อเท็จจริงที่พบ

5.3 ขีดความสามารถและองค์ความรูข้ องผูท้ วนสอบ
คณะผู้ทวนสอบจะต้ องมีประสบการณ์ การฝึ กอบรม และองค์ความรู้ท่ที ันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับ

-

กิจ กรรมที่ต้องดาเนิน การเพื่อ บ่ง ชี้ ข้ อผิดพลาดในระบบการรายงานการ
ปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจก และผลกระทบต่ อ ความถู ก ต้ อ งของการแสดง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แหล่งกาเนิดและประเภทของแหล่งปล่อย ดูดซับ กักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่
กาหนดโดยองค์กร
วิธกี ารคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กาหนดโดยองค์กร
คุณวุฒิเฉพาะด้ านตามที่ อบก. กาหนด (เช่น ความเชี่ยวชาญด้ านการเมือง
และกฎหมายส าหรั บ โครงการก๊ า ซเรื อ นกระจกภายใต้ เงื่ อนไขของ
สนธิสัญญาเกียวโต) และ
แนวปฏิบัติท่ดี ีในปัจจุบันภายใต้ ขอบเขตการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ อง

5.4 ผูเ้ ชี่ยวชาญ
หากไม่สามารถเติมเต็มองค์ความรู้ ทักษะและคุณวุฒิท่จี าเป็ น คณะผู้ทวนสอบ
สามารถใช้ ผ้ ู เ ชี่ ยวชาญอิส ระจากภายนอกร่ วมสนั บ สนุ น ในการปฏิบัติ การทวนสอบได้
ผู้เชี่ ยวชาญควรปฏิบัติงานภายใต้ การก ากับดูแ ลของหัวหน้ าคณะผู้ทวนสอบ และอยู่ ใน
ฐานะของสมาชิ ก ของคณะผู้ ท วนสอบ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในช่ ว งที่ ต้ องใช้ ความรู้
ความสามารถที่ มี อ ยู่ ข องตนในการตรวจประเมิ น ข้ อมู ล ภายใต้ บทบาทและความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานร่วมกัน
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ในการประเมินผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ าร่ วมการทวนสอบที่เป็ นกรณีเฉพาะ หัวหน้ า
คณะผู้ทวนสอบ ผู้ทวนสอบจะต้ องพิจารณาประเด็นต่างๆ ได้ แก่

-

มีความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิ และเชื่อถือได้
มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ของการทวนสอบ และ
มีบทบาทและระดับความเป็ นอิสระที่ชัดเจนในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่ อบก. กาหนด

6. ข้อตกลงในการทวนสอบ
ก่อนเริ่ มทวนสอบ ผู้ทวนสอบและผู้ ใช้ บริ การจะต้ องเห็น ชอบร่ วมกัน ในข้ อตกลง
เบื้องต้ นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
6.1 ระดับของการรับรอง
การพิ จ ารณาและก าหนดระดั บ ของการรั บ รอง การแสดงปริ ม าณก๊า ซเรื อ น
กระจกองค์ก รที่ผ้ ูใช้ บริ ก ารต้ องการสืบเนื่ อ งจากความต้ องการของกลุ่ มเป้ าหมาย เป็ น
ขั้น ตอนที่ต้อ งดาเนิน การตั้งแต่ เริ่ มต้ นการทวนสอบ ระดับของการรับรองนี้ เป็ นตัวบ่ ง ชี้
ระดับของความมั่นใจที่ผ้ ูทวนสอบพึงมีเพื่อสรุปผลการทวนสอบ การให้ การรับรองแบบ
สมบูรณ์ไม่สามารถให้ ได้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้ การตัดสินใจ การใช้ การทดสอบ
ข้ อ จ ากัดต่ างๆในการควบคุ มที่มีม าแต่ ต้น และลั กษณะทางธรรมชาติเ ชิ ง คุ ณภาพของ
หลักฐานบางอย่าง ทาให้ ไม่สามารถให้ ถ้อยแถลงการทวนสอบแบบสมบูรณ์ได้ ทั้งนี้ผ้ ูทวน
สอบจะทาการประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่มีการเก็บรวบรวมไว้ และสรุปเพื่อให้
ถ้ อยแถลงการทวนสอบต่อไประดับของการรับรองมี 2 ระดับได้ แก่
1) ระดับการรับรองแบบสมเหตุผล
ผู้ทวนสอบจะเสนอผลการทวนสอบในระดับสมเหตุผลได้ ต้ องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขความมีสาระสาคัญตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรกาหนด แต่ไม่ให้ การรับรองผลแบบสมบูรณ์

12

2) ระดับการรับรองแบบจากัด
ระดั บ การรั บ รองแบบจ ากั ด มี ข้ อแตกต่ า งจากแบบสมเหตุ ผ ล ที่ ใ ห้
ความสาคัญน้ อยกว่ากับรายละเอียดในการทดสอบข้ อมูลและสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก
เพื่อรับรองผลข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็ นเรื่องสาคัญที่ผ้ ูทวนสอบจะต้ องไม่ช้ ีนาให้
กลุ่มเป้ าหมายเกิดความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการรับรองแบบนี้เป็ นการรับรองแบบสม
เหตุผล
6.2 วัตถุประสงค์ของการทวนสอบ
วัตถุประสงค์ท่ผี ้ ทู วนสอบควรพิจารณา ได้ แก่

-

ความสอดคล้ องกับข้ อกาหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
บัญชีรายการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
บั ญ ชี ร ายการปล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊า ซเรื อ นกระจกขององค์ ก รที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญจากการรายงานผลในครั้งก่อน
การควบคุมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

6.3 เกณฑ์การทวนสอบ
การกาหนดเกณฑ์เพื่อทวนสอบ ต้ องสอดคล้ องกับ

-

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร และ
ข้ อกาหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรหรือ
การรายงานผลข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกในภาคสมัครใจอื่นๆ ที่มีการกาหนด
เกณฑ์ในการเข้ าร่วมโครงการ

6.4 ขอบเขตการทวนสอบ
ต้ องครอบคลุมหัวข้ อดังต่อไปนี้

13

-

ขอบเขตขององค์ ก รรวมถึ ง ขอบเขตการด าเนิ น งานทางด้ า นกฎหมาย
การเงิน การปฏิบัติงาน สภาพทางภูมิศาสตร์
โครงสร้ างพื้นฐานทางกายภาพ กิจกรรม เทคโนโลยีและกระบวนการที่ใช้
ในองค์กร
แหล่งปล่อย ดูดกลับ หรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ต้องนับรวม
ชนิดของก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่ต้องนับรวม
ช่วงระยะเวลา

6.5 ความมีสาระสาคัญ
วัตถุประสงค์ในการทวนสอบข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกคือหน่วยงานทวนสอบข้ อมูล
ก๊าซเรือนกระจก เข้ ามามีบทบาทโดยสามารถแสดงข้ อคิดเห็น ต่อการแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกทุกรูปแบบขององค์กรว่า อยู่ในระดับความมีสาระสาคัญที่กาหนด สอดคล้ อง
กับ ข้ อ ก าหนดของการให้ การรั บ รองคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ข ององค์ ก รหรื อ ไม่ ทั้ง นี้ การ
พิจารณาให้ ได้ ว่าอะไรคือความมีสาระสาคัญของข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกนั้น เป็ นเรื่องของ
การตัดสินที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นมืออาชีพ ซึ่งเป็ นไปตามหลักการที่กาหนดให้ การ
พิจ ารณาข้ อมูล ก๊าซเรือ นกระจกบางส่วนขององค์ก รที่มีก ารแสดงปริ มาณทั้ง ในรูปแบบ
เชิงเดี่ยวและเชิงกลุ่มมีการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ อง ไม่ผดิ พลาดหรือบิดเบือน
อบก. กาหนดให้ ระดับความมีสาระสาคัญ ในการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรทั้งแบบจากัดและแบบสมเหตุผลเท่ากับร้ อยละ 5 สาหรับข้ อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมระดับองค์กร ทั้งนี้การรับรองในระดับสมเหตุผลจะทาการตรวจสอบและ
ทบทวนข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกที่เข้ มงวดกว่า
การหาความมี ส าระส าคัญ ของข้ อ มูล นั้ น เกี่ยวข้ อ งกับการพิ จ ารณาทั้ง ในเชิ ง
คุณภาพและเชิ ง ปริ มาณ ผลของปฏิสั มพั น ธ์ท้ัง 2 แบบ แสดงให้ เ ห็น ว่ า ข้ อผิดพลาดที่
เกี่ยวข้ อ งกับข้ อ มู ล เพี ย งเล็ก น้ อ ยนั้ น สามารถก่ อ ให้ เ กิด ผลกระทบส าคั ญ ต่ อ การแสดง
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ผ้ ทู วนสอบจะต้ องหาระดับความมีสาระสาคัญที่ยอมรับได้
หากในบริบทของสถานการณ์แวดล้ อมนั้น มีความเป็ นไปได้ ว่าข้ อผิดพลาด หรือ
ผลรวมของข้ อ ผิด พลาดที่เ กิด ขึ้ นในการแสดงปริ ม าณก๊า ซเรื อ นกระจก ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจของผู้ใช้ ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและกลุ่มเป้ าหมายซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ทางด้ านธุรกิจ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับก๊าซเรือนกระจกเป็ นอย่างดีแล้ ว ข้ อผิดพลาดหรือผลรวมของ
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ข้ อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ นในการแสดงปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจก จะถู ก พิ จ ารณาว่ า เป็ น
ข้ อผิดพลาดสาคัญ
การพิจารณาข้ อผิดพลาดที่เกี่ยวเนื่องกันในเชิงอนุกรมหรือการละเลยที่สามารถ
บ่งชี้ได้ ในระดับข้ อผิดพลาดที่ชัดเจน (เฉพาะกรณีท่ตี ่ากว่าระดับความมีสาระสาคัญของ
ข้ อมูล) ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ วสูงกว่าระดับความมีสาระสาคัญที่กาหนดนั้นสามารถพิจารณา
เป็ นข้ อผิดพลาดสาคัญ ซึ่งไม่สอดคล้ องกันเกณฑ์การทวนสอบได้

7. กระบวนการทวนสอบ
กระบวนการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประกอบด้ วยขั้นตอนดังรูปที่ 1
ผู้ทวนสอบ ต้ องทาการทบทวนข้ อมูล เพื่อประเมิน

-

เงื่อนไขตามธรรมชาติ ขนาด และความซับซ้ อนของกิจกรรมการทวนสอบตามที่
ได้ รับมอบหมายจากผู้ใช้ บริการ
ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจกและการแสดงปริมาณของ
ผู้รับผิดชอบข้ อมูลต่อการให้ ข้อมูลนั้น
ความสมบูร ณ์ครบถ้ วนของข้ อมูล สารสนเทศก๊าซเรื อนกระจกและการแสดง
ปริมาณของผู้รับผิดชอบข้ อมูลต่อการให้ ข้อมูลนั้น
คุณสมบัติท่เี หมาะสมของผู้รับผิดชอบข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจกและการ
แสดงปริมาณในการเข้ าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานขึ้นทะเบียนหรือรับรองข้ อมูล
ก๊าซเรือนกระจก (หากมี)

ทั้งนี้ผ้ ูทวนสอบต้ องไม่ดาเนินกระบวนการทวนสอบ หากข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรที่ได้ รับจากผู้รับผิดชอบข้ อมูลไม่เพียงพอ
ผู้ทวนสอบต้ อ งดาเนิ น การประเมิน สาเหตุแ ละความรุน แรงของข้ อผิดพลาดที่อ าจ
เกิดขึ้น การละเว้ น และการนาเสนอที่คลาดเคลื่อน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น
1) ความเสี่ยงโดยธรรมชาติท่เี กิดจากความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลเอง
2) ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการที่ อ งค์ ก รไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การควบคุ ม ป้ องกั น หรื อ
ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้ อมูล
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3) ความเสี่ ยงที่เ กิดจากผู้ ทวนสอบไม่ ส ามารถตรวจพบความคลาดเคลื่ อ นของ
ข้ อมูลใดๆ ที่ไม่ได้ รับการแก้ ไข ภายใต้ การควบคุมของ อบก.
7.1 การวางแผนการทวนสอบ
ผู้ทวนสอบ ต้ อ งจั ดท าแผนการทวนสอบที่เ ป็ นเอกสารชั ดเจนและมีก ารระบุ
ข้ อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็ นอย่างน้ อย

-

ระดับของการรับรอง
วัตถุประสงค์ของการทวนสอบ
เกณฑ์การทวนสอบ
ขอบเขตในการทวนสอบ
ความมีสาระสาคัญของข้ อมูล
กิจกรรมและกาหนดการทวนสอบ

แผนการทวนสอบ ต้ องสามารถปรับเปลี่ยนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นเกิดขึ้นระหว่าง
การทวนสอบ ผู้ทวนสอบต้ องแจ้ ง แผนการทวนสอบให้ แ ก่ผ้ ูใช้ บริ การและผู้รับผิดชอบ
ข้ อมูลทราบ
การทบทวนของผู้ทวนสอบเป็ นกระบวนการขั้นพื้นฐานสาหรับการวางแผนการ
ทวนสอบ รวมถึง เป็ นโอกาสแรกที่คณะผู้ทวนสอบจะได้ ล งมือประเมิน ความครบถ้ วน
สมบูรณ์ ความสอดคล้ อง ความแม่ น ยา ความโปร่ ง ใสและการแสดงปริ มาณก๊าซเรื อ น
กระจกของผู้รับผิดชอบข้ อมูล อย่ างเป็ น รูปธรรม การทบทวนนี้ ควรจะรวมการประเมิน
แหล่ ง ปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก และข้ อ ผิดพลาดที่อ าจเกิดขึ้น การละเว้ น การน าเสนอที่
คลาดเคลื่อนรวมถึงการรวบรวมระดับของความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับความมี
สาระสาคัญในการให้ ข้อมูลและการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ดีย่ิงขึ้น
ทั้งนี้ ควรใช้ ความสัมพันธ์เชิงผกผันระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยปกติ ความ
เสี่ ย งที่ต รวจพบได้ และความเสี่ ย งจากการควบคุ ม เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการหาลั ก ษณะ
ธรรมชาติ ขนาด และช่วงเวลาของการออกแบบกลุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการดาเนินงานที่
สาคัญ
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7.1.1

แผนการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
การวางแผนขอบเขตสาหรับการทวนสอบนั้น ขึ้นอยู่กบั

- ขนาดหรือความซับซ้ อนขององค์กร
- ประสบการณ์ ข องคณะผู้ ท วนสอบและองค์ ค วามรู้ ที่เ กี่ ย วกั บ
องค์กร
- ความซับซ้ อนของการทวนสอบ
- ประเภทอุตสาหกรรม และ
- เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ใช้
การทบทวนข้ อมูลเพื่อ กาหนดเป็ นแผนการทวนสอบข้ อมูลก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร ควรพิจารณาข้ อมูลและเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในสถานะปัจจุ บัน
-

-

และที่เกี่ยวข้ องก่อนหน้ านี้
หลักการและข้ อกาหนดตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ขององค์กรทั้งนี้รวมถึงเกณฑ์ในเชิงปริมาณที่คาดว่าจะต้ องใช้
เช่น ระดับของความมีสาระสาคัญ
รายงานติ ด ตามผลการปล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊ า ซเรื อ นกระจก
ร า ย ง า น ก า ร ท ว น ส อ บ ถ้ อ ย แ ถ ล ง ก า ร ท ว น ส อ บ ห รื อ
ประกาศนียบัตรรับรอง จากการทวนสอบครั้งก่อนหน้ านี้
การเปลี่ ยนแปลงขอบเขตองค์กรหรื อขอบเขตการดาเนิน งานที่
สาคัญตั้งแต่การทวนสอบครั้ง ล่าสุดทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
เกี่ ย วกั บ ขอบเขตด้ านกฎหมาย การเงิ น การควบคุ ม การ
ดาเนินงานหรือขอบเขตขององค์กรในเชิงภูมิศาสตร์
ข้ อมูล บัญชี รายการก๊าซเรื อนกระจกขององค์กรหรื อข้ อมูล ก๊าซ
เรือนกระจก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการควบคุม ที่ดาเนินการโดยองค์กร
เพื่อให้ แน่ ใจว่าข้ อมูลด้ านก๊าซเรือนกระจกนั้น มีคุณภาพ อยู่ บน
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-

7.1.2

พื้ นฐานของความถู ก ต้ อ ง และมี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
ข้ อมูลอย่างเพียงพอ
กระบวนการจั ด การระบบข้ อ มู ล ก๊า ซเรื อ นกระจกที่ใ ช้ ในการ
รวบรวม จั ด เรี ย งถ่ ายโอนประมวลผล วิเ คราะห์ ปรั บ แก้ ห รื อ
ปรับแต่ง ผนวกหรือแยกย่อย และจัดเก็บ โดยองค์กร
กระบวนการที่ใช้ รวบรวมและทบทวนเอกสารสนับสนุนข้ อมูลก๊าซ
เรือนกระจกที่นาเสนอ
หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้ เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามข้ อสังเกต
จากการทวนสอบก่อนหน้ านี้
ประเด็นด้ านภาษา วัฒนธรรม สังคม ที่ส่งผลต่อการทวนสอบให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
รายงานที่มีถ้อยแถลงที่ให้ รายละเอียดของการปล่อย การดูดกลับ
การลดการปล่ อย หรื อ การเพิ่ มการดูด กลั บ ก๊าซเรื อ นกระจกที่
เกี่ยวข้ องกับการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

การจัดทาแผนการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
ขั้นตอนการจัดทาแผนการทวนสอบ ประกอบด้ วย

- การประเมินสิ่งที่ตรวจพบเบื้องต้ น เพื่อทาความเข้ าใจสาเหตุท่ี

-

แท้จริงของข้ อมูลที่ผดิ พลาด การละเว้ นข้ อมูลรวมถึงประเด็นเรื่อง
ความมีสาระสาคัญหรือความล้ มเหลวและจุ ดอ่อนในการควบคุม
ซึ่งมีการบ่งชี้หรือเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้
เอกสารอ้ างอิงและข้ อพิจารณาจากการทวนสอบในครั้งก่อนหน้ านี้
และ/หรื อผลการทวนสอบจากองค์กรในลั กษณะหรื อประเภท
เดียวกันที่นามาเปรียบเทียบ
แผนการสุ่ม ตัว อย่ า ง รวมถึ ง หลั ก การและเหตุ ผ ลที่ใช้ แ นวทาง
ดังกล่าวในการจัดทาแผนสุ่มตัวอย่าง
การบ่ ง ชี้ ประเภทของข้ อ ผิด พลาดส าคั ญ ที่อ าจเกิด ขึ้ นจากการ
แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
การพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเป็ นสาเหตุของข้ อผิดพลาดสาคัญ
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- การออกแบบวิ ธี ก ารที่ เหมาะสมเพื่ อทดสอบให้ ได้ ว่ า มี
ข้ อผิดพลาดสาคัญเกิดขึ้น หรือความบกพร่องหรือการละเว้ นถูก
ทาขึ้น หรือไม่
- ในระหว่างกระบวนการทวนสอบ อาจต้ องปรับปรุงแผนการทวน
สอบให้ เหมาะสมเพื่ อ ให้ สามารถพิ จ ารณาหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับ ประเด็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น การละ
เว้ นประเด็นเรื่องความมีสาระสาคัญและการเพิ่ม ประสิทธิภาพใน
การควบคุม
สิ่งสาคัญที่คณะผู้ทวนสอบต้ องพิจารณาเพื่อ จัดทาแผนการทวนสอบ
ควรครอบคลุมถึงสิ่งที่พบจากการทบทวนข้ อมูลและประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) ความรู้ความเข้ าใจของผู้ทวนสอบที่มีต่อธุรกิจของผู้รับผิดชอบ
ข้ อมูลได้ แก่
- เงื่อนไขทางอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการรายงานการปล่อย
ดู ด กลั บ ลดการปล่ อ ย เพิ่ ม การดู ด กลั บ และระดั บ การ
เปิ ดเผยของข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก ขององค์กร
- ลั ก ษณะ ขององค์ ก ร การด าเนิ นธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร
ประสิทธิภาพและข้ อกาหนดในการรายงานข้ อมูลก๊าซเรือน
กระจก รวมการเปลี่ ยนแปลงต่ างๆเมื่อเทียบกับการทวน
สอบในครั้งก่อน
- ข้ อกาหนดภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการรายงานข้ อมูลก๊าซ
เรือนกระจก
- ความชั ด เจนและความครบถ้ วนในการควบคุ ม หรื อ
ตรวจสอบ
- ระดับความสามารถโดยทั่วไปของผู้ รับผิดชอบข้ อมูลก๊าซ
เรือนกระจกรวมถึง ผู้ท่ีเกี่ยวข้ องในการรวบรวม ถ่ ายโอน
ประมวลผล วิ เ คราะห์ ผนวก แยกย่ อ ย จั ด เก็บ และ
รายงานข้ อมูล สารสนเทศก๊าซเรือนกระจกเพื่ อสนั บสนุ น
การแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
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2) ความเข้ า ใจในการรวบรวมและระบบควบคุ ม ภายในข้ อ มู ล
สารสนเทศก๊าซเรือนกระจก ได้ แก่
- องค์ความรู้ท่สี ่ังสมในหน่ วยงานทวนสอบในเรื่องการเก็บ
ข้ อ มู ล และควบคุ ม ภายในแต่ ล ะประเภท และประเด็น
ส าคั ญ อื่น ๆ ที่อ าจจะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ท าการทดสอบระบบ
ควบคุ ม และการด าเนิ น การตามแนวทางที่ผ้ ู รั บ ผิด ชอบ
ข้ อมูลได้ กาหนดไว้

3) แผนการสุ่มตัวอย่างขึ้นอยู่กบั
- การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ความเสี่ยง
จากการควบคุม และความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบที่อาจ
เกิดขึ้น
- การก าหนดระดั บ ความมี ส าระส าคั ญ ที่ส อดคล้ องตาม
วัตถุประสงค์ในการรายงานผล
- ความเป็ นไปได้ ที่ จ ะพบข้ อผิ ด พลาดส าคั ญ รวมถึ ง
ประสบการณ์ท่ดี าเนินการในช่วงที่ผ่านมา
- การบ่งชี้ข้อกาหนดในการคานวณข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกที่มี
ความซั บ ซ้ อ น เช่ น การใช้ แฟคเตอร์ ใ นการแปลงค่ า ที่
ซับซ้ อนหรือวิธีคานวณข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้ เกิด
ความผันแปรของข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
- การกาหนด ความสามารถในการเข้ าถึง ความพร้ อม ความ
เกี่ยวข้ อง ความน่าเชื่อถือ และความทันสถานการณ์ของค่า
สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆจากแหล่ง
ภายนอก
4) การประสานงาน อานวยการกากับดูแล และทบทวน ได้ แก่
- จ านวนองค์ ประกอบในการทวนสอบ เช่ น จ านวนของ
สาธารณูปโภค ประเภทของก๊าซเรือนกระจก กระบวนการ
ผลิต การควบคุม คอมพิวเตอร์ ในระบบสารสนเทศ บริษัท
ย่อย สาขา และแผนก
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-

การมี ส่ ว นร่ ว มและความส าคั ญ ของผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ
กระบวนการทวนสอบ
การกาหนดจานวน บทบาท และความรับผิดชอบของคณะ
ผู้ทวนสอบ
ความสามารถของคณะผู้ทวนสอบในด้ านต่างๆที่แตกต่าง
กัน เพื่อให้ การทวนสอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5) เรื่องอื่นๆรวมถึง
- เงื่ อนไขในการดาเนินงานที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิ เศษ
เช่น สถานะที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรกลาง บริษัทร่วมทุน หรือ
การจ้ างเหมาช่วงจากภายนอกองค์กร
- ข้ อตกลงกับผู้ใช้ บริ การ (เช่ น ระยะเวลาในการส่ งมอบ
งาน) และข้ อ ก าหนดทางด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบหรื อ ขี ด
ความสามารถ สาหรับ อบก.
- ระยะเวลาในการรายงาน หรื อ การสื่อสารกับผู้ใ ช้ บริ การ
ผู้รับผิดชอบข้ อมูล หรือกลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงอบก.
- ความถี่ ใ นการทวนสอบให้ ตรงกั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้ บริการภายในองค์กร ระเบียบข้ อ บังคับทางกฎหมาย
และข้ อ กาหนดที่เ กี่ยวข้ อ งกับผู้ มีส่ วนได้ ส่ ว นเสีย อื่น และ
หน่ วยงานขึ้น ทะเบียนและรับรองข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกที่
องค์กรทาความตกลงไว้
หัวหน้ าคณะผู้ทวนสอบควรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับฝ่ ายบริหาร
ของผู้ใช้ บริการ และ/หรือผู้มีอานาจรับผิดชอบในการจัดทาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
เพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถ

- ยื นยั นแผนการทวนสอบ รวมไปถึงวัตถุ ประสงค์ ขอบเขตและ
เกณฑ์กาหนดที่จะใช้ ในการทวนสอบ
- อธิบายกิจกรรมในการทวนสอบให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการรับทราบ
- ยืนยันถึงช่องทางในการสื่อสารและ
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ บริการได้ มีการซักถามข้ อสงสัย
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คาอธิบาย

ในสถานการณ์การทวนสอบที่เกิดขึ้นจริง หัวหน้ าคณะผู้ทวนสอบจะชี้แจงประเด็น
ต่างๆ เหล่านี้ ในช่วงการเปิ ดประชุม

7.1.3

แผนการสุ่มตัวอย่าง
ผู้ ท วนสอบ ต้ อ งจั ด ท าแผนการสุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ ให้ มี ก ารพิ จ ารณา

ประเด็นต่างๆ ดังนี้

-

-

ระดับของการรับรองตามที่ตกลงกับผู้ใช้ บริการ
ขอบเขตการทวนสอบ
เกณฑ์การทวนสอบ
จ านวนและประเภทของหลั ก ฐานที่ใช้ (ทั้ง ในเชิ ง ปริ ม าณและ
คุ ณ ภาพ) เท่ า ที่จ าเป็ นเพื่ อ ให้ บรรลุ ผ ลในเรื่ อ งระดั บ ของการ
รับรองตามที่ตกลงไว้
วิธกี ารกาหนดตัวอย่างที่ใช้ เป็ นตัวแทน
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การละเว้ น หรือ
การนาเสนอที่คลาดเคลื่อน
แผนการสุ่มตัวอย่าง ต้ องสามารถปรับเปลี่ยนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ น
โดยอยู่ บ นพื้ นฐานของความเสี่ ย งหรื อ ข้ อ มู ล ใหม่ ท่ีพ บว่ า อาจ
นาไปสู่ข้อผิดพลาด การละเว้ น และการนาเสนอที่คลาดเคลื่อ น
ในระหว่างกระบวนการทวนสอบ
ผู้ทวนสอบ ต้ องใช้ แ ผนการสุ่มตัวอย่ างเป็ นข้ อมูล ในการจั ดท า
แผนการทวนสอบ

1) ขั้นตอนในการกาหนดแผนการสุ่มตัวอย่าง
การไม่ ส ามารถเข้ าถึง ข้ อ มูล สารสนเทศทั้ง หมดที่รวบรวมโดย
องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติ ดังนั้น จึงควรใช้ แนวทางที่อยู่
บนพื้ นฐานของการประเมิ น ความเสี่ ย งในการก าหนดแผนการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง รวบรวม
หลั ก ฐานที่เ ข้ า ถึ ง ได้ เ พื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น ระดั บ ของการรั บ รองที่ก าหนด ซึ่ ง มี ข้ั น ตอนการ
ดาเนินงานตามหลักการประเมินที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยง ดังในรูปที่ 1
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ทาความเข้ าใจถึงธรรมชาติ ขนาด และ ความซับซ้ อนขององค์กร

บ่งชี้ความเสี่ยงหลักที่มีการรายงาน

ทาความเข้ าใจระบบควบคุมที่ใช้ ในการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปั จจุบัน

บ่งชี้ให้ ได้ ว่าส่วนการดาเนินงานใดที่มคี วามเสี่ยงที่ยังไม่ได้ ถูกควบคุม

นาส่วนการดาเนินงานที่มีความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ ถูกควบคุมมาพิจารณาเพื่อกาหนดใน
แผนการสุ่มตัวอย่าง สาหรับทาการสืบสวนตรวจประเมินต่อไป

รูปที่ 1 การวางแผนสุ่มตัวอย่างบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง
2) ตัวอย่างของความเสี่ยงที่มีการรายงานและควบคุม ได้ แก่
- ความไม่ ครบถ้ วน เช่ น ไม่ มีการรายงานข้ อมูลของแหล่ ง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาคัญ การกาหนดขอบเขตผิดพลาด
ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายนอกขอบเขต
เป็ นต้ น
- ความไม่ถูกต้ อง เช่ น การนับข้ อมูลซา้ การถ่ายโอนข้ อมูล
สาคัญผิดพลาด การเลือกค่าการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกที่
ไม่เหมาะสม เป็ นต้ น
- ความขัดแย้ ง เช่ น มีการเปลี่ ยนแปลงวิธีการคานวณการ
ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากปี ก่อนหน้ า แต่ไม่มี
การบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- จุ ดอ่ อ นในการจั ด การและควบคุ ม ข้ อมู ล เช่ น การ
ตรวจสอบการถ่ายโอนข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลดิบไปสู่ตาราง
คานวณและระหว่างตารางคานวณที่ไม่ เพียงพอ ไม่มีการ
ตรวจประเมิ น และการทบทวนภายใน การติ ด ตาม

23

ตรวจสอบที่ข าดความต่ อ เนื่ อ ง ไม่ มี ก ารสอบเทีย บและ
บ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วั ด /พารามิ เ ตอร์ ใ นกระบวนการที่
สาคัญ เป็ นต้ น
3) ส าหรั บ แนวทางการประเมิ น ความเสี่ ยง มี วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ อยู่
โดยทั่ว ไปในการกาหนดแผนการสุ่มตั วอย่ า งข้ อมูล ก๊า ซเรื อ น
กระจก โดยพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างโดยอยู่บนพื้นฐานของ
- แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
- แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
- ชนิดของก๊าซเรือนกระจก
- องค์กร สาธารณูปโภค สถานที่ต้งั และ
- กระบวนการหรือกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในการกาหนดแผนสุ่มตัวอย่ าง ควรเป็ นแผนที่มีกระบวนการเวียน
ทาซา้ เนื่องจากแนวทางการสุ่มตัวอย่ างหรือข้ อมูลสารสนเทศที่ถูกสุ่ม จาเป็ นต้ องมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อพบว่า การควบคุมข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจกและประเด็นเรื่อง
ความมี ส าระส าคั ญ มี จุ ด อ่ อ นในระหว่ า งกระบวนการทวนสอบ การปรั บ แผนการสุ่ ม
ตัวอย่ างควรพิจ ารณาให้ มีหลั กฐานสนับสนุ น เพี ยงพอและเหมาะสมจากวิธีการทดสอบ
ต่างๆ ร่ วมกับหลั กฐานควบคุมเพื่ อสนั บสนุ น การแสดงปริ มาณคาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์ของ
องค์กร
7.2 การประเมินระบบและการควบคุมข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก
7.2.1

แนวทางทัวไป
่

ผู้ทวนสอบต้ องประเมินระบบและการควบคุม ข้ อมูลสารสนเทศก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร เพื่อหาสาเหตุของความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การละเว้ น และการ
นาเสนอที่คลาดเคลื่อน โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

- การคัดเลื อ กและจั ด การข้ อ มูล และข้ อมู ล สารสนเทศก๊าซเรื อ น
กระจก
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- กระบวนการในการเก็บรวบรวม ประมวลผล การรวบรวม และ
-

การรายงานผลข้ อมูลและข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก
ระบบและกระบวนการเพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลและข้ อมูลสารสนเทศ
ก๊าซเรือนกระจกมีความแม่นยาถูกต้ อง
การออกแบบและการดู แ ลระบบข้ อ มู ล สารสนเทศก๊า ซเรื อ น
กระจก
ระบบและกระบวนการสนับสนุนระบบข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือน
กระจก
ผลลัพธ์ของการประเมินก่อนหน้ า ตามความเหมาะสมหากมีผล
ดังกล่าว
ผลลัพธ์ของการประเมินระบบข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก
และการควบคุ ม เป็ นข้ อมู ล ที่ ผ้ ู ทวนสอบ ต้ องใช้ ในการ
ปรับเปลี่ยนแผนการสุ่มตัวอย่างในกรณีท่จี าเป็ น

ผู้ทวนสอบควรทบทวนการควบคุมระบบข้ อมูล หากมีประเด็นเหล่านี้
เพิ่มเติม

- กระบวนการและการพิ จ ารณาตั ด สิ น เพื่ อ ก าหนดและติ ด ตาม
-

ตรวจสอบขอบเขตขององค์กรและสถานการณ์ท่ใี ช้ เป็ นเส้ นฐาน
วิธีก ารบ่ ง ชี้ และติด ตามตรวจสอบข้ อก าหนดของหน่ วยงานขึ้ น
ทะเบียนและรับรองข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
วิธกี ารบ่งชี้ข้อกาหนดในการรายงานผล
วิธกี ารกาหนดปี ฐาน
วิธกี ารกาหนดสถานการณ์ท่ใี ช้ เป็ นเส้ นฐาน
วิธีการเลื อกแหล่ ง ปล่ อย ดู ดกลั บ และแหล่ ง กักเก็บก๊าซเรื อน
กระจก
วิธกี ารเลือกชนิดก๊าซเรือนกระจก
วิธกี ารบ่งชี้เทคโนโลยีในการวัดค่าและแหล่งข้ อมูล
การคัดเลือกการพิจารณาตัดสินและนาวิธีการคานวณปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ถูกเลือกมาใช้
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- การคัดเลือกและนากระบวนการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
การประมวลผลและรายงานผลข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกมาใช้
- วิ ธี ป ระเมิ น ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงต่ อ ระบบอื่ น ๆที่
เกี่ยวข้ อง
- ขั้นตอนดาเนินงานในการอนุญาต อนุ มัติ และจัดทาเป็ นเอกสาร
ที่เปลี่ยนไปสู่ระบบข้ อมูลสารสนเทศ
ผู้ทวนสอบควรทาการทบทวนข้ อมูล สารสนเทศและความเชื่อถือได้
ของข้ อมูลในระบบข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (ถ้ ามี)

- นโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการข้ อมูลสารสนเทศก๊าซ
-

เรือนกระจก
ทิศทางและคู่มื อ แนวทางในการจั ดการเกี่ย วกับ ข้ อมู ล และการ
รายงานผลก๊าซเรือนกระจก
แนวทางการจัดการที่ใช้ บ่งชี้ ติดตามตรวจสอบ และยอมรับความ
เสี่ยงของก๊าซเรือนกระจก
ความตระหนั ก ของฝ่ ายบริ หารที่เ กี่ยวข้ อ งกับข้ อ ก าหนดในการ
รายงานผลข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
เอกสารและขั้นตอนการดาเนินงานในการกาหนดขอบเขต
การจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งปล่อย ดูดกลับ กักเก็บก๊าซ
เรือนกระจก
กระบวนการรวบรวม ประมวลผล และรายงานข้ อมูลสารสนเทศ
ก๊าซเรือนกระจก
วิธกี ารเพื่อให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับการติดตามตรวจสอบ
และตรวจวั ด ข้ อมู ล ก๊ า ซเรื อ นกระจกมี ก าร สอบเที ย บและ
บารุงรักษาอย่างเหมาะสม
วิธกี ารที่ใช้ บ่งชี้และรายงานความไม่ มีประสิทธิภาพในการรายงาน
ข้ อมูลสารสนเทศและระบบการจัดการ
วิธกี ารเพื่อให้ แน่ใจว่าเมื่อมีการบ่งชี้ข้อบกพร่องในเรื่องความไม่มี
ประสิ ทธิภ าพแล้ ว มี ก ารน าแนวทางแก้ ไ ขที่เ หมาะสมไปสู่ ก าร
ปฏิบัติ
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- ขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการเข้ าถึงบันทึกข้ อมูลที่สาคัญ
- วิธกี ารเพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถเข้ าถึงข้ อมูลและปรับปรุงข้ อมูลให้
ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- วิธีการเพื่อให้ แน่ ใจว่าอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้ องกับระบบจัดการข้ อมูล
ได้ รับการบารุงรักษาอย่างเพียงพอ
- ขั้นตอนการดาเนินงานด้ านการเก็บรักษาบันทึกและเอกสาร
- วิธีการบ่ งชี้ และป้ องกันการละเมิ ดการรั กษาความปลอดภั ยของ
ข้ อมูล
ผู้ทวนสอบควรทบทวนแหล่ งข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก ในประเด็นต่างๆ
ดังนี้ (ถ้ ามี)

- แนวทางในการกาหนดบทบาท และความรับผิดชอบของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้ องกับระบบสารสนเทศ
- แนวทางในการเสริมสร้ างขีดความสามารถของบุคลากร
- วิธกี าหนดการจัดสรรเวลาและทรัพยากร
7.2.2

วิธีปฏิบตั ิในการตรวจสอบข้อผิดพลาด

ผู้ทวนสอบควรที่จะทบทวนการควบคุมระบบข้ อ มูลสารสนเทศก๊าซ
เรือนกระจก ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (ถ้ ามี)

- วิธปี ฏิบัติในการตรวจสอบข้ อผิดพลาดจากการป้ อน การถ่ายโอน
-

การแสดงผลข้ อมูล
การตรวจสอบการถ่ า ยโอนข้ อ มู ล สารสนเทศระหว่ า งระบบที่
แตกต่างกัน
กระบวนการประสานรายการข้ อมูล
การเปรียบเทียบข้ อมูลเป็ นช่วงๆ ตามเวลาที่กาหนด
กิจกรรมตรวจประเมินภายใน
กิจกรรมการทบทวนของฝ่ ายบริหาร

การตรวจสอบข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกมีวิธกี ารมากมายแบ่งออกเป็ น
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1) การควบคุมการป้ อนข้ อมูล เป็ นกระบวนการสาหรับตรวจสอบ
ข้ อมูลจากการวัด คานวณหรือแปลงเป็ นสาเนาเอกสาร
2) การควบคุมการถ่ายโอนข้ อมูล เป็ นการตรวจสอบข้ อผิดพลาดที่
เกิ ด ขึ้ นระหว่ า งกระบวนการจั ด เรี ย งถ่ า ยโอน ประมวลผล
คานวณ ประมาณค่ า ผนวก แยกย่ อ ย หรื อ ปรั บแต่ ง ข้ อ มู ล ที่
ป้ อนเข้ าระบบ
3) การควบคุ มการแ สดง ผล เ ป็ น การ ควบคุ มที่ พิ จา รณ า
องค์ป ระกอบโดยรอบของการเผยแพร่ ข้ อมูล สารสนเทศก๊า ซ
เรือนกระจก และเปรียบเทียบระหว่างการป้ อนข้ อมูลและการ
แสดงผล
ตารางที่ 1 สรุปการตรวจสอบและควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ประเภทของการตรวจความผิดพลาด
1) การป้ อนเข้ า

2) การถ่ายโอน

3) การแสดงผล

การทดสอบและการควบคุมที่เป็ นไปได้
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

การนับบันทึก
การทดสอบความถูกต้ องของอักษร
การทดสอบข้ อมูลที่หายไป
การทดสอบขีดจากัดและความมีเหตุผล
การควบคุมการส่งข้ อผิดพลาดซา้
การทดสอบเกี่ยวกับช่ องเก็บข้ อมูลว่างในระบบ
การทดสอบความไม่ขัดแย้ งของข้ อมูล
การสอบยันความถูกต้ องของข้ อมูล
การทดสอบขีดจากัดและความมีเหตุผล
การควบคุมแฟ้ มข้ อมูล
การควบคุมแฟ้ มข้ อมูลหลัก
การควบคุมการเผยแพร่ข้อมูล
การทดสอบการป้ อนเข้ า/แสดงผลข้ อมูล
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7.3 การประเมินข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก
ผู้ ท วนสอบต้ อ งประเมิ น ข้ อ มู ล สารสนเทศก๊า ซเรื อ นกระจกขององค์ ก รตาม
แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ ได้ หลักฐานการประเมิน ผลจากการประเมินอาจต้ องนาไปใช้
ในการปรับแผนการสุ่มตัวอย่างถ้ ามีความจาเป็ น
7.3.1

แนวทางทัวไป
่

คณะผู้ ทวนสอบควรประเมิน ข้ อมูล สารสนเทศก๊าซเรื อนกระจกของ
องค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ความสมบูรณ์ ความไม่ขัดแย้ ง ความถูกต้ อง ความโปร่งใส ความ

-

-

ตรงประเด็น และความเข้ มงวดตามหลั ก เชิ ง อนุ รักษ์ นิ ยม(ตาม
ความเหมาะสม) ของข้ อมูล สารสนเทศก๊าซเรือนกระจกรวมถึง
ที่มาของข้ อมูลดิบ
ความเหมาะสมของระเบียบวิธีในการประมาณค่าและการกาหนด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เลือกใช้
ความเหมาะสมของการเลื อ กกรณี ฐ านและระเบี ย บวิ ธี ใ นการ
กาหนดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของเส้ นฐาน (ถ้ ามี)
สาธารณูปโภคที่แ ตกต่างกัน (ในกรณีท่ีมีมากกว่าหนึ่ งถู กน ามา
ประเมิ น ภายใต้ ข อบเขตการทวนสอบเดี ย วกัน ) มี ก ารใช้ แ นว
ทางการจั ด การข้ อมู ล ในการจั ด เรี ย ง ถ่ า ยโอน ประมวลผล
วิ เ คราะห์ ผนวก แยกย่ อ ย ปรั บ เปลี่ ยน และจั ด เก็ บ ข้ อมู ล
สารสนเทศก๊า ซเรื อ นกระจกที่แ ตกต่ า งกั น หรื อ ไม่ และความ
แตกต่ างเหล่ านี้ ได้ รับการจั ดการในกระบวนการรายงานข้ อมู ล
สารสนเทศก๊าซเรือนกระจกอย่างไร
การสอบยันความถูกต้ องของข้ อมูล สารสนเทศก๊าซเรือนกระจก
โดยอาศัยระเบียบวิธใี นการกาหนดปริมาณแบบอื่น
ความไม่แน่นอนในข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก
แหล่งข้ อมูลที่ต่างกันหรือระเบียบวิธีการกาหนดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ต่างกัน
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- ความถูกต้ องและความไม่แน่นอนของข้ อมูล สารสนเทศก๊าซเรือน
กระจก ซึ่ง อบก. ได้ มีการกาหนดระดับความมีสาระสาคัญไว้ เพื่อ
รักษาความถูกต้ องและจากัดความไม่แน่นอนในการแสดงปริมาณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- การจัดโปรแกรมในการบารุงรักษาและการสอบเทียบมาตรฐาน
อุ ป กรณ์ ท่ีถู ก น าไปใช้ ใ นการติ ด ตามและตรวจวั ด ปริ ม าณการ
ปล่ อ ยหรื อ ดู ด กลั บ ก๊า ซเรื อ นกระจก รวมถึ ง การยื น ยั น ความ
ถูกต้ องของอุปกรณ์เพื่อแสดงให้ เห็นว่าความถูกต้ องของอุ ปกรณ์
นั้นเป็ นไปตามที่กาหนดของการรายงานและการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในการจัดโปรแกรมที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อข้ อมูล
สารสนเทศและผลการคานวณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกนามารายงาน
(ถ้ ามี)
- ปั จจั ยอื่นๆ ที่มีแนวโน้ ม ที่จ ะส่ งผลกระทบอย่ างมีนั ยส าคั ญต่ อ
ข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก
7.3.2

การเก็บรวบรวมหลักฐาน

กิจกรรมการทวนสอบ โดยทั่วไปจะมุ่งเน้ นไปที่การรวบรวมหลักฐาน
สามประเภท (หลักฐานเชิงกายภาพ หลักฐานเชิงเอกสาร และหลักฐานเชิงคารับรอง) โดย
การดาเนินตามขั้นตอนปฏิบัติท่รี ะบุไว้ ในแผนการทวนสอบ
1) หลักฐานเชิงกายภาพหมายถึงสิ่งที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้
เช่ น มาตรวั ดน้ามัน เชื้ อเพลิ ง หรื อมาตรวัด สาธารณูปโภค (utility meter) อุป กรณ์
ตรวจวัด การปล่ อ ยก๊าซเรื อนกระจกหรื อ อุปกรณ์ส อบเทีย บความถู กต้ อง หลั กฐานเชิ ง
กายภาพถู ก รวบรวมโดยการสัง เกตอุปกรณ์หรื อกระบวนการโดยตรง ซึ่ง หลั กฐานเชิ ง
กายภาพเป็ นหลักฐานที่ควรถูกนามาใช้ เนื่องจากเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าองค์กรที่จะ
ถูกทวนสอบมีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2) หลักฐานเชิงเอกสารได้ แก่หลักฐานที่มีการเขียนไว้ ลงบนกระดาษ
หรือบันทึกไว้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักฐานเชิงเอกสารประกอบไปด้ วยกระบวนการ
ดาเนิ น งานและการควบคุ ม สมุ ด บัน ทึก ใบแสดงรายละเอียดการตรวจสอบ ใบแจ้ ง
รายการสินค้ า และผลการวิเคราะห์
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3) หลั ก ฐานเชิ ง ค ารั บ รองได้ แ ก่ ห ลั ก ฐานที่ ถู ก รวบรวมจากการ
สั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรทางด้ า นเทคนิ ค เจ้ าหน้ า ที่ป ฏิบั ติ ก าร เจ้ า หน้ าที่บ ริ ห ารงาน หรื อ
บุคลากรระดับผู้จัดการ ซึ่งบริบทที่ได้ รับจากหลักฐานที่รวบรวมได้ สามารถนาไปใช้ สาหรับ
การทาความเข้ าใจข้ อมูลเชิงกายภาพและข้ อมูลเชิงเอกสารแต่ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ประเภทนี้ข้ ึนอยู่กบั ความรู้และความเป็ นกลาง ของผู้ถูกสัมภาษณ์
ระดับของการรับรอง ซึ่งถูกกาหนดโดยผู้ใช้ บริการมีอิทธิพลเป็ นอย่าง
มากในการหาแนวทางที่เ หมาะสมในการทวนสอบ ยกตัวอย่ างเช่ น องค์ก รที่ทาการขาย
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือปริมาณการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ในตลาดซื้อ ขายใบอนุ ญ าตการปล่ อ ยก๊า ซเรื อนกระจกหรื อ เครดิต การชดเชยคาร์ บอน
จะต้ องการความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือมากกว่าองค์กรที่ดาเนินการเพียงเพื่อทาความ
เข้ าใจและทาการรายงานเกี่ยวกับการปล่อยหรือการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของตนเองไว้
เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการรายงานก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
การทดสอบที่ใ ช้ ในกระบวนการทวนสอบ ครอบคลุ ม กิ จ กรรมที่
หลากหลาย เช่ น การติดตามการได้ มาของข้ อมูลเพื่อตรวจสอบหาการตกหล่ นของข้ อมูล
หรือการบันทึกข้ อมูลผิดพลาด การคานวณผลการประมาณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซา้ เพื่อตรวจสอบการคานวณในเชิงวิศวกรรม หรือการทบทวนเอกสารเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ องของกิจกรรมการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกตัวอย่า ง ประเภทของการทดสอบที่ใช้ ใน
การทวนสอบ มีดังต่อไปนี้
1) การตรวจสอบเอกสารประกอบสนับสนุน (vouching): การ
ตรวจสอบนี้เป็ นการตรวจสอบหาความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก
ที่ได้ รับการรายงาน โดยจะเกี่ยวข้ องกับการติดตามเอกสารไปยังข้ อมูลดิบ เช่น ปริมาณการ
ซื้อนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ ในการคานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่รี ายงานไว้ จะถูก
ติดตามย้ อนถึงฝ่ ายบัญชี และจัดซื้อ เพื่อตรวจสอบใบแจ้ งรายการสินค้ า จากผู้จัดจาหน่าย
กระบวนการนี้จะเป็ นการทวนสอบว่าข้ อมูลที่มีการรายงานทั้งหมดมีหลักฐานสนับสนุน
2) การคานวณซา้ : การตรวจสอบนี้เป็ นการตรวจสอบความถูกต้ อง
ของการค านวณทางคณิต ศาสตร์ ซึ่ง อาจจะประกอบไปด้ วย การค านวณผลการปล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนจากการเผาไหม้ ซึ่งไม่ได้ มีการตรวจวัดค่าการปล่อยโดยตรง
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้ อมูลที่ควรมีการตรวจสอบที่ใช้ ในการทวนสอบการปล่อยและดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยและดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจก
1) การเผาไหม้

ตัวอย่างชนิดข้ อมูล

ชนิดของเชื้อเพลิง
ปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้
ชนิดของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา
ประสิทธิภาพการเผาไหม้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับปฏิกริ ิยาออกซิเดชั่น
GWP ที่ใช้ สาหรับก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด
การสอบเทียบอุปกรณ์ต่างๆ
2) กระบวนการ
แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ชั่วโมงการทางาน หรือปริมาณผลผลิต
ก๊าซเรือนกระจกที่ควบคุมไม่ได้ (และค่า GWP)
ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในการควบคุม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิต่อชั่วโมงการผลิตผลิตภัณฑ์
หรือหน่วยของผลิตภัณฑ์
วิธกี ารวิเคราะห์ทางเคมีในห้ องปฏิบัติการและการบันทึก
ผลจากการตรวจติดตามการปล่อยก๊าซอย่างต่อเนื่อง
3) การรั่วไหล
องค์ประกอบของไอนา้
ผลการทดสอบการรั่วไหลหรือกระบวนการดูแลรักษา
ชนิดของอุปกรณ์และจานวนอุปกรณ์
ข้ อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
วิธกี ารวิเคราะห์เคมีในห้ องปฏิบัติการและการบันทึก
ค่า GWP ของแต่ละก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา
4) การปล่อยจาก
แหล่งกาเนิด
พลังงานที่นาเข้ า
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยพลังงาน
การสูญเสียจากสายส่งและการจ่ายไฟฟ้ า
ปริมาณไฟฟ้ า (กิโลวัตต์ช่ัวโมง) ที่ใช้
ข้ อมูลเทียบเท่าของการนาเข้ าไอนา้ และความร้ อน
5) แ ห ล่ ง ดู ด ซั บ ท า ง การกาหนดและตั้งสมมุติฐานแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ชีวภาพ
วิธกี ารเก็บตัวอย่าง
แบบจาลองการเติบโต
แบบจาลองชีวมวล/คาร์บอน
ขอบเขตพื้นที่
การประเมินความคงทนถาวร
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3) การตรวจสอบการผ่ า นข้ อ มู ล : การตรวจสอบนี้ เป็ นการ
ตรวจสอบหาข้ อ มูล ที่ถูกละเว้ นไม่นามาแสดงไว้ ในข้ อมูล รายงาน โดยการตรวจสอบจะ
เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบบันทึกต้ นฉบับของข้ อมูล เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าผลทั้งหมด
ได้ รับการรายงานอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่อี าจมีการตรวจสอบการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่มาจากแหล่งปล่ อยก๊าซหลายแหล่ งซึ่งมีการติดตามข้ อมูลอย่ างต่อเนื่อง ผู้
ทวนสอบจะต้ องทาการทวนสอบว่า แหล่ งปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดถูกรวมไว้ ในการ
จัดทาบัญชีรายการ
4) การยืนยั นการรั บรอง: การตรวจสอบนี้เ ป็ น การตรวจหาการ
ยืนยันเชิงลายลักษณ์อักษรจากหน่ วยงานภายนอกที่ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ อง การทวนสอบใน
ลักษณะนี้ จะถูกนามาใช้ เ มื่อผู้ทวนสอบไม่ สามารถทาการสังเกตภายใต้ ส ภาพเงื่ อนไขได้
เช่น การสอบเทียบมาตรฐานของอุปกรณ์วัดการไหล
ระดับความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถส่งผลต่อข้ อมูลก๊าซ
เรือนกระจกจะขึ้น อยู่ กับแหล่งที่มาของข้ อมูลและวิธีท่ขี ้ อมูลก๊าซเรือนกระจกถูกรวบรวม
ค านวณ ถ่ า ยโอน วิ เ คราะห์ ผนวกหรื อ แยกย่ อ ย และจั ด เก็บ ซึ่ ง การจั ด ประเภทของ
แหล่ งข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกจะช่ วยให้ ผ้ ูทวนสอบเข้ าใจได้ ว่าสามารถอ้ างอิงความถูกต้ อง
หรือความน่าเชื่อถือของข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกจากแหล่ งข้ อมูลที่แตกต่างกันได้ มากน้ อย
เพียงใด ตารางที่ 2 แสดงรายการตัวอย่างของประเภทข้ อมูลซึ่งได้ รับการตรวจสอบในการ
ทวนสอบการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก แยกตามประเภทของการปล่อยและ
การดูดกลับ และแยกตามระเบียบวิธใี นการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
นอกเหนือไปจากการตรวจสอบแหล่ งปล่ อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
มาตรฐานดาเนินการด้ านสิ่งแวดล้ อมหรือภายใต้ สภาวการณ์ปกติ ผู้ทวนสอบควรประเมิน
การปล่อยก๊าซภายใต้ สภาวะที่ไม่ปกติเช่น ที่สภาวะการเริ่มเดินเครื่องการหยุดเครื่องกรณี
ฉุ ก เฉิ น หรื อ มี ก ระบวนการใหม่ ท่ีน อกเหนื อ ไปจากการด าเนิ น งานในช่ ว งปกติ ข อง
สาธารณูปโภค
7.3.3

การสอบยันความถูกต้องของข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ในหลายกรณี ท่ีป ริ ม าณของก๊า ซเรื อ นกระจกสามารถประเมิ น ได้
มากกว่าหนึ่งวิธีหรือข้ อมูลดิบที่นามาใช้ สามารถนามาได้ จากหลายแหล่งในกรณีน้ ีสามารถ
ทาการสอบยันความถูกต้ อง (Crosschecking) โดยการเปรียบเทียบของข้ อมูลก๊าซเรือน
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กระจกเพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้น ว่าข้ อมูลที่รายงานนั้นมีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับที่กาหนดไว้ โดยประเภทของการสอบยันความถูกต้ อง ประกอบด้ วย

-

การตรวจสอบภายใน เพื่อเปรียบเทียบข้ อมูลในระดับกระบวนการ
การตรวจสอบภายใน เพื่อเปรียบเทียบข้ อมูลในระดับองค์กร
การตรวจสอบเทียบกับข้ อมูลในระดับสาขา
การตรวจสอบเทียบกับข้ อมูลในระดับสากลการประเมินเทียบกับ
เกณฑ์การทวนสอบ

ผู้ทวนสอบ ต้ องยืนยัน ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนั้นมีการดาเนินการที่
สอดคล้ องตามเกณฑ์การทวนสอบหรือไม่และหากพบข้ อผิดพลาดสาคัญผู้ทวนสอบจะต้ อง
พิจารณาโดยใช้ หลักการตามเอกสารนี้ หรือตามที่ อบก. กาหนด
การประเมินความสอดคล้ องขององค์กร ว่ามี ลักษณะตรงตามเกณฑ์ในประเด็น
ดังต่อไปนี้

-

มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์
ขององค์กร
มี แ ผนงาน หรื อ ได้ มี ก ารวั ด ปริ ม าณการติ ด ตามตรวจสอบ รวมทั้ง การ
จัดการและวิธกี ารรายงานที่ได้ รับการยอมรับและสอดคล้ องกับแนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
มี ก ารระบุ ร ะดั บ ของการรั บ รองโดยผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
หลักการ สอดคล้ องกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
มี ค วามเข้ าใจอย่ า งเพี ย งพอและมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์แ ละเงื่ อนไขในการขึ้น ทะเบียนและรับรองคาร์บอนฟุตพริ้น ท์
ขององค์กร กับอบก.

คณะผู้ทวนสอบควรมั่นใจว่ามีความคุ้นเคยกับบทบาทและความรับผิดชอบ ตาม
แนวทางการประเมินและทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์ กร ที่ซ่ึงได้ ดารงไว้ ซ่ึงสถานะ
ของหน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามที่ได้ อบก. กาหนด

34

ตัวอย่างการสอบยันความถูกต้ องข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก : โรงผลิตไฟฟ้ าถ่านหิน สาหรับบริษัท
ผลิตไฟฟ้ าซึ่งมีแหล่งโรงผลิตไฟฟ้ าอยู่ 3 แห่ง ได้ แก่ โรงไฟฟ้ าA โรงไฟฟ้ า B และโรงไฟฟ้ า C
สาหรับโรงไฟฟ้ า A ซึ่งบริษัทมีการควบคุมการดาเนินงานในโรงไฟฟ้ านี้ ปริมาณการใช้ ถ่านหินที่
ป้ อนเข้ าสู่โรงไฟฟ้ าได้ รับการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนคาร์บอนและค่าสัดส่วนพลังงานได้ รับ
การสุ่มตรวจสอบอยู่เป็ นปกติ ส่วนปริมาณเถ้ าลอยและสัดส่วนคาร์บอนได้ รั บการตรวจวัดเป็ น
ปกติ จากข้ อมูลในส่วนนี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถคานวณได้ จากข้ อมูล
ดังกล่าวข้ างต้ น และสมการดุลมวลเชิงปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี
การสอบยันความถูกต้ อง แบบที่ 1: ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ าตรวจวัดปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่
อยู่ภายใต้ การควบคุมการดาเนินงานในหน่วยเมกกะวัตต์ช่ัวโมง (MWh) และจากข้ อมูลที่ได้ มา
ก่อนหน้ า (เช่นบัญชีข้อมูลปี ที่ผ่านมา) บริษัทจะมีข้อมูลประมาณการของ tCO2/MWh ที่ผลิตได้
จากนั้นใช้ ข้อมูลส่วนนี้เปรียบเทียบกับ ความเข้ มของกระแสไฟฟ้ าที่จ่ายออกมาและตรวจสอบสิ่ง
อื่นๆที่มีนัยสาคัญนอกจากนี้ปริมาณไฟฟ้ าที่คาดว่ าจะผลิตได้ จากข้ อมูลจากข้ อกาหนดเฉพาะของ
ผู้ผลิตภายใต้ เงื่อนไขการบารุงรักษาที่ระบุไว้ รวมทั้งการตรวจสอบสิ่งอื่นๆที่มีนัยสาคัญยังสามารถ
ใช้ เป็ นการตรวจสอบภายในเป็ นครั้งที่ 2
การสอบยันความถูกต้ อง แบบที่ 2: ณ โรงไฟฟ้ า B บริษัทได้ ทาการรวบรวมข้ อ มูลในลักษณะที่
คล้ ายคลึงกัน และสามารถตรวจสอบได้ ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่ างโรงไฟฟ้ า A และ
โรงไฟฟ้ า B สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยที่โรงไฟฟ้ า B อาจเป็ นโรงไฟฟ้ าที่ถูกออกแบบโดยมี
ลักษณะแตกต่ างจากโรงไฟฟ้ า A หรือใช้ เชื้ อเพลิงที่แตกต่ างกัน แต่ บริษัทสามารถทราบได้ ว่า
โรงไฟฟ้ า B มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าโรงไฟฟ้ า A ถึง 4%
การสอบยันความถูกต้ อง แบบที่ 3: บริษัทดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ าภายใต้ โครงข่ายสายส่งไฟฟ้ า
ของประเทศและในการผลิตนั้น การไฟฟ้ าของประเทศสามารถทราบตัวเลขการปล่ อยก๊าซเรือน
กระจกในแต่ละพื้นที่ในแต่ ละปี บริษัทสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สาหรับโรงไฟฟ้ า A B และ C และค่าเฉลี่ยการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาคใกล้ เคียง ซึ่งใน
ส่วนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญต้ องสามารถตรวจสอบหรืออธิบายได้
การสอบยันความถูกต้ อง แบบที่ 4: องค์กรระหว่างประเทศ อาทิเช่ น IPCC ได้ กาหนดปริมาณ
การปล่ อยโดยอ้ างอิงจากเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ า ซึ่งสามารถใช้ เปรียบเทียบโดยประมาณเพื่อ
ตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซที่คานวณได้ จากโรงไฟฟ้ า A B และ C ในเทคโนโลยีเดียวหรือ
ใกล้ เคียงกัน ซึ่งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญต้ องสามารถตรวจสอบและอธิบายได้
หมายเหตุ

การสอบยั นความถู ก ต้ อ งด้ ว ยตั ว เองไม่ สามารถเป็ นตั ว แทนของแหล่ ง ข้ อ มู ล
เพียงแต่มีประโยชน์ในการตรวจสอบข้ อผิดพลาดในขั้นต้ น โดยเฉพาะข้ อมูลที่มี
ความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงแนะนาให้ มีการสอบยันความถูกต้ องเพื่อให้ เกิด
ความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
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7.4 การประเมินการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
ผู้ ท วนสอบ ต้ อ งประเมิ น ว่ า หลั ก ฐานที่ไ ด้ เ ก็บ รวบรวมจากการประเมิ น การ
ควบคุม ข้ อมูลและข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก และเกณฑ์ประเมินมีอยู่น้ันเพียงพอ
และสามารถใช้ ส นั บ สนุ น การแสดงปริ ม าณคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ ไ ด้ ห รื อ ไม่ รวมถึ ง ต้ อ ง
ประเมินความมีสาระสาคัญของหลักฐานที่เก็บรวบรวมไว้
ผู้ทวนสอบ ต้ องสรุปผลการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนั้นว่ามี
ความคลาดเคลื่ อนหรือไม่ และกิจกรรมการทวนสอบมีระดับของการรั บรองของข้ อมูล
ตามที่กาหนดไว้ ในตอนเริ่มต้ นกระบวนการทวนสอบหรือไม่
หากผู้รับผิดชอบข้ อมูล มีการปรับเปลี่ยนการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ผู้
ทวนสอบต้ องประเมินผลการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณา
และลงบั น ทึ ก ประกอบหลั ก ฐานสนั บ สนุ น การแสดงปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
คณะผู้ทวนสอบควรประเมินการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรกับเกณฑ์ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ ขอบเขต และเกณฑ์การทวนสอบที่มีการตกลงไว้
2) ผลการดาเนิ นงานของผู้รับผิดชอบข้ อมูล ต่อ หลั กเกณฑ์แ ละเงื่อนไขการ
รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และข้ อกาหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดย อบก.
3) ระดั บ ของการพิ สู จ น์ ท ราบตามหลั ก ฐานที่เ ป็ นรู ป ธรรม ที่ร วบรวมได้
ระหว่างการทวนสอบว่าการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้ แสดงถึงผลการ
ดาเนินแท้จริงสนับสนุนโดยข้ อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจกที่มีความสมบูรณ์ ไม่ขัดแย้ ง
ถูกต้ อง และโปร่งใส
4) ผู้ทวนสอบควรจัดเตรียมถ้ อยแถลงการทวนสอบโดยอ้ างถึง จากผลของ
การประเมินการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
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7.5 ถ้อยแถลงการทวนสอบ
ผู้ทวนสอบจะต้ องจัดทาถ้ อยแถลงการทวนสอบให้ แก่ผ้ ูรับผิดชอบข้ อมูลเมื่อการ
ทวนสอบสิ้นสุด โดยถ้ อยแถลงการทวนสอบนั้น จาเป็ นต้ อง
1) มี ก ารระบุ ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล การแสดงปริ ม าณก๊า ซเรื อ น
กระจก
2) มีการชี้แจงระดับของการรับรองของข้ อมูล
3) มีการอธิบายวัตถุประสงค์ ขอบเขต หรือเกณฑ์ในการทวนสอบ
4) มีการอธิบายประเภทข้ อมูลและข้ อมูลสารสนเทศที่ใช้ สนับสนุ นการแสดง
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ว่ามาจากการคานวณโดยทฤษฎี การประมาณการ และ/หรือเป็ น
ข้ อมูลที่มีการจดบันทึกไว้
5) ใช้ ร่วมกับการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของผู้รับผิดชอบข้ อมูล และ
6) ต้ อ งรวมข้ อ สรุ ป ของผู้ ท วนสอบต่ อ การแสดงปริ ม าณก๊า ซเรื อ นกระจก
รวมถึงการระบุข้อจากัดและข้ อยกเว้ น
7.5.1

แนวทางทัวไป
่

รูปแบบและสาระของถ้ อยแถลงการทวนสอบ ที่มีเกณฑ์กาหนดเป็ น
รูป แบบเดีย วกัน จะช่ วยสนั บสนุ น ความเข้ า ใจของผู้ อ่า นและเพื่ อ การระบุ ส ถานการณ์
ผิดปกติท่อี าจมีข้ นึ ควรประกอบด้ วยสาระดังต่อไปนี้
1) ชื่อ ที่อยู่ และข้ อมูลการติดต่อ สาหรับผู้รับผิดชอบข้ อมูลและ/
หรือผู้ใช้ บริการ
2) ถ้ อยแถลงการทวนสอบที่ได้ ดาเนินการทวนสอบสอดคล้ องกับ
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดย อบก.
3) บทนา ซึ่งประกอบด้ วย
- การระบุถึงการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
เปรี ย บเทีย บกั บ การทวนสอบที่ ห น่ ว ยงานทวนสอบได้
ดาเนินการ และ
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-

ข้ อความที่แสดงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
องค์กรหรือผู้ทวนสอบ

4) ขอบข่าย ประกอบด้ วย
- การอ้ างอิงหลักการและข้ อกาหนดตามแนวทางการประเมิน
คาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์ขององค์ก ร เปรี ยบเทียบกับการทวน
สอบที่หน่วยงานทวนสอบได้ ดาเนินการ
- การอ้ างอิงถึ ง ขอบข่ ายการทวนสอบ วัตถุ ประสงค์ และ
เกณฑ์ท่เี ห็นชอบร่ วมกันกับผู้ใช้ บริการ รวมทั้งระดับของ
การรับรองที่ต้องการ และ
- รายละเอียดงานที่คณะผู้ท วนสอบได้ ดาเนิ น การ รวมทั้ง
เทคนิ คและกระบวนการที่ใช้ ในการตรวจสอบข้ อมูล ก๊าซ
เรือนกระจกและการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
5) บทสรุป ประกอบด้ วย
- การอ้ างอิงกรอบการรายงานก๊าซเรือนกระจกในข้ อกาหนด
ในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ใช้
ในการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
- ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ทวนสอบ
- ระดับของการรั บรองที่กาหนดตามแนวทางการประเมิ น
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรซึ่งสอดคล้ องกับขอบข่ายการ
ทวนสอบ วัตถุประสงค์ และเกณฑ์กาหนด
- การแสดงข้ อจากัดและข้ อยกเว้ น(ในกรณีท่มี )ี และ
- การสรุปการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งข้ อจากัด
ในการสรุป
6) วันที่จัดทาถ้ อยแถลงการทวนสอบ
7) รายละเอียดข้ อมูลที่ใช้ ติดต่อผู้ทวนสอบ
8) การลงนามโดยผู้ท่มี ีอานาจลงนามของหน่วยงานทวนสอบและ
หัวหน้ าคณะผู้ทวนสอบ
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ข้ อ มูล และสาระในถ้ อยแถลงการณ์ทวนสอบอาจมีนอกเหนือ จากที่
ระบุไว้ ในขั้นต้ น และโดยผู้ทวนสอบสามารถใช้ รูปแบบถ้ อยแถลงการณ์ทวนสอบที่กาหนด
โดย อบก. จัดทาถ้ อยแถลงการณ์ทวนสอบของหน่ วยงานทวนสอบได้ แต่อย่ างไรก็ดีใน
รายละเอียดของถ้ อยแถลงควรเป็ นไปตามความเห็นชอบของผู้ใช้ บริการ
ผู้ ท วนสอบควรจั ด ท าร่ า งถ้ อยแถลงการทวนสอบเพื่ อ จั ด ส่ ง ให้
ผู้ใช้ บริ การหรื อผู้รั บผิดชอบข้ อมูล เพื่ อ ทบทวนความถู กต้ อง หากได้ รับความเห็น ชอบ
หน่ ว ยงานทวนสอบ จึ ง จะสามารถจั ด ทาถ้ อยแถลงการทวนสอบอย่ างเป็ นทางการ ถ้ า
หน่วยงานรับผิดชอบข้ อมูลร้ องขอให้ มีการปรับแก้ ไขในส่วนที่มีนัยสาคัญต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้ าคณะผู้ทวนสอบก่อน
7.5.2

ข้อจากัดและข้อยกเว้นของถ้อยแถลงการทวนสอบ
ถ้ อยแถลงการทวนสอบ ควรแสดงถึงความชัดเจนว่า

-

-

เห็นว่าส่วนหนึ่ง บางส่วนหรือทั้งหมดของข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
ไม่ตรงตามเกณฑ์การทวนสอบที่ตกลงไว้
เห็นว่าการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผู้รับผิดชอบข้ อมูล
ก๊าซเรือนกระจก ไม่เหมาะสมกับเกณฑ์การทวนสอบที่ตกลงไว้
เห็น ว่าไม่ส ามารถที่จ ะได้ รับหลัก ฐานที่เ ป็ น รูปธรรมที่เ พียงพอ
เหมาะสมที่จ ะประเมิ น ข้ อ มู ล ก๊า ซเรื อ นกระจกส่ ว นหนึ่ ง หรื อ
มากกว่ า นั้ น ที่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ก ารทวนสอบ และตามที่
ผู้รับผิดชอบข้ อมูลอ้ างถึง หรือ
พบว่ ามี ความจ าเป็ นต้ องระบุ ข้อ จากัดหรื อ ข้ อยกเว้ น ในความ
คิดเห็น

ในกรณีท่ตี ้ องการให้ ผ้ ทู วนสอบ ชี้แจงข้ อจากัดและข้ อยกเว้ นในถ้ อยแถลงการทวนสอบ สามารถจัดประเภทได้ เป็ นสองกลุ่มดังต่อไปนี้
1) การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกถูกกระทบโดยไม่ปรากฏอยู่ใน
ข้ อกาหนดของแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งประกอบด้ วย
- การจั ดการที่ไม่เหมาะสม (ยกตัวอย่ างเช่ น ค่า การใช้ ค่า
GWP ที่ผดิ ในช่วงเวลาของที่มีการรายงาน)
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-

-

การประมาณค่าหรือการหาปริมาณแหล่งกาเนิด แหล่ งดูด
กลั บ หรื อ แหล่ ง กั ก เก็บ ก๊ า ซเรื อ นกระจก มี ค วามไม่
เหมาะสม (เช่ น การประเมิ น การกั ก เก็บ คาร์ บ อนที่สู ง
เกินไป) หรือ
ความผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้ อ มูลที่มีความสาคัญ หรื อ
แสดงปริ มาณเพื่ อ การจั ด การอย่ า งเหมาะสม (เช่ น การ
อธิบายถึงศักยภาพของแหล่งกักเก็บ ก๊าซเรือนกระจก ที่ไม่
เพียงพอ)

2) ผู้ทวนสอบไม่ได้ รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อใช้ ใน
การพิ จารณาว่ า ความสอดคล้ องกับแนวทางการประเมิน คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
สถานการณ์น้ ีผ้ ทู วนสอบไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ การทดสอบและวิธีการที่จาเป็ นทั้งหมด
ในสถานการณ์ดังกล่าว ผลก็คือ ไม่มีหลักฐานอันเหมาะสมที่เพียงพอที่จะให้ ความเห็นว่า
การแสดงปริ ม าณก๊า ซเรื อ นกระจกนั้ น เป็ นไปอย่ า งเป็ นธรรม ข้ อ จ ากัด และข้ อ ยกเว้ น
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากหลายสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้ วย
- สถานการณ์ท่เี กี่ยวกับเวลาทางานของผู้ทวนสอบ (เช่น ทา
การทวนสอบในระหว่ า งการซ่ อ มบ ารุ ง ที่มิ ไ ด้ ว างแผนไว้
ล่ วงหน้ า ทาให้ ไม่สามารถที่จะสารวจการปฏิบัติงาน หรื อ
ติดตามผลการทางานของอุปกรณ์ในระหว่างการทางานได้ )
- สถานการณ์ท่ีอยู่ นอกเหนื อการควบคุมขององค์กรหรือผู้
ทวนสอบ (เช่น ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกถูกทาลายเนื่องจาก
ไฟไหม้ )
- ข้ อ จ ากัด ที่ถู ก ก าหนดหรื อ ถู ก สร้ า งโดยองค์ ก ร (เช่ น ไม่
สามารถเก็บบันทึกข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง)
เมื่อพบว่ามีส่ิงผิดปกติหรือไม่สอดคล้ องกับข้ อ กาหนดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรหรือขอบเขตที่จากัดไว้ ผู้ทวนสอบต้ องเลือกประเภทของการให้ ข้อจากัด
หรือข้ อยกเว้ นในการรับรอง หรือเปลี่ยนแปลงถ้ อยแถลงที่จะทาให้ การทวนสอบเป็ นไป
อย่างเหมาะสม ผู้ทวนสอบควรจะคานึงถึง

-

ระดับของการทาให้ เกิดความเสียประโยชน์ของการแสดงปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก
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-

ขอบเขตของผลกระทบนั้ น ที่มีต่อ การแสดงปริ ม าณก๊าซเรื อ น
กระจกและ
การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะเป็ นหรือสามารถถูกทาให้
เข้ าใจผิด หรือไม่

ถ้ อ ยแถลงการทวนสอบที่ ดี น้ั น เมื่ อ พิ จ ารณาควบคู่ กั บ การแสดง
ปริ ม าณก๊า ซเรื อนกระจก โดยทั่วไปจะแจ้ ง ข้ อ บกพร่ อ งใดๆ หรื อ ข้ อ บกพร่ อ งที่อ าจจะ
เกิดขึ้นได้ กบั การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพียงพอต่อกลุ่มเป้ าหมาย
เมื่อผู้ทวนสอบสรุปมีความจาเป็ นที่ต้องให้ ข้อจากัดหรือข้ อยกเว้ นถ้ อย
แถลงการณ์ทวนสอบควรจะระบุข้อจากัดและข้ อยกเว้ นอย่างชั ดเจนในการรับรอง โดยการ
ปรับเปลี่ยนถ้ อยแถลงของการทวนสอบ ควรประกอบไปด้ วย
1) ส่วนย่อหน้ าของข้ อจากัดและข้ อยกเว้ นที่ถูกแทรกอยู่ระหว่างย่อ
หน้ าขอบเขตและข้ อคิดเห็น ซึ่งประกอบด้ วย
- ข้ อจากัดและข้ อยกเว้ นทั้งหมด
- คาอธิบายที่เพียงพอของเหตุผลของข้ อจากัดและข้ อยกเว้ น
แต่ละข้ อ
- ระบุชัดเจนถึงว่าข้ อจากัดและข้ อยกเว้ นเหล่านี้มีผลกระทบ
กับการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก อย่างไร และเมื่อใด
- หากมีผลกระทบต่อการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้
ชี้แจงในข้ อจากัดและข้ อยกเว้ นที่ทาให้ ถ้อยแถลงการทวนสอบไม่เหมาะสม จะต้ องประกอบด้ วยเหตุผลเหล่านั้นด้ วย
2) ส่วนย่อหน้ าความคิดเห็นควรจะประกอบด้ วย
- ข้ อ ความที่เ หมาะสมส าหรั บ ประเภทของข้ อ จ ากั ด และ
ข้ อยกเว้ น และ
- การอ้ างอิงย่อหน้ าของข้ อจากัดและข้ อยกเว้ น
- นอกจากนี้ เมื่ อ ผลของข้ อ จ ากั ด และข้ อ ยกเว้ น เกิด จาก
ข้ อจากัดในขอบเขต ย่อหน้ าของขอบเขตก็ควรจะอ้ างอิงถึง
ย่อหน้ าข้ อจากัดและข้ อยกเว้ น
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7.5.3

ถ้อยแถลงการทวนสอบในทางกลับกัน

เมื่อการชี้แจงข้ อจากัดและข้ อยกเว้ นไม่เหมาะสม ในการพิจารณาของ
ผู้ทวนสอบนั้น อาจจะออกถ้ อยแถลงการทวนสอบในทางกลับกัน (เช่น การแสดงปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกไม่สอดคล้ องกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) หรือ
ผู้ ท วนสอบอาจออกประกาศยื น ยั น ที่ผ้ ู ท วนสอบไม่ ส ามารถได้ รั บ หลั ก ฐานที่ เ พี ย งพอ
เหมาะสมในการสรุปความคิดเห็น
7.6 บันทึกผลการทวนสอบ
ผู้ทวนสอบ ต้ องจัดทาบันทึกที่จาเป็ น เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความสอดคล้ องกับ
เอกสารฉบับนี้ บัน ทึกการทวนสอบจะต้ องถู กเก็บรั กษาหรื อทาลาย ภายใต้ ความตกลง
ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องและตามที่ ก าหนดไว้ ในแผนการทวนสอบ ตลอดจน
ข้ อกาหนดในสัญญาและหลักเกณฑ์การให้ การรั บรองหน่ วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ขององค์กรตามที่อบก. กาหนด
7.6.1

เอกสารการปฏิบตั ิงาน หลักฐานการตรวจประเมินการควบคุมและ
การจัดการเอกสาร

ผู้ ท วนสอบควรบั น ทึก ข้ อ ความส าคั ญ ในการแสดงหลั ก ฐานที่จ ะ
สนับสนุนถ้ อยแถลงการทวนสอบ และหลักฐานการทวนสอบและหลักฐานซึ่งแสดงว่า การ
ทวนสอบได้ สอดคล้ องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการทวนสอบที่ตกลงและหลักการ
ตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรฉบับนี้
ผู้ทวนสอบควรเตรียมเอกสารที่สมบูรณ์เพียงพอ และมีรายละเอียดที่
แสดงถึงความเข้ าใจในกระบวนการทั้งหมด เพื่อความเหมาะสมผู้ทวนสอบควรพิจารณาถึง
การจัดทาและการบันทึกอย่างน้ อยเกี่ยวกับหลักฐานการทวนสอบในสิ่งต่อไปนี้

-

ข้ อมูลพื้นฐาน
ข้ อมูลกระบวนการ
ข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับการติดต่อสื่อสารและการรายงาน
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7.6.2

ข้อมูลพื้ นฐาน
ข้ อมูลพื้นฐาน ควรมีดังนี้

-

7.6.3

การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรม สิ่ ง แวดล้ อม และกฎหมาย
สิ่งแวดล้ อม ของการรายงานผลก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับขอบเขตขององค์กร
ข้ อมูลเกี่ยวกับการระบุและการคัดเลือกแหล่ งปล่ อย แหล่ งกัก
เก็บ หรือแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินปริมาณการปล่ อย การ
ดูด กลั บ หรื อ การลดการปล่ อ ยหรื อ การเพิ่ ม การดูด กลั บ ก๊า ซ
เรือนกระจก
แผนผังการไหลของกระบวนการที่กาหนด การจาแนกมวลสาร
หรือ การไหลของพลังงาน สาหรับแหล่งปล่อยหรือดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจกที่ถูกคัดเลือก
การท าสมดุ ล ของมวลสาร พลั ง งาน และหรื อ การท าสมดุ ล
ปริมาณอื่น ๆ สาหรับแหล่งปล่อย หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
สรุปข้ อตกลงหรือสาเนาของข้ อตกลง สัญญาที่สาคัญ ที่สามารถ
ทาได้ ในการค้ าการปล่อยและบันทึกการชดเชยคาร์บอน

กระบวนการทวนสอบ
ข้ อมูลของกระบวนการทวนสอบ ควรมีดังนี้

-

หลั กฐานของกระบวนการวางแผน ซึ่ง รวมถึง รายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต เกณฑ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ทวนสอบ
รายละเอียดแผนการสุ่มตัวอย่างข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก แผนการ
เก็บตัวอย่ าง การอธิบายและการให้ เหตุผลในการเลือกวิธีการ
ทวนสอบ
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-

-

รายละเอียดของรายงานข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก รวมถึงข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลสนับสนุนที่ต้องทาการทวนสอบในอนาคต
หลักฐานที่แสดงว่าผู้ทวนสอบเข้ าใจถึงการจัดการและระบบการ
ควบคุมของข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรได้ อย่างชัดเจน
การบัน ทึก สิ่ง ที่เ กี่ยวข้ อ งกับคณะผู้ทวนสอบ การประเมิน ขี ด
ความสามารถและประสิทธิภาพการเลือกคณะผู้ทวนสอบ การ
รักษาและการพัฒนาขีดความสามารถ
ผลของการประเมิ น ความเสี่ ย งและการวิ เ คราะห์ ค วามมี
สาระสาคัญ
อัตราส่วนการวิเคราะห์ท่มี ีนัยสาคัญและแนวโน้ มของข้ อมูลของ
ก๊าซเรื อนกระจก ซึ่งรวมไปถึงอิทธิพลที่มีผลต่อสมรรถนะก๊าซ
เรือนกระจก
หลักฐานความเสี่ยงโดยธรรมชาติและการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยง
การวิเ คราะห์ ข้อมูล เข้ า คุณสมบัติ รวมถึง วิธีการรวบรวมและ
แยกการวิเคราะห์
การบันทึกลักษณะ ช่วงเวลา และกิจกรรมที่ดาเนินการ (รวมถึง
การใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ) และผลของกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงวิธีการ
ทดสอบการวิเ คราะห์ แ ละหลั กฐานการตรวจประเมิน ที่ส าคั ญ
ตามที่ได้ ให้ เหตุผลไว้ สาหรับการทวนสอบ
การบันทึก รายชื่อผู้ท่ไี ด้ ทากิจกรรมทวนสอบเสร็จสมบูรณ์ เวลา
ที่ดาเนินการ และผลของกิจกรรมดังกล่าวมีผลต่อสิ่งที่พบในการ
ทวนสอบและการสรุปผล
เหตุ ผ ลส าคั ญ ของผู้ ท วนสอบที่มี เ มื่ อ ต้ อ งการให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ตัดสิน
การเปลี่ ย นแปลงแผนใดๆของการทวนสอบ และกิจ กรรมที่
เกี่ยวข้ องและวิธกี ารทดสอบที่เป็ นผลจากหลักฐานที่ได้
ผลและสิ่งที่พบจากการทวนสอบ
ข้ อสรุปโดยผู้ทวนสอบในแง่มุมที่สาคัญ รวมไปถึงข้ อยกเว้ น และ
สิ่งผิดปกติท่เี กิดขึ้น และการแก้ ไขหรือการจัดการ (ถ้ ามี) หาก
ผู้ใช้ บริการ ได้ ทาการเปลี่ยนการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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ดั้งเดิม และข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกในส่วนของการลดและกาจัด
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ อผิดพลาดที่สาคัญในข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
ควรมีการให้ เหตุผลและบันทึกไว้
7.6.4

การสือ่ สารและการรายงาน
เอกสารเพื่อการสื่อสารและรายงานผลควรมีดังนี้

-

-

ส าเนาเอกสารรายงานการสื่อ สารกับผู้ใช้ บริ ก าร ผู้เ ชี่ ยวชาญ
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ
บัน ทึก ในระหว่ า งการสื่ อ สารทางวาจาที่ส าคั ญ กับ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ
สาเนาบันทึกที่สาคัญของการสื่อสารทางวาจาและทางลายลักษณ์
อักษรกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการทวนสอบ รวมทั้งเงื่อนไข
ของการทวนสอบ รวมถึงจุดอ่อนที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
ความไม่ ส อดคล้ องกับข้ อกาหนดต่ างๆที่เกิดขึ้น แนวทางการ
ป้ องกัน และแก้ ไ ขความไม่ ส อดคล้ องกับ ข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า ว
รวมถึ ง สถานการณ์ ท่ีล ะเลยหรื อ บกพร่ อ งที่ถู ก พิ จ ารณาว่ า มี
สาระส าคั ญ ผลต่ อ การแก้ ไ ขข้ อ มู ล ปริ ม าณก๊า ซเรื อ นกระจก
ดั้งเดิม
รายงานติดตามผลการทวนสอบ
ส าเนาของหน่ วยงานผู้รับผิดชอบการแสดงปริ มาณก๊าซเรื อ น
กระจกที่รายงานถึง อบก.รวมถึงรายงานการทวนสอบและถ้ อย
แถลงการทวนสอบ

ผู้ ท วนสอบควรให้ ความส าคั ญ ต่ อ การรั ก ษาความลั บ และความ
ปลอดภัยของเอกสารที่ใช้ ในการทวนสอบของผู้ใช้ บริการ โดยมีระยะเวลาอย่างน้ อย 2 ปี
หรือตามที่ อบก. กาหนด
เอกสารการทวนสอบถือเป็ น สมบัติ ของผู้ทวนสอบ การนาบางส่ วน
จากเอกสารดังกล่าวไปใช้ ให้ ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้ใช้ บริการหรือผู้ทวนสอบ
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การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ใดๆ นอกเหนื อ จากที่ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไขในการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับอบก. ควรได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ บริการ
และ/หรือผู้รับผิดชอบข้ อมูล
7.7 ข้อเท็จจริงทีต่ รวจพบหลังจากการดาเนินการทวนสอบ
ผู้ทวนสอบ ต้ องได้ รับหลักฐานที่เพียงพอ และสามารถบ่งชี้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับ
ถ้ อยแถลงการทวนสอบได้ ทนั กับสถานการณ์ปัจจุ บัน หากพบข้ อเท็จจริงที่มีสาระสาคัญถึง
ระดั บ ที่ส ามารถส่ ง ผลเสี ย หลั ง จากที่มี ก ารด าเนิ น การทวนสอบแล้ ว ผู้ ท วนสอบต้ อ ง
พิจารณาดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
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ข้อแนะนาในการทวนสอบ
ขั้นตอนการเตรียมการทวนสอบ
ผู้ทวนสอบควรพูดคุยทาความเข้ าใจกับผู้ขอรั บการทวนสอบก่อนตอบรั บ ทั้ง นี้
เพื่อให้ ทราบถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการทวนสอบ ซึ่งอาจมิใช่เพื่อยื่นขอการรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรกับอบก. เท่านั้น แต่ยังขึ้น อยู่ กับความต้ องการของการใช้
ข้ อมูลที่ผ่านการทวนสอบนี้เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้ าหมายอื่น อาจนาไปใช้ อ้างอิงในรายงาน
สิ่งแวดล้ อมหรือรายงานความยั่ง ยืนขององค์กร เป็ นต้ น โดยที่ผ้ ูทวนสอบจะต้ องได้ รับ
ข้ อมูลจากบริษัทที่ขอรับการทวนสอบที่เพียงพอต่อการพิจารณาตอบรับการทวนสอบ และ
เมื่อตอบรับเป็ นผู้ทวนสอบแล้ วก็จะเริ่ม กาหนดคณะผู้ทวนสอบและการวางแผนการทวน
สอบที่เ หมาะสมก่อ นการเข้ าทวนสอบในพื้ นที่ต่อ ไป ขั้น ตอนการเตรี ยมการทวนสอบ
แสดงดังในรูปที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสื่อสารระหว่างกัน ควรเป็ นอีเมล์

1. เมื่ อ ได้ รั บ การติ ด ต่ อ จากผู้ ข อรั บ การ
เพราะสะดวกและเข้ า ใจโดยทั่ว กัน
ทวนสอบ หน่ วยงานทวนสอบควรมี กระบวนการ ระหว่ างผู้ท่เี กี่ยวข้ องต่างๆ และการ
สื่ อ สารและผู้ รั บ ผิ ด ชอบประสานงานหลั ก กั บ ผู้ ตอบรั บอย่ า งเป็ นทางการควรเป็ น
ขอรั บ การทวนสอบ เพื่ อชี้ แจงขอบเข ตงาน จดหมาย ในการตอบรั บ กลั บ ไม่
ภาระหน้ า ที่ และเงื่ อ นไขอื่น ๆ เช่ น ก าหนดเวลา ควรเกิน 2 สัปดาห์
เสร็จสิ้น ขอบข่ายของการทวนสอบที่อ้างอิง ที่ต้อง
ตกลงในเบื้องต้ นให้ เสร็จสิ้นก่อนเริ่มพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการตอบรับเป็ นผู้ทวนสอบ
ในกรณีน้ั นๆ ผู้ทวนสอบสามารถไม่ตอบรั บได้ ด้วยเหตุผล เช่ น ไม่มีบุคลกรที่มีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ เงื่อนไขเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป หรือผู้ทวนสอบไม่ได้ มีคุณสมบัติ
ของการเป็ นผู้ทวนสอบตามข้ อกาหนดนั้นๆ เป็ นต้ น โดยการตอบกลับไปยังผู้รับบริการควร
จัดทาเป็ นบันทึกตามช่องทางสื่อสารที่ตกลงกัน
เกณฑ์คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ท วนสอบดู
ได้ จ ากที่อ บก.ก าหนดไว้ และท า
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ทวน
สอบ รวมถึ ง ก าหนดบทบบาท
หน้ าที่ จาก เอกสาร TCFO-V-01
รายการตรวจสอบคณะผูท้ วนสอบ

2. เมื่ อ ตรวจสอบข้ อมู ล และเอกสารที่ ผ้ ู
ขอรั บการทวนสอบจั ด ท าขึ้ น ในเบื้ องต้ นแล้ ว
ประกอบด้ วยบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกและรายงานการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกแล้ ว หน่ ว ยงานทวนสอบ
จะต้ องประเมินว่าองค์ประกอบของคณะผู้ทวนสอบ
ควรเป็ นอย่ างไร ผู้ทวนสอบจะต้ องมีองค์ความรู้ ขีด
ความสามารถในเรื่องใดที่ครอบคลุมข้ อกาหนดตาม
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แนวทางการทวนสอบคาร์ บ อนฟุ ตพริ้ นท์ข ององค์ก รก าหนดไว้ และหากจาเป็ นต้ องมี
ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมจะต้ องกาหนดขอบเขต
งาน หน้ าที่และความรับผิดชอบในการทวน
รายการทวตรวจสอบเทียบกับข้ อ กาหนดนี้
สอบภายใต้ การดาเนิน งานของคณะผู้ทวน จัดทาขึ้นเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้จะของการรับรอง
สอบ
ตา มข้ อ ก า หนดนี้ ได้ ด า เ นิ น ก า รอ ย่ า ง
3. เ มื่ อ ผู้ ข อ รั บ ก า ร ท ว น ส อ บ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดนั้ น ๆ โดยการ
กาหนดวัตถุ ประสงค์ให้ ดาเนิ น การรั บรอง พิจารณาสิ่งที่กาหนดต้ องจะมีความสาคัญใน
ผลเพื่ อ ขอขึ้ นทะเบี ย นคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ การตรวจสอบ เพราะหากไม่ดาเนินการ จะ
ขององค์ ก ร โดยอบก. ผู้ ท วนสอบควร ถือเป็ นข้ อผิดพลาดที่สาคัญ ตัวอย่างรายการ
ตรวจสอบความสอดคล้ องกับแนวทางการ
จั ดท า ร า ย ก า ร ที่ ต้ อง ตรวจสอบความ
ประเมิน ดังใน เอกสาร TCFO_V_02
สอดคล้ องของรายงานและข้ อมูลที่ได้ รับมา
จากผู้ขอรับการทวนสอบว่ามีความสอดคล้ องกับข้ อกาหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอน
ฟุ ตพริ้ นท์ ฉบับ ล่ าสุ ด หรื อ ไม่ โดยการวิ เ คราะห์ ข้ อก าหนดแต่ ล ะประเด็น และทาการ
ตรวจสอบในเบื้องต้ นจากเอกสารที่ได้ รับ เช่ น มีคุณสมบัติสามารถขึ้ นทะเบียนคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้ หรือใม่ ขอบเขตขององค์กรและระยะเวลาในการทาข้ อมูลที่เลือก
เป็ นไปตามข้ อกาหนดหรือไม่ ซึ่งรายการตรวจสอบนี้จะเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการทวนสอบ
ที่จัดทาขึ้น
4. หากคณะผู้ทวนสอบ จาเป็ นต้ องขอเข้ าเยี่ยมสารวจกระบวนการและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการปล่อยหรือดูดกลับ GHG ก็สามารถขอเข้ าไปสารวจพื้นที่ก่อนการทวน
สอบ เพื่ อ ให้ มี ค วามมั่ น ใจว่ า เข้ า ใจกระบวนการและกิจ กรรมต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งตาม
ขอบเขตการทวนสอบ และนาไปสู่การจัดทาแผนการทวนสอบที่มีความเหมาะสมต่อไป
5. ออกแบบแผนการทวนสอบ ประกอบไปด้ วยขั้นตอนย่อยดังนี้

- ทบทวนข้ อมูลและองค์ความรู้จากภายนอก ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรผู้ขอรับ
การทวนสอบ ตรวจสอบเงื่ อนไขของกลุ่ ม อุ ตสาหกรรม กฎหมายและ
ข้ อกาหนดจากภายนอกที่เ กี่ยวข้ อง ระดับความสามารถในการจั ดการ
ข้ อมูล GHG ขององค์กร รวมถึงผลการทวนสอบหรือการได้ รับรองข้ อมูล
ก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านมา

- ทบทวนข้ อตกลงเบื้องต้ นของการทวนสอบ หากจะต้ องการทวนสอบเพื่อ
ขอการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร ผู้ทวนสอบจะต้ องมั่นใจว่ า
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สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้น ท์
ขององค์กร รวมถึงการดาเนินการและเอกสารต่างๆ ตามที่ อบก. กาหนด

รูปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการเตรียมการทวนสอบ
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- ทบทวนข้ อมูลในบัญชีรายการปล่อย GHG และรายงานการปล่อย GHG
ว่ามีครบถ้ วนและชัดเจน และทาความเข้ าใจกับการคานวณต่างๆ รวมถึง
แหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่อ้างถึงในรายงาน

- ประเมินสิ่งที่พบจากบัญชีรายการ GHG และรายงานการปล่อย GHG ใน
เบื้ องต้ น เพื่ อ ท าความเข้ า ใจใน
สาเหตุ ข องข้ อ มู ล ที่ค ลุ ม เครื อ ไม่
ชัดเจน หรื อข้ อผิดพลาดจากการ
ล ะ เ ว้ น ก า ร แ ส ด ง ผ ล ที่
คลาดเคลื่ อ น ตั ว อย่ า งที่ พ บได้
บ่อย เช่น

o การระบุ เ นื้ อความที่ ร วบรั ด

o
o
o
o
o

เลือกวิเคราะห์การคานวณของแหล่ง
ที่มีการปล่อย GHG ที่มีสดั ส่วนที่สงู
พิจารณาจากความเสี่ยงต่างๆ ว่ าจะ
เกิ ด ข้ อผิ ด พลาดอย่ า งไรกั บ การ
ประเมินแหล่งปล่อยนี้ และเลือกดูว่า
จะขอ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น เ พิ่ มเ ติ ม
หรือไม่ หลักฐานทีมีอยู่น่าเชื่อถือพอ
หรือไม่

เกิน ไป หรื ออ้ างอิงชื่ อย่ อของ
กระบวนการที่ไม่ ไ ด้ แ สดงชื่ อ
เต็มของกระบวนการนั้นๆ
การไม่นับรวมแหล่ งการปล่ อย GHG ทั้งที่ควรจะมี และไม่ได้ ช้ ีแจง
เหตุผลที่เหมาะสม
การไม่ช้ ีแจงแหล่งที่มาของข้ อมูลหรือวิธกี ารได้ มาของข้ อมูล
การบกพร่องจากการพิมพ์ผดิ คัดลอกและแปะข้ อมูล
การคานวณค่าต่างๆ ด้ วยตัวเลขที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงผิดตาแหน่ง
การใช้ เอกสารที่ไม่เป็ นรูปแบบตามที่อบก. กาหนด เป็ นต้ น

- ผลของการประเมิน เบื้ องต้ น เหล่ า นี้ อาจน าไปสู่ ก ารร้ อ งขอเข้ า ส ารวจ
กระบวนการหรือกิจกรรมในพื้นที่เพื่อทาความเข้ าใจในวิธีการได้ มาของ
ข้ อมูลและระบบการจัดการข้ อมูล ให้ มากขึ้น รวมถึงเป็ นโอกาสในการทา
ข้ อตกลงระหว่างผู้ทวนสอบและผู้ขอรับการทวนสอบให้ ชัดเจนขึ้น

- เมื่อทาความเข้ าใจในข้ อมูลและที่มาของข้ อมูลในรายงานการปล่อย GHG
แล้ ว ผู้ทวนสอบต้ องวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากผู้รับผิดชอบข้ อมูลและระบบ
จัดการข้ อมูล GHG ขององค์กร ซึ่งโดยทั่วไปผู้ทวนสอบจะประเมินจาก
ลักษณะขององค์กร สภาพแวดล้ อมของธุรกิจและข้ อกาหนดหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหาในรายงานและระดับความสามารถ
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ของผู้รับผิดชอบข้ อมูลและผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับการจัดทาข้ อมูล GHG ที่แสดง
ในรายงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
ต่อไป

- บ่งชี้ความเสี่ยงจากข้ อมูลที่แสดงในรายงาน และทาความเข้ าใจในระบบ
ควบคุมและจัดการความเสี่ยงที่มี และจาแนกความเสี่ยงว่าเกิดจากข้ อมูล
เองหรือจากการควบคุม และกาหนดแนวทางการตรวจสอบและทดสอบ
ข้ อมูลด้ วยเทคนิคต่างๆ ประกอบกับการกาหนดแผนการสุ่มตัวอย่าง

- ก าหนดแผนการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ

เมื่ อ ท าการกาหนดรายการข้ อ มู ล

ตรวจสอบข้ อมูล สนั บสนุ น ต่ างๆ ที่
และจานวนในการสุ่มตรวจสอบได้
ได้ อ้ างอิง ถึ ง ในรายงาน ทั้ง นี้ ระดั บ แล้ ว ควรจัดเป็ นเอกสาร โดยให้ ดู
ของการสุ่ ม ตรวจสอบและวิ ธี ก าร จากรูปแบบ เอกสาร TCFO-Vตรวจสอบจะสะท้ อ นมายั ง จ านวน 03 รายการข้อมูลทีส่ ่มุ ตรวจสอบ
ตัวอย่างที่ส่มุ ลักษณะของหลักฐานที่
ต้ องตรวจสอบ และวิธีการที่เลื อกใช้ ในการตรวจสอบ จะสอดคล้ องกับ
ระดับความเสี่ยงและสัดส่วนต่อปริมาณ GHG ในภาพรวม และสัมพันธ์
กับระดับการขอการรับรองที่ผ้ ูขอรับการทวนสอบต้ องการ เช่น ระดับการ
รับรองแบบจากัด แผนการสุ่มข้ อมูลที่จัดทาขึ้นตรวจสอบข้ อมูลสนับสนุน
หรือหลักฐานต่างๆ ที่นามาใช้ ในการคานวณปริ มาณ GHG สุดท้ ายที่
แสดงในรายงาน และตรวจสอบในทุกรายการที่มีสัดส่วนการปล่อย GHG
ไม่ น้ อ ยกว่ าความมีส าระส าคัญที่ก าหนด แต่ ส าหรั บ การรั บรองแบบสม
เหตุผลจะทาการตรวจสอบในทุกรายการข้ อมูลและตรวจสอบถึง วิธีการ
รวบรวม ถ่ายโอน คัดแยก คานวณ ในทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลจน
เป็ นปริ มาณก๊าซเรือ นกระจกที่แ สดงในรายงาน เพื่ อให้ มีความมั่น ใจว่ า
ข้ อมูลในรายงานมีความถูกต้ อง ครบสมบูรณ์ ด้ วยวิธีการที่มีความโปร่งใส
และสอดคล้ องกับข้ อกาหนดหรือวิธปี ฏิบัติท่อี ้ างถึง

- กาหนดจานวนตัวอย่ า งที่สุ่ มตรวจสอบ ด้ วยหลั ก การทางสถิติแ ละการ
คัดเลือกอย่ างเป็ น ระบบหรือการสุ่มก็ได้ หรือในบางรายการที่มีปริมาณ
การปล่ อย GHG ที่สูง อาจทาการสุ่มตรวจสอบทั้งหมด
ระยะเวลาในขั้ น การเตรี ย มการทวน
สอบนั้น ไม่ ควรเกิน 1 เดือน แต่ หาก และต้ องคานึงหลักฐานในแต่ละรายการที่พบว่าเป็ นข้ อมูล
รอข้ อมูลที่จัดส่งกลับมายังผู้ทวนสอบ ในระดับใด เช่ น ข้ อ มูล จากเครื่ อ งวั ดอัตราการไหลของ
หรือ มี ก ารขอนั ด เข้ า สารวจพื้ นที่ก่ อ น เชื้อเพลิงที่ส่งสัญญาณอัตโนมัติเข้ าสู่ระบบประมวลผลราย
การจัดทาแผนการทวนสอบ ก็อาจใช้
เวลาในขั้นตอนนี้มากกว่านั้น

5

นาที หรือบันทึกการขนส่งของเสียตามกฎหมายที่จัดทาทุกเดือน ดังนั้น ผู้
ทวนสอบอาจต้ องพิจารณาถึงจุ ดที่มีความเสี่ยงที่มากที่สุดในเส้ นทางการ
ไหลของข้ อมูลประกอบด้ วย เช่น จุ ดที่การปันทึกข้ อมูลด้ วยมือ จุ ดที่มีการ
คานวณในโปรแกรมต่างๆ เป็ นต้ น
ตัวอย่าง การกาหนดจานวนข้อมูลเพือ่ การสุ่มตรวจสอบ ทาการทดสอบข้ อมูลด้ วยการกาหนด
จานวนข้ อมูลจากชุดข้ อมูลด้ วยวิธกี าร Taro Yamane (1967) ได้ เสนอสูตรคานวณ ดังนี้

n = ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้
N = จานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error)
ถ้ ากาหนดระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะใช้ ค่า 0.05 แทน
ค่าในสมการได้ จานวนตัวอย่าง ดังตาราง
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ข้ อมูล ตัวอย่าง ข้ อมูล ตัวอย่าง ข้ อมูล ตัวอย่าง ข้ อมูล ตัวอย่าง
1
1
30
28
360
189
5000
370
10
10
50
44
500
222
8760
383
12
12
100
80
720
257 10000
385
15
14
120
92
1000
286 100000
398
20
19
200
133
2500
345 200000
399
25
24
250
154
3600
360 500000
400
โดย

เลือกข้ อมูลด้ วยการวิธกี ารสุ่มหรือกาหนดวิธกี ารอย่างมีระบบ (ตามความเหมาะสม)

- กาหนดวิธีการตรวจสอบจะขึ้น กับลั กษณะของหลั ก ฐาน ประกอบด้ วย
วิธีการต่างๆ เช่น การสารวจพื้นที่จริง ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ตี ิดตั้งในพื้นที่
ตรวจสอบเอกสารและข้ อมูลในระบบสารสนเทศ
หลักฐานที่เป็ นเอกสารสนับสนุนต่ างๆ ของบริ ษั ท หรื อ สั มภาษณ์ บุค คลที่เ กี่ย วข้ อ งใน
ที่มี ก ารอ้ า งอิง ในรายงาน ผู้ ท วนสอบ ระบบจัดการข้ อมูล GHG ตามที่วิธีปฏิบัติอ้างถึง
คว รก า หนด รา ย กา รเ อ กสา รที่ จ ะ เช่น ในหลักฐานประเภทที่เป็ นเอกสารสนับสนุ น
ตรวจสอบ เพื่อให้ มีประสิทธิภาพ และ ผู้ทวนสอบสามารถเรี ย กขอดู หลั ก ฐานทั้ง หมด
ลด ค ว า ม ผิ ด พ ลาด ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร หรื อ เลื อ กตรวจสอบเฉพาะบางรายการที่มี จุ ด
ตรวจสอบหลั ก ฐานที่ ไ ม่ เ กี่ ยวข้ อง สังเกต จุดที่มีค่ามากที่สุดหรือน้ อยที่สุด และการ
ตั ว อ ย่ า ง เ อ ก ส า ร TCFP_V_04
รายการตรวจสอบเอกสารสนับสนุน
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ตรวจสอบหลักฐานด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่ อให้ หลั กฐานประเภทอื่น มา
เทีย บเพื่ อดูความสอดคล้ องของวิธีการควบคุมข้ อมูลกับการปฏิบัติจ ริ ง
หรื อการตรวจสอบข้ อมูล ในระบบจากทาการทดสอบจุ ดอ่อนของระบบ
รวบรวมข้ อมูลและบันทึกผล เช่น การคานวณเฉลี่ยหรือผลรวมของข้ อมูล
ที่มีก ารไม่ มีร ายงานข้ อ มู ล จะเป็ นการซ่ อ มหรื อ หยุ ด การผลิ ต ว่ ามี ก าร
คานวณที่ผดิ พลาดหรือไม่
6. จั ด ท าแผนการทวนสอบที่มีค วามสมบู ร ณ์เ ป็ นสิ่ ง จ าเป็ น เนื่ อ งจากถื อ เป็ น
หลักฐานที่สาคัญของกระบวนการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่ต้องสามารถ
อ้ างอิง กับการดาเนิน การทวนสอบอย่ างเป็ นระบบได้ ในภายหลัง โดยที่รายละเอียดของ
แผนการทวนสอบจะประกอบด้ วยข้ อมูลพื้นฐานต่างๆ ของหน่วยงานทวนสอบและผู้ ขอรับ
การทวนสอบ ข้ อตกลงเบื้องต้ นในการทวนสอบ ขอบเขตเวลาที่ดาเนินการ การประเมิน
ปริมาณเพื่อจัดลาดับความสาคัญของรายการ GHG ในแต่ละประเภท การจาแนกความ
เสี่ยงประเภทต่างๆ รายการข้ อมูลที่สุ่มตัวอย่างและรายการตรวจสอบระบบข้ อมูล เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้ อง ความตรงกันของข้ อมูล และสอดคล้ องกับเกณฑ์ การทวนสอบที่
กาหนด
7. หัวหน้ าผู้ทวนสอบควรจัดสรรให้ ผ้ ูทวนสอบแต่ละท่านช่วยกันพัฒนาในส่วนที่
รับผิดชอบและทาการทบทวนร่วมกันก่อนเข้ าทวนสอบในพื้นที่ เพื่อให้ การทวนสอบเป็ นไป
ตามแผนและมีประสิทธิภาพในการทวนสอบสูงที่สุด
8. เมื่อจัดทาแผนการทวนสอบเสร็จ
ควรส่ ง ข้ อมู ล เบื้ องต้ นของการทวนสอบ
ข้ อ ตกลงการทวนสอบเบื้ องต้ น ก าหนดการ
ทวนสอบ ให้ กับผู้ขอรับการทวนสอบได้ ทราบ
และตอบข้ อ ซัก ถามหากมี ความสงสั ยในการ
ทวนสอบเท่าที่จาเป็ นและมีความชัดเจน

รู ป แบบแผนการทวนสอบ เอกสาร
TCFO-V-05 แผนการทวนสอบควร
จัดทาให้ มีข้อมูลที่ครบถ้ วนและสมบูรณ์
หากเป็ นไปได้ ให้ ระบุ ร ายละเอี ย ดให้
ชั ด เจน และเป็ นเอกสารหลั ก ที่ผ้ ู ท วน
สอบยึดถือในการทวนสอบในพื้นที่ และ
พั ฒน า ก า หนด ก า ร ทว น สอ บ ตา ม
เอกสาร TCFO-V-06 กาหนดการทวน
สอบ เพื่ อ แจ้ งให้ กับ ผู้ รับ การทวนสอบ
เตรียมพร้ อมในวันที่มีกิจกรรมการทวน
สอบ

9. แผนการทวนสอบเหล่ านี้ อาจ
เปลี่ ย นแ ปล งไ ด้ หา ก ผู้ ทวน ส อบทร า บ
ข้ อเท็จ จริ ง ในภายหลั ง เพิ่ มเติม เช่ น พบว่ ามี
หน่วยธุรกิจอื่นที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตขององค์กร
ที่ได้ จั ดทาแผนการทวนสอบไปแล้ ว หรือ พบจุ ดอ่อ นในการทวนสอบในภายหลัง หรื อ
แม้ ว่าพบเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่ได้ พบระหว่างการทวนสอบข้ อมูลในพื้นที่ แต่อย่างไรก็
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ตามการแก้ ไขแผนการทวนสอบ ผู้ทวนสอบจะต้ องบันทึกและแก้ ไขแผนการทวนสอบ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรด้ วย

การเตรียมการของผูร้ บั การทวนสอบ
การเตรียมพร้ อมของผู้ขอรับการทวนสอบ ก่อนทาการทวนสอบในพื้ นที่ ผู้ขอรับ
การทวนสอบควรจะเตรียมพร้ อมในการทวนสอบก่อน ประกอบด้ วย
1. ทาความเข้ าใจในวัตถุประสงค์แ ละเป้ าหมายของการทวนสอบ และทบทวน
ข้ อกาหนดตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้น ท์
ขององค์กร
ผู้ ท วนสอบควรย้ า เตื อ นให้
2. กาหนดบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมทวนสอบที่จะเกิดขื้น ให้ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเหมาะสมและให้ ทราบทั่วกัน
3. ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้ องของข้ อมูล
GHG ในระบบสารสนเทศและบัญชีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่จัดเตรียมขึ้น

ผู้รับการทวนสอบดาเนินการ
ท าความเข้ าใจกั บ ผู้ บริ ห าร
เจ้ า หน้ า ที่ท่ ีเ กี่ยวข้ อง ถึงที่ม า
และวัตถุประสงค์ของการทวน
สอบที่จะเกิดขึ้น ให้ จัดเตรียม
หลั ก ฐานต่ า งๆ และเอกสาร
สนับ สนุ นที่เ กี่ย วข้ อ งไว้ หรื อ
นั ด ห ม า ย ใ น เ บื้ อ ง ต้ น ใ ห้
เตรียมพร้ อมในพื้นที่

4. จั ดเตรี ยมเอกสารสนั บสนุ น ต่ า งๆ ที่มี ก าร
อ้ างอิ ง ในรายงาน แยกไว้ เ พื่ อให้ สามารถสื บค้ น ได้ ง่ าย
โดยเฉพาะข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับรายการก๊าซเรือนกระจกที่สัดส่วนการปล่อยที่สูงหรือที่ผ้ ูทวน
สอบได้ แจ้ งให้ ทราบก่อนทาการตรวจสอบเอกสารหรือข้ อมูลเบื้องต้ น
5. จัดเตรียมหลักฐานที่เ ป็ นเอกสารหรือข้ อมูล ในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อ งกับการจั ดการข้ อ มูล GHG เช่ น รูปถ่ ายกิจ กรรมการตรวจประเมิน ภายใน
รายงานการประชุมของฝ่ ายบริหารที่แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการรับรองและทบทวนข้ อมูล
คู่มือหรือวิธปี ฏิบัติต่างๆ ในระบบการจัดการข้ อมูล GHG ที่ปรากฏและอ้ างอิงในรายงาน
6. หากพบข้ อบกพร่องต่างๆ ก่อนทาการทวนสอบในพื้นที่ให้ ผ้ ูรับผิดชอบข้ อมูล
ทาการแก้ ไขข้ อบกพร่องอย่างเป็ น
การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรายงานก่อนการทวนสอบใน
จ ริ ง ใ น ทั น ที ห รื อ แ จ้ ง กั บ ผู้ ที่
พื้นที่ ผู้ทวนสอบจะต้ องพิจารณาว่ าขัดแย้ งกับข้ อตกลง
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห้ ท า ก า ร แ ก้ ไ ข
ในการทวนสอบที่มี อยู่ ก่อนหรื อ และหากต้ อ งทาการ
ทบทวนแผนการทวนสอบและข้ อมูลใหม่ จะต้ องแจ้ ง ข้ อบกพร่องที่พบด้ วยกระบวนการ
อย่ า งเป็ นระบบ ทั้ง ให้ ชี้ แจงกั บ
ให้ กบั ผู้รับการทวนสอบทราบถึงผลกระทบเหล่านี้
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คณะผู้ ท วนสอบว่ า มี ก ารแก้ ไ ขข้ อ มู ล จากในข้ อ มู ล เดิ ม ที่ไ ด้ จั ด ส่ ง ไปก่ อ นหน้ า นี้ อย่ า ง
ตรงไปตรงมา

กิจกรรมการทวนสอบในพื้ นที่
ก่อนเริ่ มการทวนสอบในพื้น ที่จะต้ องมีการเปิ ดประชุ มชี้ แจง ประกอบด้ วยการ
ยืนยันข้ อตกลงเบื้องต้ นในการทวนสอบ การแนะนาคณะผู้ทวนสอบ นาเสนอกระบวนการ
ทวนสอบตามกาหนดการทวนสอบที่แจ้ งให้ ทราบก่อนหน้ านี้ และฝ่ ายผู้รับผิดชอบข้ อมูล
นาเสนอเจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ อ งกับข้ อ มูล ต่างๆ ที่เ ข้ าร่ วมการทวนสอบด้ วย และนาเสนอ
ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกที่จัดทาขึ้นและขอให้ มีการทวนสอบ หลังจากนั้นคณะผู้ทวนสอบจะ
เข้ าสู่การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ด้ วยวิธีการต่างๆ และสรุปผลการทวนสอบ ดังแผนผัง
ขั้นตอนในรูปที่ 2 โดยมีข้นั ตอนตามลาดับ ดังนี้

รูปที่ 2 ขั้นตอนการทวนสอบในพื้นที่
กระบวนการทวนสอบจะแบ่งเป็ นการตรวจสอบใน 2 ส่วนคือ
1. การประเมินระบบและการควบคุมข้ อมูลสารสนเทศ
ผู้ทวนสอบจะค้ นหาสาเหตุของความผิดพลาดในประเด็นต่างๆ โดยใช้ ความ
เชี่ยวชาญและวิธีต่างๆ ในการทดสอบข้ อมูลในระบบสารสนเทศ ดังในตารางที่ 1 และทา
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การตรวจสอบหลักฐานอื่นๆ เพื่อสอบยันความถูกต้ อง เช่ น การตรวจนับบันทึกควบคู่กับ
การสัมภาษณ์ผ้ ูจัดทาข้ อมูลดิบ เพื่อตรวจสอบวิธีการที่อ้างถึงกับวิธีท่ปี ฏิบัติจริง หรือการ
ตรวจสอบข้ อมูลที่เว้ นว่างหรือมีค่าติดลบที่แสดงในระบบเทียบกับวิธีปฏิบัติของผู้บันทึก
ข้ อมูล ว่ามีการแก้ ไขหรือดาเนินการอย่างไร เป็ นต้ น โดยการตรวจสอบระบบข้ อมูลและ
การควบคุมข้ อมูลเหล่านี้จะต้ องพิจารณาถึงเส้ นทางการไหลของข้ อมูลและทาการทดสอบ
ตามแผนการสุ่มที่กาหนด โดยอาจเริ่มจากความเสี่ยงจากการป้ อนข้ อมูล เข้ าระบบด้ วย
พนักงานจดบันทึก โดยการตรวจสอบสิ่งที่บันทึกกับผลของการถ่ายโอนข้ อมูลในระบบ
จากนั้นตรวจสอบการถ่ายโอนข้ อมูลในแต่ละลาดับว่ามีความถูกต้ องตรงกัน
หรื อไม่ รวมถึงการรวมและแยกข้ อมูล หรื อการคานวณ เช่ น การรวมข้ อมูล จากบัน ทึก
ประจาวันเป็ นรายเดือนเพื่อเข้ าสู่ระบบสารสนเทศ การแยกส่วนการใช้ พลังงานด้ วยการปัน
ส่วนและการอ้ างอิงกับระบบบัญชี เป็ นต้ น
และสุดท้ ายตรวจสอบการแสดงผลของข้ อมูลสุดท้ ายที่พบในบัญชีการปล่ อย
ก๊าซเรื อนกระจก ว่ ามีความสอดคล้ อง ตรงกัน ของข้ อ มูล ที่ผ่านการคานวณเป็ น ปริมาณ
GHG ของแต่ละแหล่ งปล่ อย ด้ วยการทดสอบป้ อนข้ อมูล เข้ าในระบบและทดสอบความ
ถูกต้ องของที่แสดงผลออกมา หรือตรวจสอบการเผยแพร่ ข้อมูลขององค์กรที่ผ่านมาว่ามี
ความสอดคล้ อ งกับ ขอบเขตที่ก าหนดหรื อ ไม่ หรื อ มีก ารเปลี่ ยนแปลงการน าเสนอผล
อย่างไร เป็ นต้ น
ระหว่ างการตรวจสอบหลัก ฐานต่ างๆ ผู้ทวนสอบ

สิ่ ง ที่ ต้ องตรวจสอบใน จะต้ อ งบั น ทึ ก สิ่ ง ที่ พ บ ไม่ ว่ า จะเป็ นชื่ อ คนที่ ใ ห้
ระบบข้ อ มู ล นั้ น จะคาบเกี่ ย วทั้ ง กั บ สัมภาษณ์ วิธกี ารได้ มาของข้ อมูลดิบ ตารางรายการ
ความมี ป ระสิ ท ธิภ าพของระบบการ เครื่ อ งมื อ วั ด รู ป ภาพหรื อ แผนผั ง การเบิ ก จ่ า ย
จัดการข้ อมูล การมอบหมายบทบาท เชื้อเพลิง ชื่อเอกสารสนับสนุนต่างๆ ดังนั้น ผู้ทวน
และความรั บผิดชอบของบุ คลากรที่ สอบอาจบั น ทึก ด้ ว ยมื อ บนสมุ ด บั น ทึก แล้ ว จึ ง
เกี่ยวข้ องกับระบบข้ อมูล ผู้ทวนสอบ ก ลั บ ม า ส รุ ป สิ่ ง ที่ พ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ว่ า มี
ควรตรวจสอบหลั ก ฐานต่ า งๆ ด้ ว ย ข้ อ ผิดพลาดในภายหลัง ด้ วยแบบฟอร์มเอกสาร
ก า ร ข อ ดู บั น ทึ ก ห รื อ สั ม ภ า ษ ณ์ ตามตัวอย่าง เอกสาร TCFP_V_07 แบบบันทึกสิ่ง
ทีพ่ บและการประเมินผล
บุคลากร เพื่อให้ ม่ันใจว่าระบบต่างๆ
ที่กาหนดไว้ ยังคงทางานได้ อย่างที่ควรจะเป็ น บุคคลที่พูดคุยมีความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่
ที่ได้ รับ รู้ถึงวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ตนเองเกี่ยวข้ องและทราบว่าจะด้ องดาเนินการอย่างไรหาก
พบข้ อ บกพร่ อ ง ซึ่ ง ผลลั พ ธ์ ข องการประเมิ น ในส่ ว นนี้ เป็ นการชี้ ให้ เห็น ถึ ง สาเหตุ ข อง
ข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผู้ทวนสอบจะต้ องพิจารณาในประเด็นที่มาและหลักการในการพัฒนา
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ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกอย่างสมเหตุผล สอดคล้ องกับข้ อกาหนดการประเมินคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ขององค์กร ได้ แก่

- การคัดเลือกข้ อมูลและระบบข้ อมูล เช่น การตัดสินใจเลือกขอบเขตของ
-

-

องค์กรในการจัดทาข้ อมูล ก๊าซเรื อนกระจก กระบวนการพิจ ารณาเลื อก
วิธกี ารคานวณที่นามาใช้
การคัดเลือกแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกภายใต้ ขอบเขตของ
องค์กร
การติดตามตรวจสอบข้ อมูลที่กาหนดไว้ เป็ นวิธปี ฏิบัติ
การพิจารณาเทคนิคการตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล และการเลือกใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆ ที่มีความเหมาะสม
การพิ จ ารณากระบวนการและการจั ด การที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจ
อนุ มัติท่เี ป็ นเอกสารก่อนนาเข้ าสู่ระบบสารสนเทศขององค์กร ว่ ามีความ
สอดคล้ องกันระเบียบปฏิบัติท่กี าหนดไว้ และเป็ น ไปตามบทบาทหน้ าที่
ของบุคคลที่กาหนดไว้ อย่างเหมาะสม
การตรวจสอบข้ อมู ล ที่ อ ยู่ ใ นระบบว่ า มี ค วามถู ก ต้ อง ครบถ้ วนและ
สอดคล้ องกับที่ได้ นาเสนอในรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง
การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากข้ อผิดพลาดจากการควบคุมข้ อมูล
ระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่เ กี่ยวข้ อ งกับการจั ดทาข้ อมูล ก๊าซ
เรือนกระจกมีความสอดคล้ องกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรหรือเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร
นโยบายและหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการจัดการก๊าซเรือน
กระจกของฝ่ ายบริหาร โดยให้ พิจาณาถึงวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นต่างๆ ที่ได้
แสดงออกหรือสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร
การรวบรวม ประมวลผลข้ อ มู ล ในระดับ ต่ า งๆ ที่น าไปสู่ก ารจั ด การใน
ระดับนั้นๆ เช่น เป้ าหมายประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของฝ่ ายต่างๆ
เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดที่ใช้ มีการสอบเทียบและบารุงรักษา
อย่างเหมาะสม มีความเที่ยงตรง เมื่อมีการนามาใช้ งาน
กระบวนการที่ให้ มีความมั่นใจว่าหากมีการพบข้ อบกพร่ องในข้ อมูลก๊าซ
เรื อนกระจกในระบบ จะมีการตรวจสอบและรายงานกลับเพื่อให้ มีการ
แก้ ไขที่เหมาะสม
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- ระเบียบและวิธกี ารเข้ าถึงบันทึกและป้ องกันการปรับปรุงข้ อมูลที่ไม่ถูกต้ อง
ในระบบสารสนเทศ เป็ นต้ น
2. การประเมินความถูกต้ องของข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
การประเมิน ความถู กต้ อ งของข้ อ มูล เกี่ยวข้ องกับการค้ น หาหลัก ฐานที่บ่ง ชี้
สาเหตุของข้ อผิดพลาดจากความไม่ถูกต้ อง ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่สอดคล้ องกัน
ของข้ อมูลในระดับต่างๆ ที่แสดงอยู่ในรายงาน ข้ อมูลสนับสนุนในการคานวณ หรือข้ อมูล
ดิบ เทคนิคในการตรวจสอบข้ อมูลจากต้ องเริ่มจากการค้ นหาหลักฐานต่างๆ ที่ได้ รับการ
อ้ างอิงว่ามีความเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลดิบ จะต้ องตรวจสอบจากวิธีการได้ มาของข้ อมูล การ
ถ่ายโอน และผลการคานวณ มีความเหมาะสมจาก 1) หลักฐานเชิงกายภาพ เช่น มิเตอร์
และมาตรวัด ที่เป็ นอุปกรณ์ในการตรวจวัดและแสดงข้ อมูลดิบ ก่อนถูกคัดลอกเป็ นข้ อมูล
ในบันทึก 2) เอกสารเป็ นประเภทของหลักฐานอีกประเภทหนึ่งที่พบได้ มากกว่าและถูก
ตรวจสอบค่อนข้ างมากเนื่องจากข้ อมูลก๊า ซเรือนกระจกต่างๆ จะถูกบันทึกและรวบรวม
นามาคานวณเป็ นข้ อมูลดังแสดงรายงาน เป็ นลาดับตามการไหลของข้ อมู ล และ3) การ
ตรวจสอบหลักฐานประเภทคารั บรองที่ได้ รับไปแล้ ว เพราะในบางรายการข้ อมูลอาจอ้ างถึง
รายงานหรือข้ อมูลสรุปที่มีหน่วยงานภายนอกหรือภายในเห็นชอบหรืออนุมัติไปแล้ ว
ผู้ทวนสอบจะต้ องตรวจสอบความสอดคล้ องกัน กับบุคลากรต่ างๆ หรื อขอ
หลักฐานเชิงเอกสาร เพื่อใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจว่ามีความน่ าเชื่อถือหรือไม่ อาจ
ต้ องทาการสัมภาษณ์หลายคนหรือทดสอบข้ อมูลในเรื่องเดียวกันในหลายทาง เพื่อให้ เข้ าใจ
ในข้ อมูลและสามารถประเมินความถูกต้ องได้ อย่างแม่นยา
ตัวอย่ างข้ อมูลที่ต้องมีในการทวนสอบแบ่งตามประเภทของแหล่ งปล่อยและ
ดูดกลับ GHG อ้ างอิงตารางที่ 2 (หน้ า 32) โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้ องกับหลักฐาน
ที่ตรวจสอบต่างๆ ที่ใช้ ประกอบในการรวบรวม คานวณ ถ่ายโอน ผนวกและแยก ข้ อมูล
ก๊าซเรือนกระจก โดยประเด็น แรกที่ต้องตรวจสอบว่าข้ อมูลเหล่านี้มีครบถ้ ว นแล้ วหรือยัง
โดยที่ข้อมูลที่ถูกต้ องนั้น ผู้ทวนสอบอาจหามาประกอบเองเพื่อใช้ ยืนยันและตรวจสอบว่ามี
ความสอดคล้ อ งกัน กับ ข้ อ มู ล ที่ผ้ ู รั บ ผิด ชอบใช้ อ้ า งอิง การทดสอบข้ อมู ล ต่ า งๆ อาจ
พิจารณาตั้งแต่ แหล่งข้ อมูลดิบ การถ่ายโอนข้ อมูล การใช้ ข้อมูลทุติยภูมิจากภายนอกจาก
แหล่ งต่างๆ การคานวณค่าด้ วยสมมติฐานหรือการประมาณการต่างๆ เพื่อหาจุ ดที่อ่อน
และสาเหตุของข้ อผิดพลาดที่พบ
การตรวจสอบเอกสารสนับสนุนหรือ ที่ถูกอ้ างอิง เช่น การใช้ ข้อมูลดิบจากใบ
เรียกเก็บเงินของซัพพลายเออร์ การสาเนาสลิปจ่ายค่านา้ มันเชื้อเพลิงจากผู้ จาหน่าย การ
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ถ่ายโอนข้ อมูลจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้ าสู่ระบบสารสนเทศ การติดตามข้ อมูลที่รายงาน
กับฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายบริ หาร จะต้ องพิจ ารณาความน่ า เชื่อ ถือ และมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้ อผิดพลาดจากการนาข้ อมูลเหล่ านี้มาใช้ ด้วยหรือไม่ เพื่อให้ ม่ันใจว่ามีความสอดคล้ อง
ตรงกันทั้งหมดเช่นกัน
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การตรวจสอบผ่านข้ อมูลในรายงาน GHG ผู้ทวนสอบจะทาการตรวจหาข้ อมูล
ที่อ าจถู ก ละเว้ น ไม่ แ สดงในรายงานโดยตั้ ง ใจหรื อ ไม่ กต็ าม เพื่ อ สื บหาสาเหตุ ด้ว ยการ
ตรวจสอบจากบันทึกข้ อมูลด้ นทางและปลายทาง หรือหลักฐานจากการให้ ข้อมูลของผู้ท่ี
ตัวอย่ าง ประเด็นคาถามที่ผ้ ูทวนสอบ เพื่อตรวจสอบหลักฐานของแหล่ งการปล่ อยก๊าซเรือน
กระจกจากการเผาไหม้
 ชนิดของเชื้อเพลิงที่นามาใช้ เป็ นเชื้อเพลิงชีวภาพเป็ นส่วนประกอบหรือไม่
 คานวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไบโอเจนนิกอย่างไร
 การเลือกใช้ ข้อมูลจากการบันทึกภายในเทียบกับข้ อมูลภายนอกองค์กรเป็ นอย่างไร มี
ความตรงกันหรือไม่
 การรวบรวมข้ อมูลในรายเดือนเป็ นรายปี ทาได้ อย่างไร
 การบันทึกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องการเผาไหม้ เหล่านี้แยกส่วนตามกระบวนการเพื่อการจัดการ
และการรวมข้ อมูลเพื่อคานวณในขอบเขตองค์กรและเวลาที่จัดทารายงาน เช่ น ปริมาณ
นา้ มันเชื้อเพลิงสาหรับการขนส่งภายในและที่จาหน่ายให้ กับพนักงานเพื่อเป็ นสวัสดิการ
เป็ นต้ น
 ได้ มีการตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซที่ปล่อยจากการเผาไหม้ หรือไม่
 ตรวจวัดประสิทธิภาพของการเผาไหม้ ด้วยความถี่อย่ างไร และมีสมมติฐานที่ใช้ ในการ
ประเมินก๊าซเรือนกระจกอย่างไร และอ้ างอิงในแหล่งข้ อมูลใด
 การเผาไหม้ สารประกอบคาร์บอนทั้งที่เป็ นสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์มีการประเมิน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับปฏิกริ ิยาออกซิเดชั่นหรือไม่ เช่น อุณหภูมิ อัตราการป้ อนและความ
เข้ มข้ นของออกซิเจน ความดัน เป็ นต้ น
 GWP ที่ใช้ สาหรับก๊าซเรือนกระจกแต่ ละชนิด การเลือกใช้ ค่า GWP เป็ นไปตามที่
กาหนดหรือไม่ และค่ าการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกของวัตถุดิบหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อม (ประเภทที่ 3) ใช้ ค่า GWP ใดในการคานวณ
 มีความถี่ในตรวจสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดเป็ นอย่างไร
 การสอบเทียบได้ ดาเนินการกับหน่วยงานใด และมีผลการสอบเทียบหรือไม่
 เครื่องมือเหล่านี้ได้ สอบเทียบครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

เกี่ยวข้ องถึงสาเหตุของการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกชี้แจงข้ อมูลที่ถูกละเว้ นดังกล่าว ว่ามี
ความเหมาะสมหรื อไม่ เช่ น การละเว้ น แหล่ ง ปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจกบางรายการที่ไ ม่
สามารถประเมินปริมาณได้ หรือ การละเว้ นข้ อมูลในบางชุดเนื่องจากบันทึกสูญหาย
การคานวณซา้ เพื่อยืนยันความถูกต้ องของข้ อมูลด้ วยหลักการวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
รวมถึงการรวมข้ อมูลดิบหลายแหล่ ง การคานวณผลการปล่ อย GHG จากผลรวมของ
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หน่วยวัดกิจกรรมและค่าการปล่อย GHG ที่ใช้ การหาผลรวมและค่าเฉลี่ยต่างๆ ที่องค์กร
นามาใช้ เป็ นค่าสมมติฐานในการประเมินปริมาณในภาพรวมต่อไป
ทั้งนี้การตรวจสอบข้ อมูลจากหลักฐานต่างๆ หากเป็ นค่าเชิงปริมาณที่แน่นอน
หรื อ ใช้ ค่ า ประมาณการด้ ว ยหลั ก การเชิ ง อนุ รั ก ษ์ นิ ย ม ผู้ ท วนสอบต้ อ งท าการค านวณ
ย้ อนกลั บเพื่อ ให้ ม่ัน ใจว่าปริมาณก๊าซเรือ นกระจกที่แ สดงมีความถูก ต้ องหรือ ไม่ มีความ
คลาดเคลื่ อนอย่ างมีส ารส าคั ญ และหากเกิดความคลาดเคลื่ อ นจากข้ อ ผิดพลาดที่พ บ
จะต้ องสามารถประเมินค่าที่เบี่ยงเบนไปจากค่าที่แสดงในรายงานการปล่อย GHG และผู้
ทวนสอบจะต้ อ งใช้ ในการตัดสิน ใจสรุปข้ อ ผิดพลาดที่พบนั้ น ว่าจะสรุปผลการทวนสอบ
อย่ า งไร โดยอ้ า งอิง ระดั บ ของรั บ รองและค่ า ความมี ส าระส าคั ญ ที่ย อมรั บ ได้ ต้ั ง แต่ ใ น
ข้ อตกลงเบื้องต้ น เป็ นสาคัญ ซึ่งในประเด็นนี้อยู่ในหัวข้ อถัดไป ขั้นตอนการสรุปผลการ
ทวนสอบ
การสอบยันความถูกต้ อง เป็ นเทคนิคหนึ่งที่ผ้ ูทวนสอบพึงใช้ เพื่อให้ เกิดความ
เชื่ อ มั่น ในระดับการรั บรองที่ตกลงกัน ไว้ การสอบยั น ความถู กต้ องควรพิจ ารณาเฉพาะ
ข้ อมูล เชิง ปริ ม าณที่มีในบัญชี รายการ GHG ไว้ ว่ามีความเบี่ยงเบนจากข้ อ มูล ที่น ามาใช้
เทียบเคียงในระดับใด ด้ วยการวิเ คราะห์ เชิ ง วิทยาศาสตร์ หรื อสถิติ เพื่ อประเมิน ความ
น่าเชื่อถือของข้ อมูลนั้นๆ
ผู้ทวนสอบควรคานึงถึงการเปรียบเทียบข้ อมูลในระดับต่างๆ ในระหว่างการ
ตรวจสอบหลั กฐาน โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มูล ที่มีความผิดปกติหรือ มีความเสี่ยงที่จ ะเกิด
ข้ อผิดพลาดที่สาคัญ ประเภทของการสอบยันของข้ อมูลที่สอดคล้ องกับความเชื่อมั่นของ
ข้ อ มูล ที่ตรวจสอบ เช่ น การสอบยั นข้ อ มูล จากภายในกระบวนการ อาจเห็น เพียงความ
เปลี่ยนแปลงของข้ อมูลที่ช่วงเวลาแตกต่างกัน ซึ่งบ่งชี้สาเหตุของความเบี่ยงเบนนั้นได้ เช่น
การซ่อมบารุงบางเดือนซึ่งเป็ นสาเหตุให้ ข้อมูลรายเดือนที่เว้ นว่างหรือมีปริมาณน้ อยกว่า
ค่าเฉลี่ยอย่างผิดปกติ หรือการสอบยันกับข้ อมูลภายนอกองค์กรโดยเทียบผ่านค่าดัชนีเชิง
ประสิทธิภาพการผลิต เช่น เปรียบเทียบกับค่าดัชนีปริมาณการผลิตต่อการใช้ ไฟฟ้ าเฉลี่ย
ของประเทศในผลิตภัณฑ์เดียวกันหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากหน่วยผลิตไฟฟ้ าของตนเองเปรียบเทียบกับค่าที่ได้ จากผู้ผลิตไฟฟ้ ารายอื่น เป็ นต้ น
(ดูตัวอย่างจากของ 7.3.3 หน้ า 34 เพิ่มเติม)
ทั้งนี้ผลของการสอบยันข้ อมูลนี้อาจเป็ นเพียงการตรวจสอบความถูกต้ องเบื้องต้ น
เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์หาความคลาดเคลื่อนและสาเหตุของข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ด้ วย
วิธกี ารอื่นๆ ต่อไป

15

ในระหว่างการทวนสอบ ผู้ทวนสอบต้ องระลึกเสมอว่าการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
เพื่อทาการประเมินสิ่งที่พบต่างๆ เทียบกับเกณฑ์การทวนสอบที่ได้ ตกลงไว้ ก่อนเริ่มทาการ
ทวนสอบและประเมินสอดคล้ องกับหลั กเกณฑ์การขึ้น ทะเบียนคาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์ของ
องค์กร ที่อบก.ได้ กาหนดไว้ และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอน
ฟุ ตพริ้ นท์ ฉบั บล่ าสุ ด ที่มี ขอบเขตที่ก าหนด ทั้ง ขอบเขตเวลา กิจ กรรมภายใต้ องค์ก ร
ดังนั้นการสอบถามหรือหาหลักฐานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องอาจทาให้ เสียเวลา และอาจเกิดความ
สับสนได้ ในภายหลัง จึงควรดาเนินตามแผนการทวนสอบที่ออกแบบไว้ อย่างเคร่งครัดและ
จะปรับแผนการทวนสอบก็ต่อเมื่อมีการข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมจากประเด็นในการทวนสอบไป
แล้ วเท่านั้ น ซึ่ง ทั้ง นี้ จะต้ องมี การปรึ กษากับหั วหน้ าผู้ทวนสอบเพื่ อให้ ความเห็น ต่ อการ
ดาเนินการเพิ่มเติมเหล่านี้ด้วย
และก่อนจะจบสิ้นกิจกรรมทวนสอบ ผู้ทวนสอบจะต้ องได้ รับข้ อมูลหรือตรวจสอบ
หลักฐานจนมีความมั่นใจว่าจะสามารถสรุปสิ่งที่พบและนาไปสู่การประเมินผลที่ถูกต้ องต่อไป

ข้อสรุปผลการทวนสอบ
เมื่อกระบวนการทวนสอบได้ ดาเนินการตามกาหนดการทวนสอบในวันนั้นแล้ ว ซึ่ง
อาจเสร็จสิ้นก่อนหรืออาจยังไม่แล้ วเสร็จสิ้นตามกาหนดการทวนสอบที่ได้ ออกแบบไว้ คณะ
ผู้ทวนสอบจะแจ้ งให้ กับผู้รับการทวนสอบทราบ ว่าจะประชุ มสรุปสิ่งที่พบและความเห็น
จากผู้ทวนสอบแต่ละท่านเป็ นการส่วนตัว คณะผู้ทวนสอบสามารถขอสถานที่แ ละเวลา
ในช่วงขณะหนึ่งเพื่อรายงานสิ่งที่พบ อภิปรายผลประเมิน โดยหัวหน้ าผู้ทวนสอบจะทาการ
สรุปผลการทวนสอบจากประเด็นต่างๆ ที่พบในวันนั้น โดยจะรับฟั งความเห็นอย่ างเปิ ด
กว้ าง อ้ างอิงเหตุผลในการตัดสินใจกับหลักฐานที่พบ และบ่งชี้ความไม่สอดคล้ องกับเกณฑ์
การทวนสอบได้ ผลสรุปการทวนสอบสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภทดังนี้

1) รายการขอให้ แก้ ไขและป้ องกันข้ อบกพร่อง (Corrective Action Request,
CAR) หมายถึง บันทึกหรือรายการข้ อผิดพลาดที่สาคัญหรือไม่กไ็ ด้ ซึ่งผู้ทวน
สอบประเมินว่า ผู้รับการทวนสอบต้ องดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่ องที่พบนั้น
หรือดาเนินการป้ องกันข้ อบกพร่องที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในอนาคต
2) ประเด็นให้ ช้ ีแจงเพิ่มเติม (Clarification, CL) หมายถึง บันทึกหรือรายการ
ตรวจสอบที่พ บว่ า ยั ง มี ค วามไม่ ชั ด เจน ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ประเมินความสอดคล้ อง ความถูกต้ อง หรือความสมบูรณ์ของข้ อมูล ผู้ทวน
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สอบจึ ง ขอให้ ผู้ รั บ การทวนสอบจั ด เตรี ย มและชี้ แจงข้ อ มู ล รายการนั้ น ๆ
เพิ่มเติม
3) ประเด็นให้ ปรับปรุงเพื่อตรวจสอบในครั้งหน้ า (Forward Action Requests,
FAR) หมายถึงบันทึกหรือรายการสิ่ง ที่พบที่เป็ นประเด็นที่สาคัญ ซึ่ง ผู้ทวน
สอบขอให้ ผ้ ูขอรับการทวนสอบดาเนินการ และจะตรวจสอบการดาเนินการ
ดังกล่าวในการทวนสอบครั้งต่อไป
เมื่อทาการประเมินสิ่งที่พบเทียบกับเกณฑ์การทวนสอบและหลักฐานต่างๆ แล้ ว
โดยบ่งชี้แบ่งเป็ น 3 ประเภทแล้ ว ให้ สรุปผลกับที่ประชุมได้ รับทราบ และเปิ ดโอกาสผู้รับ
การทวนสอบให้ ช้ ีแจงในรายละเอียดเพิ่มเติม เปิ ดโอกาสในโต้ แย้ งกับผลการประเมิน หรือ
ซัก ถามในประเด็น ที่ส งสั ยที่เ กี่ย วข้ อ งกับข้ อ เท็จ จริ ง สิ่ ง ที่พบ เหตุผลของการตัดสิน ใจ
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน แต่ผ้ ูทวนสอบไม่สามารถให้ ข้อ แนะน าเชิง แนวทางการ
แก้ ไข CAR และ FAR กับผู้รับการ
ทวนสอบได้ และส าหรั บ ผลการ ในระหว่ างการทวนสอบในพื้ นที่ การสรุปผลการ
ทวนสอบในแต่ ละรายการอาจยั งไม่ เ ป็ นทางการ
ประเมิน CL นั้น ผู้ทวนสอบจะต้ อง
เช่น ทางวาจาหรือบนทึกโดยย่อ เนื่องจากข้ อจากัด
บอกให้ ชั ดเจนว่า ข้ อ มูล ที่ต้องการให้ เรื่องเวลา หรือข้ อมูลที่ได้ ตรวจสอบยังไม่ สามารถ
ชี้แจงเพิ่มเติมคืออะไร
สรุปได้ แต่ผ้ ูทวนสอบจะต้ องสรุป ด้ วยแบบฟอร์ม
ผู้ ทวนสอบควรจะก าหนด ที่ มี เ นื้ อหาชั ด เจนอย่ า งเป็ นทางการ เอกสาร
ระยะเวลาที่ใช้ ดาเนิ น การแก้ ไขหรื อ TCFP_V_07 แบบบั น ทึ ก สิ่ งที ่พ บและการ
ชี้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมกลับมา ตามเรื่อง ประเมิ นผล และทาการสรุปรายการทั้งหมดเพื่ อ
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ท ว น ส อ บ ด้ ว ย เ อ ก ส า ร
ที่ได้ รับ CAR และ CL ที่รับทราบไป
TCFP_V_08 สรุปรายการ CAR และ CL
โดยต้ อ งระบุ ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่
เหมาะสมด้ ว ย เช่ น ส่ ง ส าเนาเอกสารทางไปรษณี ย์ ทางอี เ มล์ เป็ นต้ น หรื อ หากยั ง
จาเป็ นต้ องมาทวนสอบในพื้นที่เพิ่มเติม เนื่องจากยังไม่ครบถ้ วนตามแผนการทวนสอบ ก็
จะต้ องนัดวันและเวลาเพิ่มที่ท้งั สองฝ่ ายมีความพร้ อม
หลังจากนั้นหัวหน้ าผู้ทวนสอบกล่าวสรุปการดาเนินการทวนสอบที่ได้ ดาเนินการไป
แล้ ว รวมถึงการหารือนัดหมายกาหนดเวลาต่างๆ สาหรับการดาเนินงานในขั้นถัด ไป อาจ
เป็ นทางวาจาก่อนในเบื้องต้ นให้ กับบุคลากรที่เข้ ารับการทวนสอบทราบโดยทั่วกัน เพราะ
หากผู้ทวนสอบไม่สามารถสรุปผลการทวนสอบเป็ นลายลักษณ์ให้ แล้ วเสร็จลงได้ ก็ควรจะ
นัดหมายเวลาจัดส่งให้ กบั ผู้รับการทวนสอบโดยไม่ล่าช้ า และทาการปิ ดประชุม
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ขั้นตอนสรุปและติดตามผลการทวนสอบ
การดาเนินการขั้นสุดท้ ายของการทวนสอบ ที่ประกอบด้ วยการจั ดทาข้ อสรุปใน
รูปแบบของรายงานการทวนสอบ และถ้ อยแถลงการทวนสอบเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์กับ
กลุ่มเป้ าหมายที่คาดหวังไว้ หรือนาไปใช้ ข้ ึนทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรก็ตาม
ในขั้นนี้ผ้ ทู วนสอบทางานกับผู้รับการทวนสอบอย่างใกล้ ชิด ทั้งในส่วนของการขอคาอธิบาย
ความเพิ่มเติมในกรณีท่กี ารรับรองผลมีข้อจากัดหรือข้ อยกเว้ น การจัดทาและตรวจสอบร่าง
เอกสารที่ทาขึ้น แผนผังขั้นตอนการสรุปและติดตามผลการทวนสอบ แสดงในรูปที่ 3
เมื่อทาการทวนสอบในพื้นที่เสร็จแล้ ว
คณะผู้ทวนสอบจะต้ องจัดทาร่างรายงานผลการ
ทวนสอบส่ ง กลั บ ให้ บ ริ ษั ท อาจอยู่ ในรู ปของ
ร า ย ง า น ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ที่ ปร ะ ก อ บ ด้ ว ย
สาระสาคัญของการดาเนินงานและผลการทวน
สอบในเบื้องต้ น โดยทาการสรุปรายการขอให้
แก้ ไขหรือประเด็นอื่นๆ ที่ชัดเจน เพื่อส่งกลับ
ใ ห้ กั บ ผู้ รั บ ก า ร ท ว น ส อ บ ไ ด้ น า ก ลั บ ไ ป
ด าเนิ น การแก้ ไ ขหรื อ ชี้ แจงข้ อมู ล กลั บ ตาม
กาหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน

ระยะเวลาที่กาหนดให้ ผ้ ูรับการทวนสอบ
ดาเนินแก้ ไขต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพร้ อม
ของแต่ ละองค์กรและประเด็นที่ให้ แก้ ไข
แต่ โ ดยทั่ว ไปแล้ ว จะใช้ เวลาไม่ เ กิ น 2
สัปดาห์สาหรับการแก้ ไขข้ อบกพร่องของ
ระบบและข้ อ มู ล ที่ไ ม่ ส มบู ร ณ์ แต่ ห าก
เป็ นการแก้ ไขที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบ
อุปกรณ์ ติ ดตั้งเครื่อ งมือ มาตรวัด อาจ
ต้ องใช้ เวลามากขึ้น

ในร่างรายงานดังกล่าว ผู้ทวนสอบแต่ละคนที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
หลักฐานจะต้ องทาการประเมินผลการทวนสอบและให้ เหตุผลที่ชัดเจน อ้ างอิงเกณฑ์หรือ
หลักฐานที่ตรวจสอบ สุดท้ ายหัวหน้ าผู้ทวนสอบจะทาการทบทวนอีกครั้ง ซึ่งผลการทวน
สอบอาจเหมือนหรือแตกต่างจากที่สรุปผล
(ร่าง) รายงานการทวนสอบอาจประกอบด้ วย
เบื้ องต้ น ในครั้ ง การปิ ดประชุ ม การทวน
เนื้อหาตามหัวข้ อของรายงานการทวนสอบแต่
สอบในพื้ นที่ก ไ็ ด้ หากพบว่ า มี ค วามเห็น ยังไม่มีสรุปผลการทวนสอบเนื่องจากยังอยู่ใน
จากผู้ ท วนสอบเพิ่ ม เติ ม หรื อ เป็ นผู้ ท วน ระหว่ า งรอการด าเนิ น การแก้ ไ ขหรื อ ความ
ส อ บ มี ค ว า ม ไ ม่ มั่ น ใ จ ใ น ห ลั ก ฐ า น ที่ ชั ด เจนของข้ อมู ล รู ป แบบของรายงาน
ตรวจสอบไปแล้ ว อาจยกประเด็นดังกล่าว สามารถใช้ เอกสาร TCFP_V_09 รายงาน
เพื่อให้ ผ้ รู ับการทวนสอบยืนยันความเข้ าใจ การทวนสอบ เป็ นแนวทางการจัดทาได้
ของผู้ทวนสอบอีกครั้ ง ด้ วยการชี้ แจงเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรก็ได้
เมื่อผู้รับการทวนสอบได้ ดาเนินการตามที่ผ้ ูทวนสอบแจ้ งในสรุป CAR และ CL
ในประเด็นต่างๆ ผู้ทวนสอบต้ องพิจารณาแยกเป็ นกรณี ดังนี้
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1) รายการขอให้ แก้ ไขและป้ องกันข้ อบกพร่อง
- พิจารณาว่ามีความสมบูรณ์ ถูกต้ อง ไม่ขัดแย้ ง และโปร่งใส หรือไม่พบว่า
เป็ น ข้ อ ผิดพลาดที่สาคัญอีก ต่อไป ก็ส ามารถให้ สรุปผลการทวนสอบใน
ประเด็นนั้นๆ ได้

รูปที่ 3

ขั้นตอนการสรุปและติดตามผลการทวนสอบ
- หากเป็ นประเด็นที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ เช่ น ข้ อมูลในอดีตที่ขาดหายจาก
ระบบ หลักฐานเชิงกายภาพที่ไม่สมบูรณ์ ผู้ทวนสอบสามารถใช้ วิจารญาณ
ในการตัดสินด้ วยหลักการเชิงอนุรักษ์นิยมว่าข้ อมูลในภาพรวมได้ ยังอยู่ใน
ระดับของการรับรองตามที่ตกลงไว้ ในตอนต้ นหรือไม่ และ/หรือ จะต้ อง
ระบุข้อจากัดหรือข้ อยกเว้ นในถ้ อยแถลงการณ์ทวนสอบหรือไม่
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- หากไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องที่เป็ นข้ อผิดพลาดที่สาคัญได้
หรือไม่ได้ รับการตอบสนองในการแก้ ไข หรือพ้ นกาหนดระยะเวลาในการ
แก้ ไ ขที่ได้ ตกลงกัน ไว้ ผู้ ทวนสอบก็ส ามารถให้ ผ ลการทวนสอบในทาง
กลับกัน (ไม่รับรองผล) ได้

2) ประเด็นให้ ช้ ีแจงเพิ่มเติม
- หลักฐานหรือข้ อเท็จจริงที่ได้ รับเพิ่มเติมนั้นอาจพบว่ามีข้อผิดพลาดอื่นอีก
ก็สามารถเปลี่ยนเป็ น CAR เพื่อกลับไปแก้ ไขให้ ถูกต้ อง
- ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการรายงานข้ อมูลและระบบการจัดทาข้ อมูล
เพื่ อ ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ้ นและสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดตามแนว
ทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- หากได้ รับข้ อมูลที่ยังไม่เพียงพอ ก็สามารถร้ องขอให้ ช้ ีแจงข้ อมูลเพิ่มเติม
จนเพียงพอต่อการประเมินผลการทวนสอบในประเด็นนั้นๆ ได้

3) ประเด็นให้ ปรับปรุงเพื่อตรวจสอบในครั้งหน้ า
- ผู้ทวนสอบอาจต้ องร้ องขอให้ ผ้ ูรับการทวนสอบจัดทาแผนการดาเนินงาน
ในอนาคต โดยที่ยังไม่ต้องดาเนินการแก้ ไขโดยทันที และการทวนสอบใน
ครั้งต่อไปจะพิจารณาว่าได้ ดาเนินการตามแผนที่ได้ จัดทาขึ้นหรือไม่
เมื่อผู้ทวนสอบได้ ตรวจสอบว่าการแก้ ไขหรือการดาเนินการใดๆ ของผู้รับการทวน
สอบว่ามีเหมาะสม ครบถ้ วนแล้ ว ผู้ทวนสอบจะต้ องบันทึกติดตามผลการทวนสอบที่มีการ
ระบุว่าได้ มีการแก้ ไขข้ อบกพร่ องอย่ างไร มีการแก้ ไขการแสดงปริมาณก๊าซเรื อนกระจก
หรือไม่ และการให้ เหตุผลต่อข้ อสรุปการติดตามผลการทวนสอบและการแก้ ไขข้ อบกพร่อง
ต่างๆ เป็ นบันทึกเอกสารที่ใช้ ประกอบในรายงานการทวนสอบและจัดเก็บไว้ ในระบบ

การจัดทารายงานและถ้อยแถลงการทวนสอบ
คณะผู้ ท วนสอบจะจั ด ท ารายงานการทวนสอบฉบั บ สมบู ร ณ์ ข้ ึ น ที่มี เ นื้ อหาที่
เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลขององค์กรที่ขอรับการทวนสอบ วันเวลา ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ข้ อตกลง
ในการทวนสอบ วิ ธีก ารทวนสอบ สิ่ง ที่พบและหลั ก ฐานที่ส าคั ญ ผลการทวนสอบและ
ข้ อสรุป
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แต่เอกสารที่ใช้ ในการแสดงว่าปริมาณ GHG ขององค์กรนั้นผ่านการทวนสอบแล้ ว
คือ ถ้ อยแถลงการทวนสอบซึ่งเป็ นเอกสารที่มีข้อความที่เป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ เป็ น
หลั ก ฐานว่ า ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ แ สดงมี ค วามน่ า เชื่ อถื อ และสอดคล้ องกั บ
กลุ่มเป้ าหมายและข้ อกาหนดของแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่ง
เนื้อหาของถ้ อยแถลงการณ์ทวนสอบนั้นจะขึ้นอยู่กบั ระดับของการรับรองที่กาหนดไว้
ตัวอย่างของเนื้อความของส่วนสรุปผลในถ้ อยแถลงการทวนสอบ
แบบจากัด : ผลการทวนสอบ รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ไม่พบหลักฐานที่แสดงว่ ามีข้อมูล
ที่มีสาระสาคัญที่ไม่ถูกต้ อง และไม่พบว่ามีการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ที่ไม่สมควร
แบบสมเหตุผล : ผลการทวนสอบ รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร องค์กร ตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พบว่ า ข้ อมูลที่มี
สาระสาคัญ มี ความถู กต้ อ ง (Materially correct) และ มี การแสดงปริม าณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามสมควร (Fair representation)

การน าเสนอข้ อ มู ล ในถ้ อ ยแถลงการณ์ ท วนสอบจะต้ อ งมี ค วามชั ด เจนและยึ ด
ข้ อกาหนดตามแนวทางการทวนสอบนี้เป็ นสาคัญ โดยพิจารณารูปแบบและหัวข้ อตามที่
อบก. จัดเตรียมไว้ ให้ เป็ นตัวอย่ าง และหากการรับรองนั้ น ผู้ทวนสอบพบว่าจะต้ องระบุ
ข้ อจากัดและข้ อยกเว้ นของการรับรองผล ก็จะต้ องบรรยายลงในถ้ อยแถลงการทวนสอบ
อย่ างชัดเจน โดยพิจารณาถึงผลเสียที่เกิดขึ้นและความเสี่ยงของการแสดงคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ท่อี าจทาให้ กลุ่มเป้ าหมายเกิดการเช้ าใจผิด โดยที่ข้อจากัดและข้ อยกเว้ นควรแยกเป็ น
1) ข้ อจากัดและข้ อ ยกเว้ นเนื่องจากมีความไม่
สอดคล้ องกับเกณฑ์การทวนสอบหรือข้ อกาหนด ถ้ อยแถลงการณ์ ท วนสอบสามารถ
จั ด ท าขึ้ นในรู ป แบบของเอกสารที่
ของการประเมินคาร์บอนฟุ ตพริ้ นท์ขององค์กร
หน่ ว ยงานทวนสอบออกแบบไว้ และ
เช่น มีการจัดการข้ อมูล GHG ไม่เหมาะสม การ สามารถจัดทาเป็ นภาษาต่างประเทศได้
เปิ ดเผยและชี้ แจงข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอ และ 2) ตามที่ ผ้ ู ข อรั บ การทวนสอบขอ แต่
ข้ อจากัดและข้ อยกเว้ นเนื่องจากไม่ได้ รับหลักฐาน สาหรับขอขึ้นทะเบียน CFO นั้นจะต้ อง
ที่เพียงพอต่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อน และ มี หั ว ข้ อ อ ย่ า ง น้ อ ย ต า ม เ อ ก ส า ร
ไม่ ส ามารถสรุปได้ ว่ามี ผลต่ อ การแสดงปริ มาณ TCFP_V_10 ถ้อยแถลงการทวนสอบ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ ตามสมควร
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ร่างถ้ อยแถลงการทวนสอบที่ได้ จัดทาขึ้น จะต้ องได้ ส่งกลับไปยังองค์กรผู้รับการ
ทวนสอบเพื่อให้ ความเห็นชอบต่อรายละเอียดของเนื้อความ และทบทวนความถูกต้ อง จึง
จะสามารถจัดทาถ้ อยแถลงการทวนสอบที่เป็ นทางการ แต่หากมีแจ้ งกลับเพื่อขอให้ แก้ ไข
ในส่วนที่มีนัยสาคัญต่อผลการทวนสอบ หัวหน้ าคณะผู้ทวนสอบต้ องพิจารณาให้ การอนุมัติ
แก้ ไขก่อนจัดส่งถ้ อยแถลงการทวนสอบฉบับที่เป็ นทางการ ซึ่งถือว่ากระบวนการทวนสอบ
โดยปกติส้ นิ สุด
ผู้ทวนสอบจะต้ องเก็บรักษาหลักฐานการประเมินและเอกสารการปฏิบัติงานต่างที่
เกิดขึ้นในระหว่างการทวนสอบ เพื่อให้ สอดคล้ องกับที่อบก.
กาหนด โดยเอกสารควรจั ดเก็บแยกเป็ นกรณีของการทวน การเก็บรักษาบันทึกและ
สอบรายองค์กร ซึ่งแยกไว้ เป็ นชุด ๆ และอยู่ในระบบควบคุม เอกสาร หน่ วยงานทวน
เอกสารเบื้องต้ นที่มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการ สอบควรจะเก็บรักษาไว้
จัดเก็บและวิธีการทาลาย การตรวจสอบความครบถ้ วนของ ไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี หรื อ
เอกสาร และควบคุม ด้ ว ยบั น ทึก รายการเอกสาร เพื่ อ ให้ มี เป็ นไปตามระบบจัดการ
ความมั่นไจว่าผู้ทวนสอบจะยังคงมีความเข้ าใจในกระบวนการ ภายในที่กาหนดไว้
ทวนสอบและผลการรับรองที่ได้ ให้ ไปแล้ ว สามารถย้ อนกลับ
มาเพื่อตรวจสอบหากพบว่าข้ อผิดพลาดที่สาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการรับรอง
ที่ให้ ไปแล้ วนั้น หรือการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลและขอบเขตเพื่อขอทาการรับรองใหม่ในครั้ง
ต่อไป
เอกสาร บันทึก และหลัก ฐานที่จ ะต้ องจั ดเก็บนั้ นจะประกอบด้ วยข้ อ มูลพื้น ฐาน
ข้ อมูลของกระบวนการทวนสอบ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการติดต่อสื่อสารกับผู้ขอรับการ
ทวนสอบ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยรายงานการทวนสอบและแบบฟอร์ ม ต่ า งๆ ที่ผ้ ู ท วนสอบ
พัฒ นาขึ้น มาใช้ ระหว่ างการทวนสอบ ทั้งที่เ ป็ น การจดบันทึกด้ วยลายมือหรื อสรุปผลใน
รูปแบบอิเ ล็กทรอนิ กส์กต็ าม รวมถึง หลั กฐานการประชุ มและการประสานงานระหว่ าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น การจัดส่งข้ อมูลเพื่อยืนยันการรับรองผลการทวนสอบกับ อบก.
จดหมายตอบรับการเป็ นผู้ทวนสอบ และรายงานการประชุมที่มีข้อสรุปทางวาจาในระหว่าง
การปิ ดการประชุม เป็ นต้ น
ข้ อมูลที่ผ้ ูทวนสอบจะสามารถนาไปเปิ ดเผยได้ จะเป็ นส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด หรือ
แม้ กระทั่งการดัดแปลงและอ้ างอิงถึง จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ขอรับการทวนสอบ
ก่อนเสมอ เนื่องจากข้ อมูลที่ใช้ การทวนสอบเป็ นข้ อมูลที่อ่อนไหวทางธุรกิจ และอาจผิดต่อ
ข้ อตกลงระหว่างกันที่ครอบคลุมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล สิทธิในการใช้ ข้อมูล รวมถึงขัดต่อ
จรรยาบรรณและคุณสมบัติของหน่วยงานทวนสอบที่ข้ นึ ทะเบียนทางอบก. กาหนดไว้
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การด าเนิ น งานต่ อ จากนี้ ไป องค์ ก รจะน าถ้ อยแถลงการทวนสอบนี้ ไปใช้
ประกอบการขอการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามหลัก เกณฑ์และเงื่อนไข
การให้ การรับรองและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่กาหนดโดย อบก. ต่อไป

รายการเอกสารประกอบการทวนสอบ
รูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่

1. เอกสารที่ผ้ ูขอรับการทวนสอบเป็ นผู้จัดทา โดยใช้ รูปแบบของเอกสารตามที่
อบก. ก าหนด โดยที่ผ้ ูทวนสอบจะต้ อ งตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเนื้ อหา
ความสมบูรณ์ของเอกสาร ซึ่งเป็ นหลักฐานหนึ่งที่ผ้ ูทวนสอบจะต้ องประเมิน
ด้ วย โดยที่มีลาดับเอกสารดังนี้
รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

TCFO_R_01
TCFO_R_02
TCFO_R_03

บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ใบแจ้ งขอรับการทวนสอบ

2. เอกสารที่ผ้ ูทวนสอบสามารถจัดทาขึ้นและใช้ ประกอบกระบวนการทวนสอบ
ตามแนวทางการทวนสอบที่กาหนดไว้ โดยรูปแบบของเอกสารบางรายการ
จะต้ องเป็ นไปตามที่อบก.กาหนด โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเอกสารที่ใช้ การติดต่อ
ระหว่างหน่วยงาน และเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังมีรายการต่อไปนี้
ทั้ง นี้ ผู้ ท วนสอบควรออกแบบรู ป แบบของเอกสาร เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ การ
ปฏิบัติง านของแต่ ล ะหน่ วยงานทวนสอบ โดยคานึ ง ถึง หั วข้ อ และเนื้ อหาที่ก าหนดไว้ ใน
รูปแบบและความสอดคล้ องกับ ข้ อกาหนดในแนวทางการทวนสอบคาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์
ขององค์กรตามที่ อบก.กาหนด ตัวอย่ างเอกสารเรียงลาดับตามกระบวนการทวนสอบ
ดังนี้
รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

TCFO_V_01
TCFO_V_02

รายการตรวจสอบคณะผู้ทวนสอบ
รายการตรวจสอบความสอดคล้ องกับแนวทางการประเมินฯ
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รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

TCFO_V_03
TCFO_V_04
TCFO_V_05
TCFO_V_06
TCFO_V_07
TCFO_V_08
TCFO_V_09
TCFO_V_10

รายการข้ อมูลที่ส่มุ ตรวจสอบ
รายการตรวจสอบเอกสารสนับสนุน
แผนการทวนสอบ
กาหนดการทวนสอบ
แบบบันทึกสิ่งที่พบและการประเมินผล
สรุปรายการข้ อบกพร่องและข้ อชี้แจงเพิ่มเติม
รายงานการทวนสอบ
ถ้ อยแถลงการทวนสอบ
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