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แนวทางการทวนสอบคารบ์อนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร 

1. ขอบเขต 

การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรเป็นการค านวณหาปริมาณการปล่อยและดูด

กลับกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse gas emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมขององค์กร หรือที่เรียกว่า “คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร” แนวทางการทวน

สอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรฉบับน้ี พัฒนาขึ้ นควบคู่กับแนวทางการประเมิน

คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรโดยอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององค์กร ที่องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็น

หน่วยงานขึ้นทะเบียนและให้การรับรองข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกแก่องค์กรที่สนใจ  

เอกสารฉบับน้ี ได้ให้หลักการ ข้อก าหนด เกณฑ์และข้อปฏิบัติในการทวนสอบเพ่ือผู้ที่

สนใจประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรเพ่ือขอการรับรองและขึ้นทะเบียน โดย อบก.

น าไปด าเนินการทบทวนการวัดปริมาณ การค านวณ การติดตามตรวจสอบ และการ

รายงานปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุต- 

พร้ินทข์ององค์กร และผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์ห้สามารถน าไปอ้างอิงการทวนสอบ 

การแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรที่มีความประสงค์เพ่ือขอการรับรอง ได้

อย่างถูกต้อง โปร่งใส มีความน่าเช่ือถือ และปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทจ์ากการประเมิน

และการทวนสอบสามารถอ้างอิงตามเกณฑ์ที่ก  าหนดในมาตรฐาน ISO 14064-1 และ 

ISO 14064-3 ได้อย่างสมบูรณ์ 

แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรน้ีประกอบด้วยสาระส าคัญในประเดน็

ต่างๆ ได้แก่ การคัดเลือกผู้ทวนสอบ การก าหนดระดับของการรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท ์

วัตถุประสงค์ เกณฑ์และขอบเขตการทวนสอบ การประเมินข้อมูลก๊าซเรือนกระจก การ

จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ การประเมินผลการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์และ

การจัดท าถ้อยแถลงการทวนสอบ  

แนวทางน้ีฯ ใช้มาตรฐาน ISO 14064-3เป็นแนวทางโดยทั่วไป อาจมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม

ที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องตามที่ อบก. ก าหนดเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจมีการพัฒนาข้อก าหนด

หรือเง่ือนไขใหม่ๆ ให้มีความทนัสมัยมากขึ้น ผู้จัดท าข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้ทวนสอบ 
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รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการขึ้นทะเบียนและรับรองปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร

ควรติดตามเอกสารแนวทางการประเมินหรือแนวทางการทวนสอบฯ ฉบับ ล่าสุดและ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องทางเวบไซท ์ของ อบก. 

2. เอกสารอา้งอิง (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. บทนยิาม 

1) กา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) 

สารประกอบในรูปของกา๊ซในบรรยากาศ ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและสร้างขึ้นโดยมนุษย์ซ่ึง

สามารถดูดซับและปล่อยรังสีที่ความยาวคล่ืนอยู่ในช่วงความถี่ของรังสีอินฟาเรดที่ถูก

ปล่อยออกมาจากพ้ืนผวิโลกช้ันบรรยากาศและก้อนเมฆ 

2) แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Source) 

แหล่งหรือกระบวนการที่ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ 

3) แหล่งดูดกลบักา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Sink) 

แหล่งหรือกระบวนการซ่ึงกา๊ซเรือนกระจกถูกดึงออกจากช้ันบรรยากาศ 

4) แหล่งกกัเก็บกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reservoir) 

แหล่งหรือองค์ประกอบทางกายภาพของช้ันชีวภาค (ไบโอสเฟียร์) ช้ันธรณีภาค (จีโอส

เฟียร์) หรืออุทกภาค (ไฮโดรสเฟียร์) ซ่ึงสามารถเกบ็และสะสมก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดัก

จับจากแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก หรือ กา๊ซเรือนกระจกที่ถูกดึงออกจากบรรยากาศโดย

แหล่งดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก  

หมายเหตุ 1  มวลสารทั้งหมดของคาร์บอนที่อยู่ในแหล่งกักเกบ็ก๊าซเรือนกระจก ณ จุดใดๆ 

ในช่วงเวลาหนึ่ง ถือเป็นสตอ็กของคาร์บอนของแหล่งกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจก 

หมายเหตุ 2  แหล่งกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจกหนึ่งสามารถถ่ายกา๊ซเรือนกระจกไปยังแหล่งกกัเกบ็

กา๊ซเรือนกระจกอื่นได้ 

หมายเหตุ 3  การสะสมของกา๊ซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ก่อนที่จะเข้าไปสู่

ช้ันบรรยากาศและการเกบ็สะสมของกา๊ซเรือนกระจกในแหล่งกักเกบ็กา๊ซเรือน

กระจก ถือว่าเป็นการดักจับและเกบ็ก๊าซเรือนกระจก (GHG Capture and 

Storage) 

5) การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission) 

มวลสารทั้งหมดของกา๊ซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศในช่วงเวลาหน่ึง 
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6) การดูดกลบักา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Removal) 

มวลสารทั้งหมดของกา๊ซเรือนกระจกที่ถูกดึงออกจากบรรยากาศในช่วงเวลาหน่ึง 

7) การแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Assertion) 

การแสดงข้อมูลปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้น ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานรับผดิชอบ  

8) ระบบขอ้มูลกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Information System) 

นโยบาย กระบวนการ และระเบียบวิธีในการจัดต้ัง จัดการ และเกบ็รักษาข้อมูลกา๊ซเรือน

กระจก 

9) บญัชีรายการปริมาณกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) 

การแสดงแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกขององค์กร 

10) หน่วยงานข้ึนทะเบียนและให้การรับรองข้อมูลก๊าซเ รือนกระจก 

(Greenhouse Gas programme) 

ระบบหรือแผนงาน ระดับสากล ระดับประเทศ หรือระดับภมิูภาค ทั้งในภาคสมัครใจ หรือ

ภาคบังคับ ที่มีการด าเนินงานด้านการขึ้นทะเบียน การจัดท าบัญชีรายการ หรือ การจัดการ

การปล่อย การดูดกลับ การลดการปล่อย หรือเพ่ิมการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้ น

นอกเหนือจากองค์กรของตน 

หมายเหตุ  ส าหรับเอกสารนี้  หมายถึงองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) หรือ อบก. 

11) ศกัยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกรอ้น (Global Warming Potential: 

GWP) 

ค่าศักยภาพของกา๊ซเรือนกระจกในการท าให้โลกร้อน ซ่ึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่

รังสีความร้อนและอายุของกา๊ซน้ันๆ ในบรรยากาศ โดยคิดเทยีบกับการแผ่รังสีความร้อน

ของกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์   
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12) ค่าคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (Carbon Dioxide Equivalent: CO2e) 

ค่ า แ สด งคว ามส ามา รถ ในก า รท า ใ ห้ โ ล ก ร้ อน เ ม่ื อ เ ที ยบ ใน รู ปป ริ ม าณก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งค านวณได้จากมวลของกา๊ซเรือนกระจกคูณด้วยค่าศักยภาพในการ

ท าให้การเกดิภาวะโลกร้อน 

13) หน่วยสาธารณูปโภค (Facility) 

อุปกรณ์ (ทั้งที่เป็นสินทรัพย์ และทรัพย์สิน) หรือหน่วยผลิตที่อยู่ในขอบเขตภาระหน้าที่

ขององค์กร  

14) องคก์ร (Organization) 

บริษัท ห้างร้าน ส านักงาน กจิการ หน่วยราชการหรือสถาบัน หรือส่วนหน่ึงของบริษัท ห้าง

ร้าน ส านักงาน กิจการ หน่วยราชการหรือสถาบันไม่ว่าจะอยู่ในรูปบริษัทหรือไม่ เป็น

มหาชนหรือเอกชนซ่ึงมีหน้าที่และการบริหารงานของตนเอง 

15) ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) 

บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและด าเนินการโครงการกา๊ซเรือนกระจก 

16) กลุ่มเป้าหมาย (Intended User) 

บุคคลหรือองค์กรที่ถูกระบุเป็นผู้ต้องการน าผลการประเมินปริมาณกา๊ซเรือนกระจกของ

องค์กรไปใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  

หมายเหตุ  กลุ่มเป้าหมายอาจเป็นผู้ใช้บริการ  ผู้ รับผดิชอบ ผู้ควบคุมโครงการกา๊ซเรือนกระจก 

ผู้ดูแล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เช่น ชุมชนในท้องที่ องค์กรรัฐหรือเอกชน เป็นต้น 

17) ผูร้บัผิดชอบขอ้มูล (Responsible Party) 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีบทบาทรับผิดชอบต่อการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

เกดิขึ้นและการให้การสนับสนุนการจัดท าข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก 
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18) ผูใ้ชบ้ริการ (Client) 

องค์กรหรือบุคคล ที่ขอให้มีการทวนสอบ 

หมายเหตุ  ผู้ใช้บริการ อาจเป็น ผู้ รับผดิชอบข้อมูล  หน่วยงานขึ้นทะเบียนและให้การรับรอง

ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆ 

19) ผูท้วนสอบ (Verifier) 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอสิระ ที่มีความสามารถ และมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการทวน

สอบปริมาณกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

20) เกณฑก์ารทวนสอบ (Verification Criteria) 

นโยบาย วิธดี าเนินการ หรือข้อก าหนดที่ใช้ในการอ้างองิเม่ือเปรียบเทยีบกบัหลักฐานต่างๆ 

21) ระดบัของการรบัรอง (Level of Assurance) 

ระดับของการรับรอง สามารถพิจารณาในขั้นตอนการทวนสอบ โดยจะอธิบายถึงความ

ละเอยีดที่ผู้ทวนสอบใช้เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

หมายเหตุ 1 ระดับของการรับรองใช้เพ่ือก าหนดความลึกของข้อมูลที่ออกแบบเพ่ือตรวจสอบ

ความใช้ได้หรือการทวนสอบตามแผนการทวนสอบที่ได้จัดท าขึ้ น โดยค านึงถึง

ข้อผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้น การละเว้น และการน าเสนอที่คลาดเคล่ือน  

หมายเหตุ 2  ระดับของการรับรอง แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับของการรับรอง

แบบสมเหตุผล(Reasonable)และ (2) ระดับของการรับรองแบบจ ากัด 

(Limited) ซ่ึงมีเนื้อความมีแตกต่างกนัในถ้อยแถลงการทวนสอบ 

22) ความมีสาระส าคญั (Materiality) 

ข้อผิดพลาด การละเว้น หรือ การบิดเบือนใดๆ ที่จะส่งผลต่อการแสดงปริมาณกา๊ซเรือน

กระจก และส่งผลสืบเน่ืองไปสู่การตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ  หลักการนี้ จะน าไปใช้ในการวางรูปแบบการทวนสอบและการวางแผนการเกบ็

ตัวอย่างเพ่ือพิจารณากระบวนการอนัจะน าไปสู่การลดความเสี่ยงที่ผู้ทวนสอบอาจ

มองข้าม ความมีสาระส าคัญนี้ จะบ่งช้ีให้เห็นถึงข้อมูลซ่ึงหากถูกละเว้นหรือ

บิดเบือนไป จะท าให้การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อกลุ่มเป้าหมายเกิด

ความผดิพลาดได้ 
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23) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจัดกระจายของข้อมูล ที่อาจส่งผลต่อผลการค านวณเชิง

ปริมาณ 

24) ขอ้ผิดพลาดส าคญั (Material discrepancy) 

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากข้อมูลที่ผิด ไม่ครบถ้วน และรายงานเทจ็ในการแสดงปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกซึ่งส่งผลลบต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย 

25) การติดตามผล (Monitoring) 

การประเมินอย่างต่อเน่ืองหรือเป็นระยะ ของการปล่อยและดูดกลับปริมาณก๊าซเรือน

กระจกหรือข้อมูลปริมาณกา๊ซเรือนกระจกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

26) การทวนสอบ (Verification) 

กระบวนการที่ท  าอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ

ประเมินการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก เม่ือเทียบกับกับเกณฑ์การทวนสอบที่ถูก

ก าหนด 
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27) การตรวจสอบความใชไ้ด ้(Validation) 

กระบวนการที่ท  าอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ

ประเมินการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกในโครงการก๊าซเรือนกระจกกับเกณฑ์ การ

ตรวจสอบความใช้ได้ที่ถูกก าหนด 

28) รายงานกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Report) 

เอกสารการรายงานผลข้อมูลปริมาณกา๊ซเรือนกระจกเพ่ือใช้สื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายที่

น าข้อมูลไปใช้งาน 

29) ถอ้ยแถลงการทวนสอบ (Verification Statement) 

ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จัดท าเป็นทางการแก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือแสดงความ

น่าเช่ือถือในการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกของผู้รับผดิชอบข้อมูลจัดท าขึ้น 

4. หลกัการพื้ นฐานในการทวนสอบ 

จากหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร ที่ให้ความส าคัญของข้อมูลกา๊ซเรือน

กระจกใน 5 ประเดน็ได้แก่ (ดูรายละเอยีดในแนวทางการประเมินฯ)  

- ความตรงประเดน็ (Relevance) 

- ความสมบูรณ์ (Completeness) 

- ความไม่ขัดแย้งกนั (Consistency) 

- ความถูกต้อง(Accuracy) 

- ความโปร่งใส (Transparency) 

กระบวนการทวนสอบที่ไปสู่ผลของการทวนสอบที่มีความน่าเช่ือถือ หลักการทวนสอบ

ยึดถือ ประกอบด้วย 
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4.1 ความเป็นอิสระ 

กจิกรรมการทวนสอบ ต้องคงไว้ซ่ึงความเป็นอิสระจากอคติ และไม่มีข้อขัดแย้ง

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมเกิดขึ้น และม่ันใจได้ว่าสิ่งที่ตรวจพบและบทสรุป

จากการทวนสอบตลอดทั้งกระบวนการอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเทจ็จริงตามหลักฐานที่ปรากฏ 

4.2 การด าเนนิการอย่างมีจรรยาบรรณ 

ในกระบวนการทวนสอบ ต้องแสดงให้เหน็ถึง ความซ่ือสัตย์สุจริต การรักษาไว้

ซ่ึงความลับทางวิชาชีพ และมีวิจารณญาณที่เป็นอสิระจากการครอบง าใดๆ  

4.3 การเสนอผลตามขอ้เท็จจริง 

สิ่งที่ตรวจพบ บทสรุปและรายงาน จากกิจกรรมการทวนสอบ จะต้องถูกต้อง

ตามข้อเทจ็จริงและมีการรายงานถึงอุปสรรคส าคัญที่พบ ข้อบกพร่องที่ยังไม่ได้รับการ

แก้ไข และข้อคิดเหน็ที่ต่างกนัระหว่างผู้ทวนสอบ ผู้รับผดิชอบข้อมูลและผู้ใช้บริการ  

4.4 การด าเนนิงานอย่างมืออาชีพ 

ต้องเอาใจใส่ในการด าเนินงานอย่างมืออาชีพและพิจารณาตัดสินโดยให้

ความส าคัญต่อเป้าหมายและความเช่ือม่ันของผู้ใช้บริการและกลุ่มเป้าหมาย โดยมีทกัษะ

และความช านาญที่จ าเป็นเพ่ือการทวนสอบ 

5. คณะผูท้วนสอบและผูท้วนสอบ 

5.1 องคป์ระกอบความรูแ้ละทกัษะคณะผูท้วนสอบ 

คณะผู้ทวนสอบ ควรประกอบด้วยหัวหน้าคณะและสัดส่วนของสมาชิกที่เป็นผู้

ทวนสอบ และ/หรือผู้เช่ียวชาญอสิระที่เหมาะสมกับขอบข่ายการทวนสอบที่ก  าหนดไว้ตาม

ข้อตกลง คณะผู้ทวนสอบ ควรมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้อย่างละเอียดที่เกิดขึ้ น

จากประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเร่ืองดังน้ี  
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- เง่ือนไขทางกฎหมายเกี่ยวกบัการด าเนินงานการทวนสอบที่ต้องปฏบัิติตาม  

- หลักการหรือข้อก าหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และแนวทางการ

ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

- ข้อก าหนดในการรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่ ความ

รับผดิชอบของผู้ทวนสอบ ในการปฏบัิติงานการทวนสอบ 

- กระบวนการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเทคนิคที่

เกี่ยวข้องกบัการค านวณ การติดตามตรวจสอบ และการรายงานผล 

- ระบบหรือกลไกทางชีววิทยา ที่ ส่งผลต่อการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกและ

เทคนิคที่เกี่ยวข้องกบัการค านวณ การติดตามตรวจสอบ และการรายงานผล 

- วิธกีารค านวณการปล่อยและการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก การติดตาม

ตรวจสอบ และการรายงานผลที่ใช้โดยหน่วยงานขึ้ นทะเบียนและรับรอง

ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก 

- การก าหนดขอบเขตองค์กรและกจิกรรมภายใต้ของขอบเขตองค์กร 

- วิธีการในการค านวณ ติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการดูดกลับ และ

เพ่ิมสมรรถนะการดูดกลับที่องค์กรใช้ 

- การตรวจประเมินข้อมูลและสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก และวิธีการสุ่ม

ตรวจข้อมูล รวมถึง ระดับของการรับรอง ความมีสาระส าคัญ และแผนการ

ทวนสอบ 

- วิธกีารประเมินความเสี่ยง 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทวนสอบ (การบริหารงานและอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวน

สอบ 

5.2 คุณสมบติัของผูท้วนสอบ 

ผู้ทวนสอบที่ได้รับการคัดเลือกท าการทวนสอบ จะต้อง 

- เป็นบุคลากรที่ได้รับการมอบหมายจากหน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพ

ร้ินทข์ององค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองโดย อบก.  

- มีความช านาญและมีความเป็นมืออาชีพที่เกี่ยวเน่ืองกับบทบาทและความ

รับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย 
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- มีความเป็นอสิระจากการครอบง าใดๆในกระบวนการท างาน 

- ต้องไม่มีเหตุการณ์หรือโอกาสเสี่ยงให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและส่วนรวมกับผู้รับผิดชอบข้อมูล และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

กบัข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก 

- ด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณในการการทวนสอบ 

- ด าเนินกิจกรรมการทวนสอบ สรุปและรายงานผลอย่างถูกต้องตาม

ข้อเทจ็จริงที่พบ 

5.3 ขีดความสามารถและองคค์วามรูข้องผูท้วนสอบ 

คณะผู้ทวนสอบจะต้องมีประสบการณ์ การฝึกอบรม และองค์ความรู้ที่ทันกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกบั 

- กิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือบ่งช้ีข้อผิดพลาดในระบบการรายงานการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อความถูกต้องของการแสดง

ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

- แหล่งก าเนิดและประเภทของแหล่งปล่อย ดูดซับ กกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจกที่

ก าหนดโดยองค์กร 

- วิธกีารค านวณปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ก  าหนดโดยองค์กร 

- คุณวุฒิเฉพาะด้านตามที่ อบก. ก าหนด (เช่น ความเช่ียวชาญด้านการเมือง

และกฎหมายส าหรับโครงการก๊าซเรือนกระจกภายใต้เ ง่ือนไขของ

สนธสิัญญาเกยีวโต) และ 

- แนวปฏบัิติที่ดีในปัจจุบันภายใต้ขอบเขตการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

5.4 ผูเ้ช่ียวชาญ 

หากไม่สามารถเติมเตม็องค์ความรู้ ทกัษะและคุณวุฒิที่จ าเป็น คณะผู้ทวนสอบ 

สามารถใช้ผู้เช่ียวชาญอิสระจากภายนอกร่วมสนับสนุนในการปฏิบัติการทวนสอบได้ 

ผู้เช่ียวชาญควรปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าคณะผู้ทวนสอบ และอยู่ใน

ฐานะของสมาชิกของคณะผู้ทวนสอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงที่ ต้องใช้ความรู้

ความสามารถที่ มีอยู่ของตนในการตรวจประเมินข้อมูล ภายใต้บทบาทและความ

รับผดิชอบที่เหมาะสมในการปฏบัิติงานร่วมกนั 
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ในการประเมินผู้เช่ียวชาญเพ่ือเข้าร่วมการทวนสอบที่เป็นกรณีเฉพาะ หัวหน้า

คณะผู้ทวนสอบ ผู้ทวนสอบจะต้องพิจารณาประเดน็ต่างๆ ได้แก่ 

- มีความเช่ียวชาญ คุณวุฒิ และเช่ือถือได้ 

- มีความเช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของการทวนสอบ และ 

- มีบทบาทและระดับความเป็นอิสระที่ชัดเจนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ อบก. ก าหนด 

6. ขอ้ตกลงในการทวนสอบ 

ก่อนเร่ิมทวนสอบ ผู้ทวนสอบและผู้ใช้บริการจะต้องเห็นชอบร่วมกันในข้อตกลง

เบ้ืองต้นในประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

6.1 ระดบัของการรบัรอง 

การพิจารณาและก าหนดระดับของการรับรอง การแสดงปริมาณก๊าซเรือน

กระจกองค์กรที่ ผู้ใช้บริการต้องการสืบเน่ืองจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เป็น

ขั้นตอนที่ต้องด าเนินการต้ังแต่เร่ิมต้นการทวนสอบ ระดับของการรับรองน้ี เป็นตัวบ่งช้ี

ระดับของความม่ันใจที่ผู้ทวนสอบพึงมีเพ่ือสรุปผลการทวนสอบ  การให้การรับรองแบบ

สมบูรณ์ไม่สามารถให้ได้เน่ืองจากปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้การตัดสินใจ การใช้การทดสอบ 

ข้อจ ากัดต่างๆในการควบคุมที่มีมาแต่ต้น และลักษณะทางธรรมชาติเชิงคุณภาพของ

หลักฐานบางอย่าง ท าให้ไม่สามารถให้ถ้อยแถลงการทวนสอบแบบสมบูรณ์ได้ ทั้งน้ีผู้ทวน

สอบจะท าการประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่มีการเกบ็รวบรวมไว้และสรุปเพ่ือให้

ถ้อยแถลงการทวนสอบต่อไประดับของการรับรองมี 2 ระดับได้แก่ 

1) ระดับการรับรองแบบสมเหตุผล  

ผู้ทวนสอบจะเสนอผลการทวนสอบในระดับสมเหตุผลได้  ต้องเป็นไปตาม

เง่ือนไขความมีสาระส าคัญตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขึ้ นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององค์กรก าหนด แต่ไม่ให้การรับรองผลแบบสมบูรณ ์
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2) ระดับการรับรองแบบจ ากดั 

ระดับการรับรองแบบจ ากัดมีข้อแตกต่างจากแบบสมเหตุผล ที่ ใ ห้

ความส าคัญน้อยกว่ากับรายละเอียดในการทดสอบข้อมูลและสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจก

เพ่ือรับรองผลข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคัญที่ผู้ทวนสอบจะต้องไม่ช้ีน าให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนว่าการรับรองแบบน้ีเป็นการรับรองแบบสม

เหตุผล   

6.2 วตัถุประสงคข์องการทวนสอบ 

วัตถุประสงค์ที่ผู้ทวนสอบควรพิจารณา ได้แก่ 

- ความสอดคล้องกับข้อก าหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์

และหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

- บัญชีรายการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

- บัญชีรายการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญจากการรายงานผลในคร้ังก่อน 

- การควบคุมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบักา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

6.3 เกณฑก์ารทวนสอบ 

การก าหนดเกณฑเ์พ่ือทวนสอบ ต้องสอดคล้องกบั 

- หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

องค์กร และ 

- ข้อก าหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรหรือ  

- การรายงานผลข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกในภาคสมัครใจอื่นๆ ที่มีการก าหนด

เกณฑใ์นการเข้าร่วมโครงการ 

6.4 ขอบเขตการทวนสอบ  

ต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปน้ี 
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- ขอบเขตขององค์กรรวมถึง ขอบเขตการด าเนินงานทางด้านกฎหมาย 

การเงิน การปฏบัิติงาน สภาพทางภมิูศาสตร์ 

- โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ กิจกรรม เทคโนโลยีและกระบวนการที่ใช้

ในองค์กร 

- แหล่งปล่อย ดูดกลับ หรือกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจกที่ต้องนับรวม 

- ชนิดของกา๊ซเรือนกระจกต่างๆ ที่ต้องนับรวม 

- ช่วงระยะเวลา 

6.5 ความมีสาระส าคญั 

วัตถุประสงค์ในการทวนสอบข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกคือหน่วยงานทวนสอบข้อมูล

ก๊าซเรือนกระจก เข้ามามีบทบาทโดยสามารถแสดงข้อคิดเห็นต่อการแสดงปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกทุกรูปแบบขององค์กรว่าอยู่ในระดับความมีสาระส าคัญที่ก  าหนด สอดคล้อง

กับข้อก าหนดของการให้การรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรหรือไม่ ทั้งน้ีการ

พิจารณาให้ได้ว่าอะไรคือความมีสาระส าคัญของข้อมูลก๊าซเรือนกระจกน้ัน เป็นเร่ืองของ

การตัดสินที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นมืออาชีพ ซ่ึงเป็นไปตามหลักการที่ก  าหนดให้การ

พิจารณาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกบางส่วนขององค์กรที่มีการแสดงปริมาณทั้งในรูปแบบ

เชิงเด่ียวและเชิงกลุ่มมีการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ผดิพลาดหรือบิดเบือน 

อบก. ก าหนดให้ระดับความมีสาระส าคัญในการรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

องค์กรทั้งแบบจ ากดัและแบบสมเหตุผลเทา่กบัร้อยละ 5 ส าหรับข้อมูลการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกโดยรวมระดับองค์กร  ทั้งน้ีการรับรองในระดับสมเหตุผลจะท าการตรวจสอบและ

ทบทวนข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกที่เข้มงวดกว่า 

การหาความมีสาระส าคัญของข้อมูลน้ัน เกี่ยวข้องกับการพิจารณาทั้งในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ ผลของปฏิสัมพันธ์ทั้ง 2 แบบ แสดงให้เห็นว่าข้อผิดพลาดที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลเพียงเล็กน้อยน้ันสามารถก่อให้เกิดผลกระทบส าคัญต่อการแสดง

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกได้ผู้ทวนสอบจะต้องหาระดับความมีสาระส าคัญที่ยอมรับได้  

หากในบริบทของสถานการณ์แวดล้อมน้ัน มีความเป็นไปได้ว่าข้อผิดพลาด หรือ

ผลรวมของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นในการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกและกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ทางด้านธุรกิจ

และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกเป็นอย่างดีแล้ว ข้อผิดพลาดหรือผลรวมของ
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ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้ นในการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก จะถูกพิจารณาว่าเป็น

ข้อผดิพลาดส าคัญ 

การพิจารณาข้อผดิพลาดที่เกี่ยวเน่ืองกันในเชิงอนุกรมหรือการละเลยที่สามารถ

บ่งช้ีได้ในระดับข้อผิดพลาดที่ชัดเจน (เฉพาะกรณีที่ต ่ากว่าระดับความมีสาระส าคัญของ

ข้อมูล) ซ่ึงเม่ือรวมกันแล้วสูงกว่าระดับความมีสาระส าคัญที่ก  าหนดน้ันสามารถพิจารณา

เป็นข้อผดิพลาดส าคัญ ซ่ึงไม่สอดคล้องกนัเกณฑก์ารทวนสอบได้ 

7. กระบวนการทวนสอบ 

กระบวนการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร ประกอบด้วยขั้นตอนดังรูปที่ 1 

ผู้ทวนสอบ ต้องท าการทบทวนข้อมูล เพ่ือประเมิน 

- เง่ือนไขตามธรรมชาติ ขนาด และความซับซ้อนของกิจกรรมการทวนสอบตามที่

ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการ 

- ความน่าเช่ือถือของข้อมูลสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจกและการแสดงปริมาณของ

ผู้รับผดิชอบข้อมูลต่อการให้ข้อมูลน้ัน 

- ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจกและการแสดง

ปริมาณของผู้รับผดิชอบข้อมูลต่อการให้ข้อมูลน้ัน 

- คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้รับผดิชอบข้อมูลสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจกและการ

แสดงปริมาณในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานขึ้นทะเบียนหรือรับรองข้อมูล

กา๊ซเรือนกระจก (หากมี) 

ทั้งน้ีผู้ทวนสอบต้องไม่ด าเนินกระบวนการทวนสอบ หากข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือน

กระจกขององค์กรที่ได้รับจากผู้รับผดิชอบข้อมูลไม่เพียงพอ  

ผู้ทวนสอบต้องด าเนินการประเมินสาเหตุและความรุนแรงของข้อผิดพลาดที่อาจ

เกดิขึ้น การละเว้น และการน าเสนอที่คลาดเคล่ือน ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 

1) ความเสี่ยงโดยธรรมชาติที่เกดิจากความคลาดเคล่ือนของข้อมูลเอง 

2) ความเสี่ ยงที่ เกิดจากการที่องค์กรไม่ได้ด าเนินการควบคุม ป้องกันหรือ

ตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของข้อมูล 
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3) ความเสี่ยงที่ เกิดจากผู้ทวนสอบไม่สามารถตรวจพบความคลาดเคล่ือนของ

ข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้รับการแก้ไข ภายใต้การควบคุมของ อบก. 

7.1 การวางแผนการทวนสอบ 

ผู้ทวนสอบ ต้องจัดท าแผนการทวนสอบที่เป็นเอกสารชัดเจนและมีการระบุ

ข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีเป็นอย่างน้อย  

- ระดับของการรับรอง 

- วัตถุประสงค์ของการทวนสอบ 

- เกณฑก์ารทวนสอบ 

- ขอบเขตในการทวนสอบ 

- ความมีสาระส าคัญของข้อมูล 

- กจิกรรมและก าหนดการทวนสอบ 

แผนการทวนสอบ ต้องสามารถปรับเปล่ียนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นเกิดขึ้ นระหว่าง

การทวนสอบ ผู้ทวนสอบต้องแจ้งแผนการทวนสอบให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลทราบ 

การทบทวนของผู้ทวนสอบเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานส าหรับการวางแผนการ

ทวนสอบ รวมถึงเป็นโอกาสแรกที่คณะผู้ทวนสอบจะได้ลงมือประเมิน ความครบถ้วน

สมบูรณ์ ความสอดคล้อง ความแม่นย า ความโปร่งใสและการแสดงปริมาณก๊าซเรือน

กระจกของผู้รับผิดชอบข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม การทบทวนน้ีควรจะรวมการประเมิน

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้ น การละเว้น การน าเสนอที่

คลาดเคล่ือนรวมถึงการรวบรวมระดับของความเสี่ยง ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยยกระดับความมี

สาระส าคัญในการให้ข้อมูลและการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกได้ดีย่ิงขึ้น  

ทั้งน้ี ควรใช้ความสัมพันธ์เชิงผกผันระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยปกติ ความ

เสี่ยงที่ตรวจพบได้ และความเสี่ยงจากการควบคุม เป็นเคร่ืองมือในการหาลักษณะ

ธรรมชาติ ขนาด และช่วงเวลาของการออกแบบกลุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการด าเนินงานที่

ส าคัญ 
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7.1.1 แผนการทวนสอบคารบ์อนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร 

การวางแผนขอบเขตส าหรับการทวนสอบน้ัน ขึ้นอยู่กบั 

- ขนาดหรือความซับซ้อนขององค์กร 

- ประสบการณ์ของคณะผู้ทวนสอบและองค์ความรู้ ที่ เกี่ยวกับ

องค์กร 

- ความซับซ้อนของการทวนสอบ 

- ประเภทอุตสาหกรรม และ 

- เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ใช้ 

การทบทวนข้อมูลเพ่ือก าหนดเป็นแผนการทวนสอบข้อมูลกา๊ซเรือน

กระจกขององค์กร ควรพิจารณาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

- การแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรในสถานะปัจจุบัน

และที่เกี่ยวข้องก่อนหน้าน้ี 

- หลักการและข้อก าหนดตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพ

ร้ินทข์ององค์กรทั้งน้ีรวมถึงเกณฑใ์นเชิงปริมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ 

เช่น ระดับของความมีสาระส าคัญ  

- รายงานติดตามผลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเ รือนกระจก 

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 วน ส อบ ห รื อ

ประกาศนียบัตรรับรอง จากการทวนสอบคร้ังก่อนหน้าน้ี 

- การเปล่ียนแปลงขอบเขตองค์กรหรือขอบเขตการด าเนินงานที่

ส าคัญต้ังแต่การทวนสอบคร้ังล่าสุดทั้งน้ีรวมถึงการเปล่ียนแปลง

เกี่ ยวกับขอบเขตด้านกฎหมาย การเ งิน การควบคุมการ

ด าเนินงานหรือขอบเขตขององค์กรในเชิงภมิูศาสตร์ 

- ข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือข้อมูลก๊าซ

เรือนกระจก 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการควบคุม ที่ด าเนินการโดยองค์กร

เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจกน้ันมีคุณภาพ อยู่บน
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พ้ืนฐานของความถูกต้อง และมีการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลอย่างเพียงพอ 

- กระบวนการจัดการระบบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ในการ

รวบรวม จัดเรียงถ่ายโอนประมวลผล วิเคราะห์ ปรับแก้หรือ

ปรับแต่ง ผนวกหรือแยกย่อย และจัดเกบ็ โดยองค์กร 

- กระบวนการที่ใช้รวบรวมและทบทวนเอกสารสนับสนุนข้อมูลกา๊ซ

เรือนกระจกที่น าเสนอ 

- หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เหน็ว่ามีการเปล่ียนแปลงตามข้อสังเกต

จากการทวนสอบก่อนหน้าน้ี 

- ประเดน็ด้านภาษา วัฒนธรรม สังคม ที่ส่งผลต่อการทวนสอบให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธผิล 

- รายงานที่มีถ้อยแถลงที่ให้รายละเอียดของการปล่อย การดูดกลับ 

การลดการปล่อย หรือการเพ่ิมการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่

เกี่ยวข้องกบัการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

7.1.2 การจดัท าแผนการทวนสอบคารบ์อนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการทวนสอบ ประกอบด้วย 

- การประเมินสิ่งที่ตรวจพบเบ้ืองต้น เพ่ือท าความเข้าใจสาเหตุที่

แท้จริงของข้อมูลที่ผดิพลาด การละเว้นข้อมูลรวมถึงประเดน็เร่ือง

ความมีสาระส าคัญหรือความล้มเหลวและจุดอ่อนในการควบคุม 

ซ่ึงมีการบ่งชี้หรือเหน็ว่ามีโอกาสเกดิขึ้นได้ 

- เอกสารอ้างองิและข้อพิจารณาจากการทวนสอบในคร้ังก่อนหน้าน้ี 

และ/หรือผลการทวนสอบจากองค์กรในลักษณะหรือประเภท

เดียวกนัที่น ามาเปรียบเทยีบ 

- แผนการสุ่มตัวอย่าง รวมถึงหลักการและเหตุผลที่ใช้แนวทาง

ดังกล่าวในการจัดท าแผนสุ่มตัวอย่าง 

- การบ่งช้ีประเภทของข้อผิดพลาดส าคัญที่อาจเกิดขึ้ นจากการ

แสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 

- การพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุของข้อผดิพลาดส าคัญ 
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- การออกแบบวิธีก ารที่ เหมาะสมเ พ่ือทดสอบให้ไ ด้ ว่ า  มี

ข้อผิดพลาดส าคัญเกิดขึ้ น หรือความบกพร่องหรือการละเว้นถูก

ท าขึ้น หรือไม่ 

- ในระหว่างกระบวนการทวนสอบ อาจต้องปรับปรุงแผนการทวน

สอบให้เหมาะสมเพ่ือให้สามารถพิจารณาหลักฐานเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับ ประเดน็ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น การละ

เว้นประเดน็เร่ืองความมีสาระส าคัญและการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การควบคุม 

สิ่งส าคัญที่คณะผู้ทวนสอบต้องพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนการทวนสอบ 

ควรครอบคลุมถึงสิ่งที่พบจากการทบทวนข้อมูลและประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

1) ความรู้ความเข้าใจของผู้ทวนสอบที่มีต่อธุรกิจของผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลได้แก่ 

- เง่ือนไขทางอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการรายงานการปล่อย 

ดูดกลับ ลดการปล่อย เพ่ิมการดูดกลับ และระดับการ

เปิดเผยของข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก ขององค์กร 

- ลักษณะขององ ค์กร  การด า เ นินธุ รกิ จขององ ค์กร 

ประสิทธภิาพและข้อก าหนดในการรายงานข้อมูลกา๊ซเรือน

กระจก รวมการเปล่ียนแปลงต่างๆเม่ือเทียบกับการทวน

สอบในคร้ังก่อน 

- ข้อก าหนดภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลก๊าซ

เรือนกระจก 

- ความชัดเจนและความครบถ้วนในการควบคุมหรือ

ตรวจสอบ 

- ระดับความสามารถโดยทั่วไปของผู้รับผิดชอบข้อมูลก๊าซ

เรือนกระจกรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวม ถ่ายโอน 

ประมวลผล วิเคราะห์ ผนวก แยกย่อย จัดเก็บ และ

รายงานข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจกเพ่ือสนับสนุน

การแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 
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2) ความเข้าใจในการรวบรวมและระบบควบคุมภายในข้อมูล

สารสนเทศกา๊ซเรือนกระจก ได้แก่ 

- องค์ความรู้ที่สั่งสมในหน่วยงานทวนสอบในเร่ืองการเกบ็

ข้อมูลและควบคุมภายในแต่ละประเภท และประเด็น

ส าคัญอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้ น เพ่ือท าการทดสอบระบบ

ควบคุมและการด าเนินการตามแนวทางที่ ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลได้ก าหนดไว้ 

 

3) แผนการสุ่มตัวอย่างขึ้นอยู่กบั 

- การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ความเสี่ยง

จากการควบคุม และความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบที่อาจ

เกดิขึ้น 

- การก าหนดระดับความมีสาระส าคัญที่สอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ในการรายงานผล 

- ความเ ป็นไปได้ที่ จะพบข้อผิดพลาดส า คัญ รวมถึ ง

ประสบการณ์ที่ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา 

- การบ่งช้ีข้อก าหนดในการค านวณข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกที่มี

ความซับซ้อน เช่น การใช้แฟคเตอร์ในการแปลงค่าที่

ซับซ้อนหรือวิธีค านวณข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิด

ความผนัแปรของข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

- การก าหนด ความสามารถในการเข้าถึง ความพร้อม ความ

เกี่ยวข้อง ความน่าเช่ือถือ และความทนัสถานการณ์ของค่า

สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกต่างๆจากแหล่ง

ภายนอก  

4) การประสานงาน อ านวยการก ากบัดูแล และทบทวน ได้แก่ 

- จ านวนองค์ประกอบในการทวนสอบ เช่น จ านวนของ

สาธารณูปโภค ประเภทของกา๊ซเรือนกระจก กระบวนการ

ผลิต การควบคุม คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ บริษัท

ย่อย สาขา และแผนก 
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- การมีส่วนร่วมและความส าคัญของผู้เ ช่ียวชาญที่ มีต่อ 

กระบวนการทวนสอบ 

- การก าหนดจ านวน บทบาท และความรับผิดชอบของคณะ

ผู้ทวนสอบ 

- ความสามารถของคณะผู้ทวนสอบในด้านต่างๆที่แตกต่าง

กนั เพ่ือให้การทวนสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

5) เร่ืองอื่นๆรวมถึง 

- เง่ือนไขในการด าเนินงานที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

เช่น สถานะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรกลาง บริษัทร่วมทุน หรือ

การจ้างเหมาช่วงจากภายนอกองค์กร 

- ข้อตกลงกับผู้ใช้บริการ  (เช่น ระยะเวลาในการส่งมอบ

งาน) และข้อก าหนดทางด้านความรับผิดชอบหรือขีด

ความสามารถ ส าหรับ อบก. 

- ระยะเวลาในการรายงาน หรือการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ  

ผู้รับผดิชอบข้อมูล หรือกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงอบก. 

- ความถี่ ในการทวนสอบให้ตรงกับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการภายในองค์กร ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย 

และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นและ

หน่วยงานขึ้นทะเบียนและรับรองข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่

องค์กรท าความตกลงไว้ 

หัวหน้าคณะผู้ทวนสอบควรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับฝ่ายบริหาร

ของผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้มีอ านาจรับผิดชอบในการจัดท าบัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก 

เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถ 

- ยืนยันแผนการทวนสอบ รวมไปถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตและ

เกณฑก์ าหนดที่จะใช้ในการทวนสอบ 

- อธบิายกจิกรรมในการทวนสอบให้แก่ผู้ใช้บริการรับทราบ 

- ยืนยันถึงช่องทางในการสื่อสารและ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้มีการซักถามข้อสงสัย 
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ค าอธบิาย ในสถานการณ์การทวนสอบที่เกดิขึ้นจริง หัวหน้าคณะผู้ทวนสอบจะช้ีแจงประเดน็

ต่างๆ เหล่านี้  ในช่วงการเปิดประชุม  

7.1.3 แผนการสุ่มตวัอย่าง  

ผู้ทวนสอบ ต้องจัดท าแผนการสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้มีการพิจารณา

ประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

- ระดับของการรับรองตามที่ตกลงกบัผู้ใช้บริการ 

- ขอบเขตการทวนสอบ 

- เกณฑก์ารทวนสอบ 

- จ านวนและประเภทของหลักฐานที่ใช้ (ทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ) เท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุผลในเร่ืองระดับของการ

รับรองตามที่ตกลงไว้ 

- วิธกีารก าหนดตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทน 

- ความเสี่ยงที่เกดิจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การละเว้น หรือ

การน าเสนอที่คลาดเคล่ือน 

- แผนการสุ่มตัวอย่าง ต้องสามารถปรับเปล่ียนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็น 

โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเสี่ยงหรือข้อมูลใหม่ที่พบว่าอาจ

น าไปสู่ข้อผิดพลาด การละเว้น และการน าเสนอที่คลาดเคล่ือน 

ในระหว่างกระบวนการทวนสอบ 

- ผู้ทวนสอบ ต้องใช้แผนการสุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนการทวนสอบ 

1) ขั้นตอนในการก าหนดแผนการสุ่มตัวอย่าง 

การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดที่รวบรวมโดย

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้ นโดยปกติ ดังน้ัน จึงควรใช้แนวทางที่อยู่

บนพ้ืนฐานของการประเมินความเสี่ยงในการก าหนดแผนการสุ่มตัวอย่าง รวบรวม

หลักฐานที่เข้าถึงได้เพ่ือใช้สนับสนุนระดับของการรับรองที่ก  าหนด ซ่ึงมีขั้นตอนการ

ด าเนินงานตามหลักการประเมินที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยง ดังในรูปที่ 1 



23 

 

 

รูปที่ 1  การวางแผนสุ่มตัวอย่างบนพ้ืนฐานของการประเมินความเสี่ยง 

2) ตัวอย่างของความเสี่ยงที่มีการรายงานและควบคุม ได้แก่ 

- ความไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีการรายงานข้อมูลของแหล่ง

ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกส าคัญ การก าหนดขอบเขตผิดพลาด 

ผลกระทบจากการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกภายนอกขอบเขต 

เป็นต้น 

- ความไม่ถูกต้อง เช่น การนับข้อมูลซ า้ การถ่ายโอนข้อมูล

ส าคัญผิดพลาด  การเลือกค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่

ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

- ความขัดแย้ง เช่น มีการเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณการ

ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากปีก่อนหน้าแต่ไม่มี

การบันทกึไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร 

- จุดอ่อนในการจัดการและควบคุมข้อมูล เ ช่น  การ

ตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดิบไปสู่ตาราง

ค านวณและระหว่างตารางค านวณที่ไม่เพียงพอ ไม่มีการ

ตรวจประเ มินและการทบทวนภายใน การ ติดตาม

ท าความเข้าใจถึงธรรมชาติ ขนาด และ ความซับซ้อนขององคก์ร 

บ่งช้ีความเสี่ยงหลักที่มีการรายงาน 

ท าความเข้าใจระบบควบคุมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

บ่งช้ีให้ได้ว่าส่วนการด าเนินงานใดที่มคีวามเสี่ยงที่ยังไม่ได้ถูกควบคุม 

น าส่วนการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ถูกควบคุมมาพิจารณาเพ่ือก าหนดใน

แผนการสุ่มตัวอย่าง ส าหรับท าการสบืสวนตรวจประเมินต่อไป 
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ตรวจสอบที่ขาดความต่อเน่ือง ไม่มีการสอบเทียบและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองมือวัด/พารามิเตอร์ในกระบวนการที่

ส าคัญ เป็นต้น 

3) ส าหรับแนวทางการประเมินความเสี่ ยง มี วิธีการที่ ใ ช้อ ยู่

โดยทั่วไปในการก าหนดแผนการสุ่มตัวอย่างข้อมูลก๊าซเรือน

กระจก โดยพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างโดยอยู่บนพ้ืนฐานของ 

- แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

- แหล่งดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 

- แหล่งกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจก 

- ชนิดของกา๊ซเรือนกระจก 

- องค์กร สาธารณปูโภค สถานที่ต้ัง และ 

- กระบวนการหรือกจิกรรมที่มีการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

ในการก าหนดแผนสุ่มตัวอย่าง ควรเป็นแผนที่มีกระบวนการเวียน

ท าซ า้ เน่ืองจากแนวทางการสุ่มตัวอย่างหรือข้อมูลสารสนเทศที่ถูกสุ่ม จ าเป็นต้องมีการ

เปล่ียนแปลงเม่ือพบว่า การควบคุมข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจกและประเดน็เร่ือง

ความมีสาระส าคัญ มีจุดอ่อนในระหว่างกระบวนการทวนสอบ การปรับแผนการสุ่ม

ตัวอย่างควรพิจารณาให้มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมจากวิธีการทดสอบ

ต่างๆ ร่วมกับหลักฐานควบคุมเพ่ือสนับสนุนการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

องค์กร 

7.2 การประเมินระบบและการควบคุมขอ้มูลสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจก 

7.2.1 แนวทางทัว่ไป 

ผู้ทวนสอบต้องประเมินระบบและการควบคุมข้อมูลสารสนเทศก๊าซ

เรือนกระจกขององค์กร เพ่ือหาสาเหตุของความผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้น การละเว้น และการ

น าเสนอที่คลาดเคล่ือน  โดยพิจารณาประเดน็ต่างๆ ดังน้ี  

- การคัดเลือกและจัดการข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือน

กระจก 
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- กระบวนการในการเกบ็รวบรวม ประมวลผล การรวบรวม และ

การรายงานผลข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจก 

- ระบบและกระบวนการเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศ

กา๊ซเรือนกระจกมีความแม่นย าถูกต้อง 

- การออกแบบและการดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือน

กระจก 

- ระบบและกระบวนการสนับสนุนระบบข้อมูลสารสนเทศกา๊ซเรือน

กระจก 

- ผลลัพธ์ของการประเมินก่อนหน้า ตามความเหมาะสมหากมีผล

ดังกล่าว 

- ผลลัพธ์ของการประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจก

และการควบคุม เ ป็น ข้อ มูลที่ ผู้ทวนสอบ ต้องใ ช้ ในการ

ปรับเปล่ียนแผนการสุ่มตัวอย่างในกรณีที่จ าเป็น 

ผู้ทวนสอบควรทบทวนการควบคุมระบบข้อมูลหากมีประเดน็เหล่าน้ี

เพ่ิมเติม  

- กระบวนการและการพิจารณาตัดสินเพ่ือก าหนดและติดตาม

ตรวจสอบขอบเขตขององค์กรและสถานการณ์ที่ใช้เป็นเส้นฐาน 

- วิธีการบ่งช้ีและติดตามตรวจสอบข้อก าหนดของหน่วยงานขึ้ น

ทะเบียนและรับรองข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก 

- วิธกีารบ่งชี้ ข้อก าหนดในการรายงานผล 

- วิธกีารก าหนดปีฐาน 

- วิธกีารก าหนดสถานการณท์ี่ใช้เป็นเส้นฐาน 

- วิธีการเลือกแหล่งปล่อย  ดูดกลับ และแหล่งกักเกบ็ก๊าซเรือน

กระจก 

- วิธกีารเลือกชนิดกา๊ซเรือนกระจก 

- วิธกีารบ่งชี้ เทคโนโลยีในการวัดค่าและแหล่งข้อมูล 

- การคัดเลือกการพิจารณาตัดสินและน าวิธีการค านวณปริมาณกา๊ซ

เรือนกระจกที่ถูกเลือกมาใช้ 
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- การคัดเลือกและน ากระบวนการและเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม 

การประมวลผลและรายงานผลข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกมาใช้ 

- วิธีประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงต่อระบบอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

- ขั้นตอนด าเนินงานในการอนุญาต อนุมัติ และจัดท าเป็นเอกสาร 

ที่เปล่ียนไปสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้ทวนสอบควรท าการทบทวนข้อมูลสารสนเทศและความเช่ือถือได้

ของข้อมูลในระบบข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก ในประเดน็ต่างๆ ดังน้ี (ถ้ามี)  

- นโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศกา๊ซ

เรือนกระจก 

- ทิศทางและคู่มือแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลและการ

รายงานผลกา๊ซเรือนกระจก 

- แนวทางการจัดการที่ใช้บ่งช้ี ติดตามตรวจสอบ และยอมรับความ

เสี่ยงของกา๊ซเรือนกระจก 

- ความตระหนักของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดในการ

รายงานผลข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก 

- เอกสารและขั้นตอนการด าเนินงานในการก าหนดขอบเขต 

- การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งปล่อย ดูดกลับ กักเกบ็กา๊ซ

เรือนกระจก 

- กระบวนการรวบรวม ประมวลผล และรายงานข้อมูลสารสนเทศ

กา๊ซเรือนกระจก 

- วิธกีารเพ่ือให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการติดตามตรวจสอบ 

และตรวจวัดข้อมูลก๊าซเ รือนกระจกมีการ สอบเทียบและ

บ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 

- วิธกีารที่ใช้บ่งชี้ และรายงานความไม่มีประสิทธิภาพในการรายงาน

ข้อมูลสารสนเทศและระบบการจัดการ 

- วิธกีารเพ่ือให้แน่ใจว่าเมื่อมีการบ่งชี้ ข้อบกพร่องในเร่ืองความไม่มี

ประสิทธิภาพแล้ว มีการน าแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมไปสู่การ

ปฏบัิติ 
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- ขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการเข้าถึงบันทกึข้อมูลที่ส าคัญ 

- วิธีการเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้

ทนักบัสถานการณ์ปัจจุบัน 

- วิธีการเพ่ือให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการข้อมูล

ได้รับการบ ารุงรักษาอย่างเพียงพอ 

- ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการเกบ็รักษาบันทกึและเอกสาร 

- วิธีการบ่งช้ีและป้องกันการละเมิดการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล 

ผู้ทวนสอบควรทบทวนแหล่งข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ในประเดน็ต่างๆ 

ดังน้ี (ถ้ามี) 

- แนวทางในการก าหนดบทบาท และความรับผิดชอบของบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องกบัระบบสารสนเทศ 

- แนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร 

- วิธกี  าหนดการจัดสรรเวลาและทรัพยากร 

7.2.2 วิธีปฏิบติัในการตรวจสอบขอ้ผิดพลาด 

ผู้ทวนสอบควรที่จะทบทวนการควบคุมระบบข้อมูลสารสนเทศก๊าซ

เรือนกระจก ในประเดน็ต่างๆ ดังน้ี (ถ้ามี) 

- วิธปีฏิบัติในการตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการป้อน การถ่ายโอน 

การแสดงผลข้อมูล 

- การตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศระหว่างระบบที่

แตกต่างกนั 

- กระบวนการประสานรายการข้อมูล 

- การเปรียบเทยีบข้อมูลเป็นช่วงๆ ตามเวลาที่ก  าหนด 

- กจิกรรมตรวจประเมินภายใน 

- กจิกรรมการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

การตรวจสอบข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกมีวิธกีารมากมายแบ่งออกเป็น 
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1) การควบคุมการป้อนข้อมูล เป็นกระบวนการส าหรับตรวจสอบ

ข้อมูลจากการวัด ค านวณหรือแปลงเป็นส าเนาเอกสาร 

2) การควบคุมการถ่ายโอนข้อมูล เป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่

เกิดขึ้ นระหว่างกระบวนการจัดเรียงถ่ายโอน ประมวลผล 

ค านวณ ประมาณค่า ผนวก แยกย่อย หรือปรับแต่งข้อมูลที่

ป้อนเข้าระบบ 

3) การควบคุมการแสดงผล  เ ป็นการควบคุมที่ พิ จ า รณา

องค์ประกอบโดยรอบของการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศก๊าซ

เรือนกระจก และเปรียบเทียบระหว่างการป้อนข้อมูลและการ

แสดงผล 

ตารางที่ 1 สรุปการตรวจสอบและควบคุมความผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้น 

ประเภทของการตรวจความผิดพลาด การทดสอบและการควบคุมที่เป็นไปได ้

1) การป้อนเข้า o การนับบันทกึ 

o การทดสอบความถูกต้องของอกัษร 

o การทดสอบข้อมูลที่หายไป 

o การทดสอบขีดจ ากดัและความมีเหตุผล 

o การควบคุมการส่งข้อผดิพลาดซ า้ 

2) การถ่ายโอน o การทดสอบเกี่ยวกบัช่องเกบ็ข้อมูลว่างในระบบ 

o การทดสอบความไม่ขัดแย้งของข้อมูล 

o การสอบยันความถูกต้องของข้อมูล 

o การทดสอบขีดจ ากดัและความมีเหตุผล 

o การควบคุมแฟ้มข้อมูล 

o การควบคุมแฟ้มข้อมูลหลัก 

3) การแสดงผล o การควบคุมการเผยแพร่ข้อมูล 

o การทดสอบการป้อนเข้า/แสดงผลข้อมูล 
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7.3 การประเมินขอ้มูลสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจก 

ผู้ทวนสอบต้องประเมินข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตาม

แผนการสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้หลักฐานการประเมิน  ผลจากการประเมินอาจต้องน าไปใช้

ในการปรับแผนการสุ่มตัวอย่างถ้ามีความจ าเป็น 

7.3.1 แนวทางทัว่ไป 

คณะผู้ทวนสอบควรประเมินข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจกของ

องค์กร ในประเดน็ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

- ความสมบูรณ์ ความไม่ขัดแย้ง ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความ

ตรงประเด็นและความเข้มงวดตามหลักเชิงอนุรักษ์นิยม(ตาม

ความเหมาะสม) ของข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจกรวมถึง

ที่มาของข้อมูลดิบ 

- ความเหมาะสมของระเบียบวิธีในการประมาณค่าและการก าหนด

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เลือกใช้ 

- ความเหมาะสมของการเลือกกรณีฐานและระเบียบวิธีในการ

ก าหนดปริมาณกา๊ซเรือนกระจกของเส้นฐาน (ถ้ามี) 

- สาธารณูปโภคที่แตกต่างกัน (ในกรณีที่มีมากกว่าหน่ึงถูกน ามา

ประเมินภายใต้ขอบเขตการทวนสอบเดียวกัน) มีการใช้แนว

ทางการจัดการข้อมูลในการจัดเรียง ถ่ายโอน ประมวลผล 

วิเคราะห์ ผนวก แยกย่อย ปรับเปล่ียน และจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกันหรือไม่ และความ

แตกต่างเหล่าน้ีได้รับการจัดการในกระบวนการรายงานข้อมูล

สารสนเทศกา๊ซเรือนกระจกอย่างไร  

- การสอบยันความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก

โดยอาศัยระเบียบวิธใีนการก าหนดปริมาณแบบอื่น 

- ความไม่แน่นอนในข้อมูลสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจาก

แหล่งข้อมูลที่ต่างกนัหรือระเบียบวิธีการก าหนดปริมาณกา๊ซเรือน

กระจกที่ต่างกนั 
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- ความถูกต้องและความไม่แน่นอนของข้อมูลสารสนเทศกา๊ซเรือน

กระจก ซ่ึง อบก. ได้มีการก าหนดระดับความมีสาระส าคัญไว้เพ่ือ

รักษาความถูกต้องและจ ากดัความไม่แน่นอนในการแสดงปริมาณ

คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

- การจัดโปรแกรมในการบ ารุงรักษาและการสอบเทียบมาตรฐาน

อุปกรณ์ที่ ถูกน าไปใช้ในการติดตามและตรวจวัดปริมาณการ

ปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการยืนยันความ

ถูกต้องของอุปกรณ์เพ่ือแสดงให้เหน็ว่าความถูกต้องของอุปกรณ์

น้ันเป็นไปตามที่ก  าหนดของการรายงานและการเปล่ียนแปลงใดๆ 

ในการจัดโปรแกรมที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อข้อมูล

สารสนเทศและผลการค านวณกา๊ซเรือนกระจกที่ถูกน ามารายงาน 

(ถ้ามี) 

- ปัจจัยอื่นๆ ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ข้อมูลสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจก 

7.3.2 การเก็บรวบรวมหลกัฐาน 

กิจกรรมการทวนสอบ โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมหลักฐาน

สามประเภท (หลักฐานเชิงกายภาพ หลักฐานเชิงเอกสาร และหลักฐานเชิงค ารับรอง) โดย

การด าเนินตามขั้นตอนปฏบัิติที่ระบุไว้ในแผนการทวนสอบ 

1) หลักฐานเชิงกายภาพหมายถึงสิ่งที่สามารถมองเหน็หรือสัมผัสได้ 

เช่น มาตรวัดน ้ามันเช้ือเพลิงหรือมาตรวัดสาธารณูปโภค (utility meter) อุปกรณ์

ตรวจวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรืออุปกรณ์สอบเทียบความถูกต้อง หลักฐานเชิง

กายภาพถูกรวบรวมโดยการสังเกตอุปกรณ์หรือกระบวนการโดยตรง ซ่ึงหลักฐานเชิง

กายภาพเป็นหลักฐานที่ควรถูกน ามาใช้เน่ืองจากเป็นหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าองค์กรที่จะ

ถูกทวนสอบมีการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2) หลักฐานเชิงเอกสารได้แก่หลักฐานที่มีการเขียนไว้ลงบนกระดาษ

หรือบันทกึไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักฐานเชิงเอกสารประกอบไปด้วยกระบวนการ

ด าเนินงานและการควบคุม  สมุดบันทึก ใบแสดงรายละเอียดการตรวจสอบ ใบแจ้ง

รายการสินค้า และผลการวิเคราะห์ 
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3) หลักฐานเชิงค ารับรองได้แก่หลักฐานที่ ถูกรวบรวมจากการ

สัมภาษณ์บุคลากรทางด้านเทคนิค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน หรือ

บุคลากรระดับผู้จัดการ ซ่ึงบริบทที่ได้รับจากหลักฐานที่รวบรวมได้สามารถน าไปใช้ส าหรับ

การท าความเข้าใจข้อมูลเชิงกายภาพและข้อมูลเชิงเอกสารแต่ความน่าเช่ือถือของหลักฐาน

ประเภทน้ีขึ้นอยู่กบัความรู้และความเป็นกลาง ของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

ระดับของการรับรอง ซึ่งถูกก าหนดโดยผู้ใช้บริการมีอิทธิพลเป็นอย่าง

มากในการหาแนวทางที่เหมาะสมในการทวนสอบ ยกตัวอย่างเช่นองค์กรที่ท  าการขาย

ปริมาณการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกหรือปริมาณการเพ่ิมการดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก

ในตลาดซ้ือขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือเครดิตการชดเชยคาร์บอน

จะต้องการความถูกต้องและความน่าเช่ือถือมากกว่าองค์กรที่ด าเนินการเพียงเพ่ือท าความ

เข้าใจและท าการรายงานเกี่ยวกับการปล่อยหรือการดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกของตนเองไว้

เป็นส่วนหน่ึงของโครงการรายงานกา๊ซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

การทดสอบที่ใช้ในกระบวนการทวนสอบ ครอบคลุมกิจกรรมที่

หลากหลาย เช่น การติดตามการได้มาของข้อมูลเพ่ือตรวจสอบหาการตกหล่นของข้อมูล

หรือการบันทกึข้อมูลผิดพลาด การค านวณผลการประมาณค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ซ า้เพ่ือตรวจสอบการค านวณในเชิงวิศวกรรม หรือการทบทวนเอกสารเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้องของกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวอย่าง ประเภทของการทดสอบที่ใช้ใน

การทวนสอบ มีดังต่อไปน้ี 

1) การตรวจสอบเอกสารประกอบสนับสนุน (vouching): การ

ตรวจสอบน้ีเป็นการตรวจสอบหาความคลาดเคล่ือนของข้อมูลสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจก

ที่ได้รับการรายงาน โดยจะเกี่ยวข้องกบัการติดตามเอกสารไปยังข้อมูลดิบ เช่น ปริมาณการ

ซ้ือน า้มันเช้ือเพลิงที่ใช้ในการค านวณการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รายงานไว้จะถูก

ติดตามย้อนถึงฝ่ายบัญชีและจัดซ้ือ เพ่ือตรวจสอบใบแจ้งรายการสินค้าจากผู้จัดจ าหน่าย 

กระบวนการน้ีจะเป็นการทวนสอบว่าข้อมูลที่มีการรายงานทั้งหมดมีหลักฐานสนับสนุน 

2) การค านวณซ า้ : การตรวจสอบน้ีเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง

ของการค านวณทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงอาจจะประกอบไปด้วย การค านวณผลการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนจากการเผาไหม้ ซ่ึงไม่ได้มีการตรวจวัดค่าการปล่อยโดยตรง 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลที่ควรมีการตรวจสอบที่ใช้ในการทวนสอบการปล่อยและดูดกลับ

กา๊ซเรือนกระจก 

การปล่อยและดูดกลับ

กา๊ซเรือนกระจก 
ตัวอย่างชนิดข้อมูล 

1) การเผาไหม้ 

 

ชนิดของเช้ือเพลิง 

ปริมาณของเช้ือเพลิงที่ใช้ 

ชนิดของกา๊ซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา 

ประสทิธภิาพการเผาไหม้  

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัปฏกิริิยาออกซิเดช่ัน 

GWP ที่ใช้ส าหรับกา๊ซเรือนกระจกแต่ละชนิด 

การสอบเทยีบอุปกรณ์ต่างๆ 

2) กระบวนการ 
 

แหล่งการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

ช่ัวโมงการท างาน หรือปริมาณผลผลิต 

กา๊ซเรือนกระจกที่ควบคุมไม่ได้ (และค่า GWP)  

ประสทิธภิาพและความน่าเช่ือถือของอุปกรณ์ในการควบคุม 

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสทุธิต่อช่ัวโมงการผลิตผลิตภัณฑ์

หรือหน่วยของผลิตภณัฑ ์

วิธกีารวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏบิัติการและการบันทกึ 

ผลจากการตรวจติดตามการปล่อยกา๊ซอย่างต่อเนื่อง 

3) การร่ัวไหล องค์ประกอบของไอน า้ 

ผลการทดสอบการร่ัวไหลหรือกระบวนการดูแลรักษา  

ชนิดของอุปกรณ์และจ านวนอุปกรณ์ 

ข้อมูลการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

วิธกีารวิเคราะห์เคมีในห้องปฏบิัติการและการบันทกึ 

ค่า GWP ของแต่ละกา๊ซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา 

4) การปล่อยจาก 

พลังงานที่น าเข้า 

แหล่งก าเนิด  

ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกต่อหน่วยพลังงาน 

การสญูเสยีจากสายส่งและการจ่ายไฟฟ้า 

ปริมาณไฟฟ้า (กโิลวัตต์ช่ัวโมง) ที่ใช้ 

ข้อมูลเทยีบเท่าของการน าเข้าไอน า้และความร้อน 

5) แห ล่ ง ดู ด ซั บท า ง
ชีวภาพ 

 

การก าหนดและตั้งสมมุติฐานแหล่งกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจก 

วิธกีารเกบ็ตัวอย่าง 

แบบจ าลองการเติบโต  

แบบจ าลองชีวมวล/คาร์บอน  

ขอบเขตพ้ืนที่  

การประเมินความคงทนถาวร 
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3) การตรวจสอบการผ่านข้อมูล: การตรวจสอบน้ีเป็นการ

ตรวจสอบหาข้อมูลที่ถูกละเว้นไม่น ามาแสดงไว้ในข้อมูลรายงาน โดยการตรวจสอบจะ

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทกึต้นฉบับของข้อมูล เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าผลทั้งหมด

ได้รับการรายงานอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น  ในกรณีที่อาจมีการตรวจสอบการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจกที่มาจากแหล่งปล่อยก๊าซหลายแหล่งซ่ึงมีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ผู้

ทวนสอบจะต้องท าการทวนสอบว่าแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดถูกรวมไว้ในการ

จัดท าบัญชีรายการ 

4) การยืนยันการรับรอง: การตรวจสอบน้ีเป็นการตรวจหาการ

ยืนยันเชิงลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง การทวนสอบใน

ลักษณะน้ีจะถูกน ามาใช้เม่ือผู้ทวนสอบไม่สามารถท าการสังเกตภายใต้สภาพเง่ือนไขได้ 

เช่น การสอบเทยีบมาตรฐานของอุปกรณ์วัดการไหล 

ระดับความถูกต้องและความน่าเช่ือถือซ่ึงสามารถส่งผลต่อข้อมูลกา๊ซ

เรือนกระจกจะขึ้ นอยู่กับแหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีที่ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกถูกรวบรวม 

ค านวณ ถ่ายโอน วิเคราะห์ ผนวกหรือแยกย่อย และจัดเก็บ ซ่ึงการจัดประเภทของ

แหล่งข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกจะช่วยให้ผู้ทวนสอบเข้าใจได้ว่าสามารถอ้างอิงความถูกต้อง

หรือความน่าเช่ือถือของข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันได้มากน้อย

เพียงใด ตารางที่ 2 แสดงรายการตัวอย่างของประเภทข้อมูลซ่ึงได้รับการตรวจสอบในการ

ทวนสอบการปล่อยและการดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก แยกตามประเภทของการปล่อยและ

การดูดกลับ และแยกตามระเบียบวิธใีนการค านวณปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 

นอกเหนือไปจากการตรวจสอบแหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกภายใต้

มาตรฐานด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมหรือภายใต้สภาวการณ์ปกติ ผู้ทวนสอบควรประเมิน

การปล่อยกา๊ซภายใต้สภาวะที่ไม่ปกติเช่น ที่สภาวะการเร่ิมเดินเคร่ืองการหยุดเคร่ืองกรณี

ฉุกเฉิน หรือ มีกระบวนการใหม่ที่นอกเหนือไปจากการด าเนินงานในช่วงปกติของ

สาธารณปูโภค 

7.3.3 การสอบยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลกา๊ซเรือนกระจก 

ในหลายกรณีที่ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกสามารถประเมินได้

มากกว่าหน่ึงวิธีหรือข้อมูลดิบที่น ามาใช้สามารถน ามาได้จากหลายแหล่งในกรณีน้ีสามารถ

ท าการสอบยันความถูกต้อง (Crosschecking) โดยการเปรียบเทยีบของข้อมูลกา๊ซเรือน
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กระจกเพ่ือให้เกดิความเช่ือม่ันในระดับที่สูงขึ้น ว่าข้อมูลที่รายงานน้ันมีความเช่ือม่ันอยู่ใน

ระดับที่ก  าหนดไว้ โดยประเภทของการสอบยันความถูกต้อง ประกอบด้วย 

- การตรวจสอบภายใน เพ่ือเปรียบเทยีบข้อมูลในระดับกระบวนการ 

- การตรวจสอบภายใน เพ่ือเปรียบเทยีบข้อมูลในระดับองค์กร 

- การตรวจสอบเทยีบกบัข้อมูลในระดับสาขา 

- การตรวจสอบเทยีบกับข้อมูลในระดับสากลการประเมินเทยีบกับ

เกณฑก์ารทวนสอบ 

ผู้ทวนสอบ ต้องยืนยันข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรน้ันมีการด าเนินการที่

สอดคล้องตามเกณฑก์ารทวนสอบหรือไม่และหากพบข้อผดิพลาดส าคัญผู้ทวนสอบจะต้อง

พิจารณาโดยใช้หลักการตามเอกสารน้ี หรือตามที่ อบก. ก าหนด 

การประเมินความสอดคล้องขององค์กร ว่ามีลักษณะตรงตามเกณฑ์ในประเดน็

ดังต่อไปน้ี 

- มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอขึ้ นทะเบียนและรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององค์กร 

- มีแผนงาน หรือได้มีการวัดปริมาณการติดตามตรวจสอบ รวมทั้งการ

จัดการและวิธกีารรายงานที่ได้รับการยอมรับและสอดคล้องกบัแนวทางการ

ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

- มีการระบุระดับของการรับรองโดยผู้ใช้บริการที่มีความสอดคล้องกับ

หลักการ สอดคล้องกบัแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

- มีความเข้าใจอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขึ้ นทะเบียนและรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององค์กร กบัอบก.  

คณะผู้ทวนสอบควรม่ันใจว่ามีความคุ้นเคยกบับทบาทและความรับผิดชอบ ตาม

แนวทางการประเมินและทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร ที่ซ่ึงได้ด ารงไว้ซ่ึงสถานะ

ของหน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร ตามที่ได้ อบก. ก าหนด 
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ตัวอย่างการสอบยันความถูกต้องข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก: โรงผลิตไฟฟ้าถ่านหิน ส าหรับบริษัท

ผลิตไฟฟ้าซึ่งมีแหล่งโรงผลิตไฟฟ้าอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าA โรงไฟฟ้า B และโรงไฟฟ้า C  

ส าหรับโรงไฟฟ้า A ซ่ึงบริษัทมีการควบคุมการด าเนินงานในโรงไฟฟ้าน้ี ปริมาณการใช้ถ่านหินที่

ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าได้รับการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง สดัส่วนคาร์บอนและค่าสดัส่วนพลังงานได้รับ

การสุ่มตรวจสอบอยู่เป็นปกติ ส่วนปริมาณเถ้าลอยและสัดส่วนคาร์บอนได้รับการตรวจวัดเป็น

ปกติ จากข้อมูลในส่วนนี้  ปริมาณการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถค านวณได้จากข้อมูล

ดังกล่าวข้างต้น และสมการดุลมวลเชิงปริมาณสมัพันธท์างเคมี 

การสอบยันความถูกต้อง แบบที่ 1: ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าตรวจวัดปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าที่

อยู่ภายใต้การควบคุมการด าเนินงานในหน่วยเมกกะวัตต์ช่ัวโมง (MWh) และจากข้อมูลที่ได้มา

ก่อนหน้า (เช่นบัญชีข้อมูลปีที่ผ่านมา) บริษัทจะมีข้อมูลประมาณการของ tCO
2
/MWh ที่ผลิตได้ 

จากนั้นใช้ข้อมูลส่วนนี้ เปรียบเทียบกับความเข้มของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกมาและตรวจสอบสิ่ง

อื่นๆที่มีนัยส าคัญนอกจากนี้ปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้จากข้อมูลจากข้อก าหนดเฉพาะของ

ผู้ผลิตภายใต้เง่ือนไขการบ ารงุรักษาที่ระบุไว้ รวมทั้งการตรวจสอบสิ่งอื่นๆที่มีนัยส าคัญยังสามารถ

ใช้เป็นการตรวจสอบภายในเป็นคร้ังที่ 2 

การสอบยันความถูกต้อง แบบที่ 2: ณ โรงไฟฟ้า B บริษัทได้ท าการรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่

คล้ายคลึงกัน และสามารถตรวจสอบได้ว่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกระหว่างโรงไฟฟ้า A และ

โรงไฟฟ้า B สามารถเปรียบเทยีบกันได้โดยที่โรงไฟฟ้า B อาจเป็นโรงไฟฟ้าที่ถูกออกแบบโดยมี

ลักษณะแตกต่างจากโรงไฟฟ้า A หรือใช้เช้ือเพลิงที่แตกต่างกัน แต่บริษัทสามารถทราบได้ว่า

โรงไฟฟ้า B มีการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกมากกว่าโรงไฟฟ้า A ถึง 4%  

การสอบยันความถูกต้อง แบบที่ 3: บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงข่ายสายส่งไฟฟ้า

ของประเทศและในการผลิตนั้นการไฟฟ้าของประเทศสามารถทราบตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละปี บริษัทสามารถตรวจสอบเปรียบเทยีบการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ส าหรับโรงไฟฟ้า A  B และ C และค่าเฉล่ียการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในภมูิภาคใกล้เคียง ซ่ึงใน

ส่วนที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญต้องสามารถตรวจสอบหรืออธบิายได้ 

การสอบยันความถูกต้อง แบบที่ 4: องค์กรระหว่างประเทศ อาทเิช่น IPCC ได้ก าหนดปริมาณ

การปล่อยโดยอ้างอิงจากเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงสามารถใช้เปรียบเทียบโดยประมาณเพ่ือ

ตรวจสอบปริมาณการปล่อยกา๊ซที่ค านวณได้จากโรงไฟฟ้า A  B และ C ในเทคโนโลยีเดียวหรือ

ใกล้เคียงกนั ซ่ึงที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญต้องสามารถตรวจสอบและอธบิายได้  

หมายเหตุ การสอบยันความถูกต้องด้วยตัวเองไม่สามารถเป็นตัวแทนของแหล่งข้อมูล 

เพียงแต่มีประโยชน์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในขั้นต้น โดยเฉพาะข้อมูลที่มี

ความผดิปกติหรือมีความเสี่ยงสงูแนะน าให้มีการสอบยันความถูกต้องเพื่อให้เกิด

ความเช่ือมั่นมากยิ่งขึ้น 
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7.4 การประเมินการแสดงคารบ์อนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร 

ผู้ทวนสอบ ต้องประเมินว่าหลักฐานที่ได้เก็บรวบรวมจากการประเมินการ

ควบคุม ข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจก และเกณฑ์ประเมินมีอยู่น้ันเพียงพอ

และสามารถใช้สนับสนุนการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ได้หรือไม่ รวมถึงต้อง

ประเมินความมีสาระส าคัญของหลักฐานที่เกบ็รวบรวมไว้ 

ผู้ทวนสอบ ต้องสรุปผลการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรน้ันว่ามี

ความคลาดเคล่ือนหรือไม่ และกิจกรรมการทวนสอบมีระดับของการรับรองของข้อมูล

ตามที่ก  าหนดไว้ในตอนเร่ิมต้นกระบวนการทวนสอบหรือไม่  

หากผู้รับผิดชอบข้อมูล มีการปรับเปล่ียนการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก ผู้

ทวนสอบต้องประเมินผลการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่มีการเปล่ียนแปลง โดยพิจารณา

และลงบันทึกประกอบหลักฐานสนับสนุนการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ มีการ

เปล่ียนแปลง 

คณะผู้ทวนสอบควรประเมินการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก โดยเปรียบเทยีบ

ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกา๊ซเรือนกระจกขององค์กรกับเกณฑ์ครอบคลุมประเดน็

ต่างๆ ดังน้ี 

1) วัตถุประสงค์ ขอบเขต และเกณฑก์ารทวนสอบที่มีการตกลงไว้ 

2) ผลการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบข้อมูลต่อหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ

รับรองคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร และข้อก าหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุต-

พร้ินทข์ององค์กร โดย อบก. 

3) ระดับของการพิสูจน์ทราบตามหลักฐานที่ เป็นรูปธรรม ที่รวบรวมได้

ระหว่างการทวนสอบว่าการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรได้แสดงถึงผลการ

ด าเนินแท้จริงสนับสนุนโดยข้อมูลสารสนเทศกา๊ซเรือนกระจกที่มีความสมบูรณ์ ไม่ขัดแย้ง 

ถูกต้อง และโปร่งใส 

4) ผู้ทวนสอบควรจัดเตรียมถ้อยแถลงการทวนสอบโดยอ้างถึง จากผลของ

การประเมินการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 
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7.5 ถอ้ยแถลงการทวนสอบ 

ผู้ทวนสอบจะต้องจัดท าถ้อยแถลงการทวนสอบให้แก่ผู้รับผิดชอบข้อมูลเม่ือการ

ทวนสอบสิ้นสุด โดยถ้อยแถลงการทวนสอบน้ัน จ าเป็นต้อง 

1) มีการระบุถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องใช้ข้อมูลการแสดงปริมาณก๊าซเรือน

กระจก 

2) มีการช้ีแจงระดับของการรับรองของข้อมูล 

3) มีการอธบิายวัตถุประสงค์ ขอบเขต หรือเกณฑใ์นการทวนสอบ 

4) มีการอธิบายประเภทข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการแสดง

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก ว่ามาจากการค านวณโดยทฤษฎี การประมาณการ และ/หรือเป็น

ข้อมูลที่มีการจดบันทกึไว้ 

5) ใช้ร่วมกบัการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก ของผู้รับผดิชอบข้อมูล และ 

6) ต้องรวมข้อสรุปของผู้ทวนสอบต่อการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

รวมถึงการระบุข้อจ ากดัและข้อยกเว้น 

7.5.1 แนวทางทัว่ไป 

รูปแบบและสาระของถ้อยแถลงการทวนสอบ ที่มีเกณฑ์ก าหนดเป็น

รูปแบบเดียวกัน จะช่วยสนับสนุนความเข้าใจของผู้อ่านและเพ่ือการระบุสถานการณ์

ผดิปกติที่อาจมีขึ้นควรประกอบด้วยสาระดังต่อไปน้ี 

1) ช่ือ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อ ส าหรับผู้รับผิดชอบข้อมูลและ/

หรือผู้ใช้บริการ 

2) ถ้อยแถลงการทวนสอบที่ได้ด าเนินการทวนสอบสอดคล้องกับ

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร โดย อบก. 

3) บทน า ซ่ึงประกอบด้วย 

- การระบุถึงการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

เปรียบเทียบกับการทวนสอบที่หน่วยงานทวนสอบได้

ด าเนินการ และ 
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- ข้อความที่แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

องค์กรหรือผู้ทวนสอบ 

4) ขอบข่าย ประกอบด้วย 

- การอ้างองิหลักการและข้อก าหนดตามแนวทางการประเมิน

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร เปรียบเทียบกับการทวน

สอบที่หน่วยงานทวนสอบได้ด าเนินการ 

- การอ้างอิงถึง ขอบข่ายการทวนสอบ วัตถุประสงค์ และ

เกณฑ์ที่เห็นชอบร่วมกันกับผู้ใช้บริการ  รวมทั้งระดับของ

การรับรองที่ต้องการ และ 

- รายละเอียดงานที่คณะผู้ทวนสอบได้ด าเนินการ รวมทั้ง

เทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลก๊าซ

เรือนกระจกและการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 

5) บทสรุป ประกอบด้วย 

- การอ้างอิงกรอบการรายงานกา๊ซเรือนกระจกในข้อก าหนด

ในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรที่ใช้

ในการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 

- ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกขององค์กรที่ทวนสอบ 

- ระดับของการรับรองที่ก  าหนดตามแนวทางการประเมิน

คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรซ่ึงสอดคล้องกับขอบข่ายการ

ทวนสอบ วัตถุประสงค์ และเกณฑ์ก าหนด 

- การแสดงข้อจ ากดัและข้อยกเว้น(ในกรณีที่มี) และ 

- การสรุปการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก รวมทั้งข้อจ ากัด

ในการสรุป 

6) วันที่จัดท าถ้อยแถลงการทวนสอบ 

7) รายละเอยีดข้อมูลที่ใช้ติดต่อผู้ทวนสอบ 

8) การลงนามโดยผู้ที่มีอ านาจลงนามของหน่วยงานทวนสอบและ

หัวหน้าคณะผู้ทวนสอบ 



39 

ข้อมูลและสาระในถ้อยแถลงการณ์ทวนสอบอาจมีนอกเหนือจากที่

ระบุไว้ในขั้นต้น และโดยผู้ทวนสอบสามารถใช้รูปแบบถ้อยแถลงการณ์ทวนสอบที่ก  าหนด

โดย อบก. จัดท าถ้อยแถลงการณ์ทวนสอบของหน่วยงานทวนสอบได้ แต่อย่างไรกดี็ใน

รายละเอยีดของถ้อยแถลงควรเป็นไปตามความเหน็ชอบของผู้ใช้บริการ  

ผู้ทวนสอบควรจัดท าร่าง ถ้อยแถลงการทวนสอบเพ่ือจัดส่งให้

ผู้ใช้บริการหรือผู้รับผิดชอบข้อมูลเพ่ือทบทวนความถูกต้อง หากได้รับความเห็นชอบ 

หน่วยงานทวนสอบ จึงจะสามารถจัดท าถ้อยแถลงการทวนสอบอย่างเป็นทางการ ถ้า

หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลร้องขอให้มีการปรับแก้ไขในส่วนที่มีนัยส าคัญต้องได้รับความ

เหน็ชอบจากหัวหน้าคณะผู้ทวนสอบก่อน 

7.5.2 ขอ้จ ากดัและขอ้ยกเวน้ของถอ้ยแถลงการทวนสอบ 

ถ้อยแถลงการทวนสอบ ควรแสดงถึงความชัดเจนว่า 

- เหน็ว่าส่วนหน่ึง บางส่วนหรือทั้งหมดของข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก 

ไม่ตรงตามเกณฑก์ารทวนสอบที่ตกลงไว้ 

- เหน็ว่าการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกของผู้รับผิดชอบข้อมูล

กา๊ซเรือนกระจก ไม่เหมาะสมกบัเกณฑก์ารทวนสอบที่ตกลงไว้ 

- เห็นว่าไม่สามารถที่จะได้รับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่เพียงพอ 

เหมาะสมที่จะประเมินข้อมูลก๊าซเรือนกระจกส่วนหน่ึงหรือ

มากกว่าน้ัน ที่ เ ป็นไปตามเกณฑ์การทวนสอบ และตามที่

ผู้รับผดิชอบข้อมูลอ้างถึง หรือ 

- พบว่ามีความจ าเป็นต้องระบุข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นในความ

คิดเหน็ 

ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ทวนสอบ ช้ีแจงข้อจ ากัดและข้อยกเว้นในถ้อย-

แถลงการทวนสอบ สามารถจัดประเภทได้เป็นสองกลุ่มดังต่อไปน้ี 

1) การแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกถูกกระทบโดยไม่ปรากฏอยู่ใน

ข้อก าหนดของแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร ซ่ึงประกอบด้วย 

- การจัดการที่ไม่เหมาะสม (ยกตัวอย่างเช่น ค่า การใช้ค่า 

GWP ที่ผดิในช่วงเวลาของที่มีการรายงาน) 
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- การประมาณค่าหรือการหาปริมาณแหล่งก าเนิด แหล่งดูด

กลับ หรือแหล่งกักเก็บ ก๊าซเรือนกระจก มีความไม่

เหมาะสม (เช่น การประเมินการกักเก็บคาร์บอนที่สูง

เกนิไป) หรือ 

- ความผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส าคัญ หรือ

แสดงปริมาณเพ่ือการจัดการอย่างเหมาะสม (เช่น การ

อธบิายถึงศักยภาพของแหล่งกกัเกบ็ กา๊ซเรือนกระจก ที่ไม่

เพียงพอ) 

2) ผู้ทวนสอบไม่ได้รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ใน

การพิจารณาว่าความสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร

สถานการณ์น้ีผู้ทวนสอบไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้การทดสอบและวิธีการที่จ าเป็นทั้งหมด

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผลกคื็อไม่มีหลักฐานอันเหมาะสมที่เพียงพอที่จะให้ความเหน็ว่า

การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกน้ันเป็นไปอย่างเป็นธรรม ข้อจ ากัดและข้อยกเว้น

ดังกล่าวเกดิขึ้นจากหลายสถานการณ์ ซ่ึงประกอบด้วย 

- สถานการณ์ที่เกี่ยวกับเวลาท างานของผู้ทวนสอบ (เช่น ท า

การทวนสอบในระหว่างการซ่อมบ ารุงที่มิได้วางแผนไว้

ล่วงหน้า ท าให้ไม่สามารถที่จะส ารวจการปฏิบัติงาน หรือ 

ติดตามผลการท างานของอุปกรณ์ในระหว่างการท างานได้) 

- สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรหรือผู้

ทวนสอบ (เช่น ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกถูกท าลายเน่ืองจาก

ไฟไหม้) 

- ข้อจ ากัดที่ถูกก าหนดหรือถูกสร้างโดยองค์กร (เช่น ไม่

สามารถเกบ็บันทกึข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ือง) 

เม่ือพบว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดคาร์บอนฟุต-

พร้ินทข์ององค์กรหรือขอบเขตที่จ ากดัไว้ ผู้ทวนสอบต้องเลือกประเภทของการให้ข้อจ ากัด

หรือข้อยกเว้นในการรับรอง หรือเปล่ียนแปลงถ้อยแถลงที่จะท าให้การทวนสอบเป็นไป

อย่างเหมาะสม ผู้ทวนสอบควรจะค านึงถึง 

- ระดับของการท าให้เกดิความเสียประโยชน์ของการแสดงปริมาณ

กา๊ซเรือนกระจก 
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- ขอบเขตของผลกระทบน้ันที่มีต่อการแสดงปริมาณก๊าซเรือน

กระจกและ 

- การแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจะเป็นหรือสามารถถูกท าให้

เข้าใจผดิ หรือไม่ 

ถ้อยแถลงการทวนสอบที่ ดีน้ันเม่ือพิจารณาควบคู่กับการแสดง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยทั่วไปจะแจ้งข้อบกพร่องใดๆ หรือข้อบกพร่องที่อาจจะ

เกดิขึ้นได้กบัการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย 

เม่ือผู้ทวนสอบสรุปมีความจ าเป็นที่ต้องให้ข้อจ ากดัหรือข้อยกเว้นถ้อย

แถลงการณ์ทวนสอบควรจะระบุข้อจ ากัดและข้อยกเว้นอย่างชัดเจนในการรับรอง โดยการ

ปรับเปล่ียนถ้อยแถลงของการทวนสอบ ควรประกอบไปด้วย 

1) ส่วนย่อหน้าของข้อจ ากัดและข้อยกเว้นที่ถูกแทรกอยู่ระหว่างย่อ

หน้าขอบเขตและข้อคิดเหน็ ซึ่งประกอบด้วย 

- ข้อจ ากดัและข้อยกเว้นทั้งหมด 

- ค าอธบิายที่เพียงพอของเหตุผลของข้อจ ากัดและข้อยกเว้น

แต่ละข้อ 

- ระบุชัดเจนถึงว่าข้อจ ากัดและข้อยกเว้นเหล่าน้ีมีผลกระทบ

กบัการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจก อย่างไร และเม่ือใด 

- หากมีผลกระทบต่อการแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ได้

ช้ีแจงในข้อจ ากดัและข้อยกเว้นที่ท  าให้ถ้อยแถลงการทวน-

สอบไม่เหมาะสม จะต้องประกอบด้วยเหตุผลเหล่าน้ันด้วย  

2) ส่วนย่อหน้าความคิดเหน็ควรจะประกอบด้วย 

- ข้อความที่ เหมาะสมส าหรับประเภทของข้อจ ากัดและ

ข้อยกเว้น และ 

- การอ้างองิย่อหน้าของข้อจ ากดัและข้อยกเว้น 

- นอกจากน้ี เม่ือผลของข้อจ ากัดและข้อยกเว้นเกิดจาก

ข้อจ ากดัในขอบเขต ย่อหน้าของขอบเขตกค็วรจะอ้างอิงถึง

ย่อหน้าข้อจ ากดัและข้อยกเว้น 
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7.5.3 ถอ้ยแถลงการทวนสอบในทางกลบักนั 

เม่ือการช้ีแจงข้อจ ากดัและข้อยกเว้นไม่เหมาะสม ในการพิจารณาของ

ผู้ทวนสอบน้ัน อาจจะออกถ้อยแถลงการทวนสอบในทางกลับกัน (เช่น การแสดงปริมาณ

กา๊ซเรือนกระจกไม่สอดคล้องกบัแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร) หรือ

ผู้ทวนสอบอาจออกประกาศยืนยันที่ ผู้ทวนสอบไม่สามารถได้รับหลักฐานที่ เพียงพอ

เหมาะสมในการสรุปความคิดเหน็  

7.6 บนัทึกผลการทวนสอบ 

ผู้ทวนสอบ ต้องจัดท าบันทกึที่จ าเป็น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับ

เอกสารฉบับน้ีบันทึกการทวนสอบจะต้องถูกเกบ็รักษาหรือท าลาย ภายใต้ความตกลง

ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องและตามที่ก  าหนดไว้ในแผนการทวนสอบ ตลอดจน

ข้อก าหนดในสัญญาและหลักเกณฑ์การให้การรับรองหน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพ

ร้ินทข์ององค์กรตามที่อบก. ก าหนด 

7.6.1 เอกสารการปฏิบติังาน หลกัฐานการตรวจประเมินการควบคุมและ

การจดัการเอกสาร  

ผู้ทวนสอบควรบันทึกข้อความส าคัญในการแสดงหลักฐานที่จะ

สนับสนุนถ้อยแถลงการทวนสอบ และหลักฐานการทวนสอบและหลักฐานซ่ึงแสดงว่า การ

ทวนสอบได้สอดคล้องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการทวนสอบที่ตกลงและหลักการ

ตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรฉบับน้ี 

ผู้ทวนสอบควรเตรียมเอกสารที่สมบูรณ์เพียงพอ และมีรายละเอียดที่

แสดงถึงความเข้าใจในกระบวนการทั้งหมด เพ่ือความเหมาะสมผู้ทวนสอบควรพิจารณาถึง

การจัดท าและการบันทกึอย่างน้อยเกี่ยวกบัหลักฐานการทวนสอบในสิ่งต่อไปน้ี 

- ข้อมูลพ้ืนฐาน 

- ข้อมูลกระบวนการ 

- ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัการติดต่อสื่อสารและการรายงาน 
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7.6.2 ขอ้มูลพื้ นฐาน  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ควรมีดังน้ี 

- การแสดงปริมาณกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

- ข้อมูลเกี่ ยวกับอุตสาหกรรม สิ่ งแวดล้อม และกฎหมาย

สิ่งแวดล้อม ของการรายงานผลกา๊ซเรือนกระจกภายในองค์กร  

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัขอบเขตขององค์กร  

- ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุและการคัดเลือกแหล่งปล่อย แหล่งกัก

เกบ็ หรือแหล่งดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 

- ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินปริมาณการปล่อย การ

ดูดกลับ หรือการลดการปล่อยหรือการเพ่ิมการดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจก 

- แผนผังการไหลของกระบวนการที่ก  าหนด การจ าแนกมวลสาร 

หรือ การไหลของพลังงาน ส าหรับแหล่งปล่อยหรือดูดกลับกา๊ซ

เรือนกระจกที่ถูกคัดเลือก 

- การท าสมดุลของมวลสาร พลังงาน และหรือ การท าสมดุล

ปริมาณอื่น ๆ ส าหรับแหล่งปล่อย หรือดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 

- สรุปข้อตกลงหรือส าเนาของข้อตกลง สัญญาที่ส าคัญ ที่สามารถ

ท าได้ในการค้าการปล่อยและบันทกึการชดเชยคาร์บอน 

7.6.3 กระบวนการทวนสอบ 

ข้อมูลของกระบวนการทวนสอบ ควรมีดังน้ี 

- หลักฐานของกระบวนการวางแผน ซ่ึงรวมถึงรายละเอียดของ

วัตถุประสงค์ ขอบเขต เกณฑ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการ

ทวนสอบ 

- รายละเอยีดแผนการสุ่มตัวอย่างข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก แผนการ

เกบ็ตัวอย่าง การอธิบายและการให้เหตุผลในการเลือกวิธีการ

ทวนสอบ 
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- รายละเอียดของรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก รวมถึงข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบัข้อมูลสนับสนุนที่ต้องท าการทวนสอบในอนาคต 

- หลักฐานที่แสดงว่าผู้ทวนสอบเข้าใจถึงการจัดการและระบบการ

ควบคุมของข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกภายในองค์กรได้อย่างชัดเจน 

- การบันทึกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้ทวนสอบ  การประเมินขีด

ความสามารถและประสิทธิภาพการเลือกคณะผู้ทวนสอบ การ

รักษาและการพัฒนาขีดความสามารถ 

- ผลของการประเมินความเสี่ ยงและการวิเคราะห์ความมี

สาระส าคัญ 

- อตัราส่วนการวิเคราะห์ที่มีนัยส าคัญและแนวโน้มของข้อมูลของ

ก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงรวมไปถึงอิทธิพลที่มีผลต่อสมรรถนะก๊าซ

เรือนกระจก 

- หลักฐานความเสี่ยงโดยธรรมชาติและการประเมินการควบคุม

ความเสี่ยง 

- การวิเคราะห์ข้อมูลเข้า คุณสมบัติ รวมถึงวิธีการรวบรวมและ

แยกการวิเคราะห์ 

- การบันทกึลักษณะ ช่วงเวลา และกิจกรรมที่ด าเนินการ (รวมถึง

การใช้ผู้เช่ียวชาญ) และผลของกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงวิธีการ

ทดสอบการวิเคราะห์และหลักฐานการตรวจประเมินที่ส าคัญ

ตามที่ได้ให้เหตุผลไว้ส าหรับการทวนสอบ 

- การบันทกึ รายช่ือผู้ที่ได้ท ากิจกรรมทวนสอบเสรจ็สมบูรณ์ เวลา

ที่ด าเนินการ และผลของกจิกรรมดังกล่าวมีผลต่อสิ่งที่พบในการ

ทวนสอบและการสรุปผล 

- เหตุผลส าคัญของผู้ทวนสอบที่ มีเม่ือต้องการให้ผู้เช่ียวชาญ

ตัดสิน 

- การเปล่ียนแปลงแผนใดๆของการทวนสอบ และกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องและวิธกีารทดสอบที่เป็นผลจากหลักฐานที่ได้ 

- ผลและสิ่งที่พบจากการทวนสอบ 

- ข้อสรุปโดยผู้ทวนสอบในแง่มุมที่ส าคัญ รวมไปถึงข้อยกเว้น และ

สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น และการแก้ไขหรือการจัดการ (ถ้ามี) หาก

ผู้ใช้บริการ ได้ท าการเปล่ียนการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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ด้ังเดิม และข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกในส่วนของการลดและก าจัด

ความเสี่ยงที่จะเกดิข้อผดิพลาดที่ส าคัญในข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก

ควรมีการให้เหตุผลและบันทกึไว้ 

7.6.4 การสือ่สารและการรายงาน 

เอกสารเพ่ือการสื่อสารและรายงานผลควรมีดังน้ี 

- ส าเนาเอกสารรายงานการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ  ผู้เช่ียวชาญ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

- บันทึกในระหว่างการสื่อสารทางวาจาที่ส าคัญกับผู้ใช้บริการ  

ผู้เช่ียวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

- ส าเนาบันทกึที่ส าคัญของการสื่อสารทางวาจาและทางลายลักษณ์

อกัษรกบัทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการทวนสอบ รวมทั้งเง่ือนไข

ของการทวนสอบ รวมถึงจุดอ่อนที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

- ความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆที่เกิดขึ้ น แนวทางการ

ป้องกัน และแก้ไขความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดดังกล่าว 

รวมถึงสถานการณ์ที่ละเลยหรือบกพร่องที่ ถูกพิจารณาว่ามี

สาระส าคัญ ผลต่อการแก้ไขข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ด้ังเดิม 

- รายงานติดตามผลการทวนสอบ 

- ส าเนาของหน่วยงานผู้รับผิดชอบการแสดงปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่รายงานถึง อบก.รวมถึงรายงานการทวนสอบและถ้อย

แถลงการทวนสอบ 

ผู้ทวนสอบควรให้ความส าคัญต่อการรักษาความลับและความ

ปลอดภัยของเอกสารที่ใช้ในการทวนสอบของผู้ใช้บริการ  โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

หรือตามที่ อบก. ก าหนด  

เอกสารการทวนสอบถือเป็นสมบัติของผู้ทวนสอบ การน าบางส่วน

จากเอกสารดังกล่าวไปใช้ให้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้ใช้บริการหรือผู้ทวนสอบ 
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การเปิดเผยข้อมูลใดๆ นอกเหนือจากที่ก  าหนดหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขในการรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์กับอบก. ควรได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ 

และ/หรือผู้รับผดิชอบข้อมูล  

7.7 ขอ้เท็จจริงทีต่รวจพบหลงัจากการด าเนนิการทวนสอบ 

ผู้ทวนสอบ ต้องได้รับหลักฐานที่เพียงพอ และสามารถบ่งช้ีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

ถ้อยแถลงการทวนสอบได้ทนักับสถานการณ์ปัจจุบัน หากพบข้อเทจ็จริงที่มีสาระส าคัญถึง

ระดับที่สามารถส่งผลเสียหลังจากที่มีการด าเนินการทวนสอบแล้ว  ผู้ทวนสอบต้อง

พิจารณาด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
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ขอ้แนะน าในการทวนสอบ 

ขั้นตอนการเตรียมการทวนสอบ 

ผู้ทวนสอบควรพูดคุยท าความเข้าใจกับผู้ขอรับการทวนสอบก่อนตอบรับ ทั้งน้ี

เพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการทวนสอบ ซ่ึงอาจมิใช่เพ่ือย่ืนขอการรับรอง

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรกับอบก. เท่าน้ัน แต่ยังขึ้ นอยู่กับความต้องการของการใช้

ข้อมูลที่ผ่านการทวนสอบน้ีเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอื่น อาจน าไปใช้อ้างอิงในรายงาน

สิ่งแวดล้อมหรือรายงานความย่ังยืนขององค์กร เป็นต้น  โดยที่ ผู้ทวนสอบจะต้องได้รับ

ข้อมูลจากบริษัทที่ขอรับการทวนสอบที่เพียงพอต่อการพิจารณาตอบรับการทวนสอบ และ

เม่ือตอบรับเป็นผู้ทวนสอบแล้วกจ็ะเร่ิมก าหนดคณะผู้ทวนสอบและการวางแผนการทวน

สอบที่เหมาะสมก่อนการเข้าทวนสอบในพ้ืนที่ต่อไป  ขั้นตอนการเตรียมการทวนสอบ

แสดงดังในรูปที่ 1  โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

1. เม่ือได้รับการติดต่อจากผู้ขอรับการ

ทวนสอบ หน่วยงานทวนสอบควรมีกระบวนการ

สื่อสารและผู้รับผิดชอบประสานงานหลักกับผู้

ขอ รับการทวนสอบ เ พ่ือ ช้ีแจงขอบเขตงาน 

ภาระหน้าที่ และเง่ือนไขอื่นๆ เช่น ก าหนดเวลา

เสรจ็สิ้น ขอบข่ายของการทวนสอบที่อ้างอิง  ที่ต้อง

ตกลงในเบ้ืองต้นให้เสรจ็สิ้นก่อนเร่ิมพิจารณาความเป็นไปได้ในการตอบรับเป็นผู้ทวนสอบ

ในกรณีน้ันๆ     ผู้ทวนสอบสามารถไม่ตอบรับได้ด้วยเหตุผล เช่น ไม่มีบุคลกรที่มีความ

เช่ียวชาญในธุรกิจน้ันๆ  เง่ือนไขเวลาที่กระช้ันชิดเกินไป หรือผู้ทวนสอบไม่ได้มีคุณสมบัติ

ของการเป็นผู้ทวนสอบตามข้อก าหนดน้ันๆ เป็นต้น  โดยการตอบกลับไปยังผู้ รับบริการควร

จัดท าเป็นบันทกึตามช่องทางสื่อสารที่ตกลงกนั 

2. เม่ือตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่ ผู้

ขอ รับการทวนสอบจัดท าขึ้ น ใน เ บ้ือ ง ต้นแล้ ว 

ประกอบด้วยบัญชีกา๊ซเรือนกระจกและรายงานการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว หน่วยงานทวนสอบ

จะต้องประเมินว่าองค์ประกอบของคณะผู้ทวนสอบ

ควรเป็นอย่างไร ผู้ทวนสอบจะต้องมีองค์ความรู้  ขีด

ความสามารถในเร่ืองใดที่ครอบคลุมข้อก าหนดตาม

การสื่อสารระหว่างกนั ควรเป็นอีเมล์ 

เพราะสะดวกและเข้าใจโดยทั่วกัน

ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการ

ตอบรับอย่างเป็นทางการควรเป็น

จดหมาย ในการตอบรับกลับ ไม่

ควรเกนิ 2 สปัดาห์ 

เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ทวนสอบดู

ได้จากที่อบก.ก าหนดไว้ และท า

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ทวน

สอบ รวมถึ งก าหนดบทบบาท

หน้าที่ จาก เอกสาร TCFO-V-01 

รายการตรวจสอบคณะผูท้วนสอบ 
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แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรก าหนดไว้ และหากจ าเป็นต้องมี

ผู้เช่ียวชาญเพ่ิมเติมจะต้องก าหนดขอบเขต

งาน หน้าที่และความรับผิดชอบในการทวน

สอบภายใต้การด าเนินงานของคณะผู้ทวน

สอบ 

3. เ ม่ื อ ผู้ ข อ รั บ ก า ร ทวนส อบ

ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ด าเนินการรับรอง

ผลเพ่ือขอขึ้ นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององค์กร โดยอบก.  ผู้ทวนสอบควร

จัดท า ร ายก ารที่ ต้ อ งตรวจสอบความ

สอดคล้องของรายงานและข้อมูลที่ได้รับมา

จากผู้ขอรับการทวนสอบว่ามีความสอดคล้องกับข้อก าหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอน

ฟุตพร้ินท์ ฉบับล่าสุด หรือไม่ โดยการวิเคราะห์ข้อก าหนดแต่ละประเด็น และท าการ

ตรวจสอบในเบ้ืองต้นจากเอกสารที่ได้รับ เช่น มีคุณสมบัติสามารถขึ้ นทะเบียนคาร์บอน

ฟุตพร้ินท์ขององค์กรได้หรือใม่ ขอบเขตขององค์กรและระยะเวลาในการท าข้อมูลที่เลือก

เป็นไปตามข้อก าหนดหรือไม่  ซ่ึงรายการตรวจสอบน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของแผนการทวนสอบ

ที่จัดท าขึ้น  

4. หากคณะผู้ทวนสอบ จ าเป็นต้องขอเข้าเย่ียมส ารวจกระบวนการและกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการปล่อยหรือดูดกลับ GHG กส็ามารถขอเข้าไปส ารวจพ้ืนที่ก่อนการทวน

สอบ เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าเข้าใจกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้องตาม

ขอบเขตการทวนสอบ และน าไปสู่การจัดท าแผนการทวนสอบที่มีความเหมาะสมต่อไป 

5. ออกแบบแผนการทวนสอบ ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังน้ี 

- ทบทวนข้อมูลและองค์ความรู้จากภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ขอรับ

การทวนสอบ ตรวจสอบเง่ือนไขของกลุ่มอุตสาหกรรม กฎหมายและ

ข้อก าหนดจากภายนอกที่เกี่ยวข้อง   ระดับความสามารถในการจัดการ

ข้อมูล GHG ขององค์กร  รวมถึงผลการทวนสอบหรือการได้รับรองข้อมูล

กา๊ซเรือนกระจกที่ผ่านมา 

- ทบทวนข้อตกลงเบ้ืองต้นของการทวนสอบ  หากจะต้องการทวนสอบเพ่ือ

ขอการรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร ผู้ทวนสอบจะต้องม่ันใจว่า

รายการทวตรวจสอบเทียบกับข้อก าหนดนี้  

จัดท าขึ้ นเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้จะของการรับรอง

ตาม ข้อก าหนดนี้ ไ ด้ ด า เ นินก า รอ ย่ า ง

สอดคล้องกับข้อก าหนดนั้น ๆ โดยการ

พิจารณาสิ่งที่ก าหนดต้องจะมีความส าคัญใน

การตรวจสอบ เพราะหากไม่ด าเนินการ จะ

ถือเป็นข้อผดิพลาดที่ส าคัญ ตัวอย่างรายการ

ตรวจสอบความสอดคล้องกับแนวทางการ

ประเมิน ดังใน เอกสาร TCFO_V_02 
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สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขึ้ นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององค์กร รวมถึงการด าเนินการและเอกสารต่างๆ ตามที่ อบก. ก าหนด   

 

รูปที่ 1 แผนผงัขั้นตอนการเตรียมการทวนสอบ 
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- ทบทวนข้อมูลในบัญชีรายการปล่อย GHG และรายงานการปล่อย GHG 

ว่ามีครบถ้วนและชัดเจน และท าความเข้าใจกับการค านวณต่างๆ รวมถึง

แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่อ้างถึงในรายงาน 

- ประเมินสิ่งที่พบจากบัญชีรายการ GHG และรายงานการปล่อย GHG ใน

เบ้ืองต้น เพ่ือท าความเข้าใจใน

สาเหตุของข้อมูลที่คลุมเครือไม่

ชัดเจน หรือข้อผิดพลาดจากการ

ล ะ เ ว้ น  ก า ร แ ส ด ง ผ ล ที่

คลาดเคล่ือน ตัวอย่างที่พบได้

บ่อย เช่น  

o การระบุเ น้ือความที่ รวบรัด
เกินไป หรืออ้างอิงช่ือย่อของ

กระบวนการที่ไม่ได้แสดงช่ือ

เตม็ของกระบวนการน้ันๆ  

o การไม่นับรวมแหล่งการปล่อย GHG ทั้งที่ควรจะมี และไม่ได้ช้ีแจง

เหตุผลที่เหมาะสม 

o การไม่ช้ีแจงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือวิธกีารได้มาของข้อมูล  

o การบกพร่องจากการพิมพ์ผดิ คัดลอกและแปะข้อมูล  

o การค านวณค่าต่างๆ ด้วยตัวเลขที่อ้างองิหรือเช่ือมโยงผดิต าแหน่ง  

o การใช้เอกสารที่ไม่เป็นรูปแบบตามที่อบก. ก าหนด เป็นต้น  

- ผลของการประเมินเบ้ืองต้นเหล่าน้ี อาจน าไปสู่การร้องขอเข้าส ารวจ

กระบวนการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจในวิธีการได้มาของ

ข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลให้มากขึ้ น รวมถึงเป็นโอกาสในการท า

ข้อตกลงระหว่างผู้ทวนสอบและผู้ขอรับการทวนสอบให้ชัดเจนขึ้น  

- เม่ือท าความเข้าใจในข้อมูลและที่มาของข้อมูลในรายงานการปล่อย GHG 

แล้ว ผู้ทวนสอบต้องวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากผู้รับผิดชอบข้อมูลและระบบ

จัดการข้อมูล GHG ขององค์กร ซ่ึงโดยทั่วไปผู้ทวนสอบจะประเมินจาก

ลักษณะขององค์กร สภาพแวดล้อมของธุรกจิและข้อก าหนดหรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ความสมบูรณ์ของเน้ือหาในรายงานและระดับความสามารถ

เลือกวิเคราะห์การค านวณของแหล่ง

ที่มีการปล่อย GHG ที่มีสดัส่วนที่สงู 

พิจารณาจากความเสี่ยงต่างๆ ว่าจะ

เกิดข้อผิดพลาดอย่างไรกับการ

ประเมินแหล่งปล่อยนี้  และเลือกดูว่า

จะขอ ข้อมู ลสนั บส นุน เ พ่ิ ม เติ ม

หรือไม่ หลักฐานทมีีอยู่น่าเช่ือถือพอ

หรือไม่ 
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ของผู้รับผดิชอบข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าข้อมูล GHG ที่แสดง

ในรายงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 

ต่อไป 

- บ่งช้ีความเสี่ยงจากข้อมูลที่แสดงในรายงาน และท าความเข้าใจในระบบ

ควบคุมและจัดการความเสี่ยงที่มี และจ าแนกความเสี่ยงว่าเกิดจากข้อมูล

เองหรือจากการควบคุม และก าหนดแนวทางการตรวจสอบและทดสอบ

ข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ  ประกอบกบัการก าหนดแผนการสุ่มตัวอย่าง 

- ก าหนดแผนการสุ่มตัวอย่าง เพ่ือ

ตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนต่างๆ ที่

ได้อ้างอิงถึงในรายงาน ทั้งน้ีระดับ

ของการสุ่มตรวจสอบและวิธีการ

ตรวจสอบจะสะท้อนมายังจ านวน

ตัวอย่างที่สุ่ม ลักษณะของหลักฐานที่

ต้องตรวจสอบ และวิธีการที่เลือกใช้ในการตรวจสอบ จะสอดคล้องกับ

ระดับความเสี่ยงและสัดส่วนต่อปริมาณ GHG ในภาพรวม และสัมพันธ์

กบัระดับการขอการรับรองที่ผู้ขอรับการทวนสอบต้องการ เช่น ระดับการ

รับรองแบบจ ากัด แผนการสุ่มข้อมูลที่จัดท าขึ้นตรวจสอบข้อมูลสนับสนุน

หรือหลักฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณปริมาณ GHG สุดท้ายที่

แสดงในรายงาน และตรวจสอบในทุกรายการที่มีสัดส่วนการปล่อย GHG 

ไม่น้อยกว่าความมีสาระส าคัญที่ก  าหนด แต่ส าหรับการรับรองแบบสม

เหตุผลจะท าการตรวจสอบในทุกรายการข้อมูลและตรวจสอบถึงวิธีการ

รวบรวม ถ่ายโอน คัดแยก ค านวณ ในทุกจุดที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลจน

เป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่แสดงในรายงาน เพ่ือให้มีความม่ันใจว่า

ข้อมูลในรายงานมีความถูกต้อง ครบสมบูรณ์ ด้วยวิธีการที่มีความโปร่งใส 

และสอดคล้องกบัข้อก าหนดหรือวิธปีฏบัิติที่อ้างถึง 

- ก าหนดจ านวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจสอบ ด้วยหลักการทางสถิติและการ

คัดเลือกอย่างเป็นระบบหรือการสุ่มกไ็ด้ หรือในบางรายการที่มีปริมาณ

การปล่อย GHG ที่สูง อาจท าการสุ่มตรวจสอบทั้งหมด 

และต้องค านึงหลักฐานในแต่ละรายการที่พบว่าเป็นข้อมูล

ในระดับใด เช่น ข้อมูลจากเคร่ืองวัดอัตราการไหลของ

เช้ือเพลิงที่ส่งสัญญาณอตัโนมัติเข้าสู่ระบบประมวลผลราย

เมื่อท าการก าหนดรายการข้อมูล

และจ านวนในการสุ่มตรวจสอบได้

แล้ว ควรจัดเป็นเอกสาร โดยให้ดู

จากรูปแบบ เอกสาร TCFO-V-

03 รายการขอ้มูลทีสุ่่มตรวจสอบ 

ระยะเวลาในขั้นการเตรียมการทวน

สอบนั้น ไม่ควรเกิน 1 เดือน แต่หาก

รอข้อมูลที่จัดส่งกลับมายังผู้ทวนสอบ

หรือมีการขอนัดเข้าส ารวจพ้ืนที่ก่อน

การจัดท าแผนการทวนสอบ กอ็าจใช้

เวลาในขั้นตอนนี้มากกว่านั้น 
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นาท ีหรือบันทกึการขนส่งของเสียตามกฎหมายที่จัดท าทุกเดือน ดังน้ัน ผู้

ทวนสอบอาจต้องพิจารณาถึงจุดที่มีความเสี่ยงที่มากที่สุดในเส้นทางการ

ไหลของข้อมูลประกอบด้วย เช่น จุดที่การปันทกึข้อมูลด้วยมือ จุดที่มีการ

ค านวณในโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น 

 

ตวัอย่าง การก าหนดจ านวนขอ้มูลเพือ่การสุ่มตรวจสอบ ท าการทดสอบข้อมูลด้วยการก าหนด

จ านวนข้อมูลจากชุดข้อมูลด้วยวิธกีาร Taro Yamane (1967) ได้เสนอสตูรค านวณ ดังน้ี 

 
โดย  n  =  ขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ 

 N  =  จ านวนประชากรที่ทราบค่า 

 e  =  ค่าความคลาดเคล่ือนที่จะยอมรับได้ (allowable error) 

ถ้าก าหนดระดับความเช่ือม่ัน 95% หรือระดับความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 5% จะใช้ค่า 0.05 แทน

ค่าในสมการได้จ านวนตัวอย่าง ดังตาราง 

จ านวน

ข้อมูล 

จ านวน

ตัวอย่าง 

จ านวน

ข้อมูล 

จ านวน

ตัวอย่าง 

จ านวน

ข้อมูล 

จ านวน

ตัวอย่าง 

จ านวน

ข้อมูล 

จ านวน

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 

เลือกข้อมูลด้วยการวิธกีารสุ่มหรือก าหนดวิธกีารอย่างมีระบบ (ตามความเหมาะสม) 

 

- ก าหนดวิธีการตรวจสอบจะขึ้ นกับลักษณะของหลักฐาน ประกอบด้วย

วิธีการต่างๆ เช่น การส ารวจพ้ืนที่จริง ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดต้ังในพ้ืนที่ 

ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ของบริษัท หรือสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องใน

ระบบจัดการข้อมูล GHG ตามที่วิธีปฏิบัติอ้างถึง 

เช่น ในหลักฐานประเภทที่เป็นเอกสารสนับสนุน 

ผู้ทวนสอบสามารถเรียกขอดูหลักฐานทั้งหมด 

หรือเลือกตรวจสอบเฉพาะบางรายการที่มีจุด

สังเกต จุดที่มีค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุด และการ

หลักฐานที่เป็นเอกสารสนับสนุนต่างๆ 

ที่มีการอ้างอิงในรายงาน ผู้ ทวนสอบ

ควรก าหนดรายกา ร เอกสา รที่ จ ะ

ตรวจสอบ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และ

ลดคว ามผิดพลาดที่ เ กิ ด จ ากก า ร

ตรวจสอบหลักฐานที่ ไ ม่ เกี่ ย ว ข้อ ง 

ตั ว อ ย่ า ง  เ อ ก ส า ร  TCFP_V_04 

รายการตรวจสอบเอกสารสนบัสนุน 
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ตรวจสอบหลักฐานด้วยวิธีการสัมภาษณ์เพ่ือให้หลักฐานประเภทอื่นมา

เทียบเพ่ือดูความสอดคล้องของวิธีการควบคุมข้อมูลกับการปฏิบัติจริง  

หรือการตรวจสอบข้อมูลในระบบจากท าการทดสอบจุดอ่อนของระบบ

รวบรวมข้อมูลและบันทกึผล เช่น การค านวณเฉล่ียหรือผลรวมของข้อมูล

ที่มีการไม่มีรายงานข้อมูล จะเป็นการซ่อมหรือหยุดการผลิต ว่ามีการ

ค านวณที่ผดิพลาดหรือไม่  

6. จัดท าแผนการทวนสอบที่มีความสมบูรณ์เป็นสิ่งจ าเป็น เน่ืองจากถือเป็น

หลักฐานที่ส าคัญของกระบวนการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร ที่ต้องสามารถ

อ้างอิงกับการด าเนินการทวนสอบอย่างเป็นระบบได้ในภายหลัง โดยที่รายละเอียดของ

แผนการทวนสอบจะประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ของหน่วยงานทวนสอบและผู้ขอรับ

การทวนสอบ ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการทวนสอบ ขอบเขตเวลาที่ด าเนินการ การประเมิน

ปริมาณเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของรายการ GHG ในแต่ละประเภท การจ าแนกความ

เสี่ยงประเภทต่างๆ  รายการข้อมูลที่สุ่มตัวอย่างและรายการตรวจสอบระบบข้อมูล เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงกันของข้อมูล และสอดคล้องกับเกณฑ์การทวนสอบที่

ก าหนด 

7. หัวหน้าผู้ทวนสอบควรจัดสรรให้ผู้ทวนสอบแต่ละท่านช่วยกันพัฒนาในส่วนที่

รับผดิชอบและท าการทบทวนร่วมกนัก่อนเข้าทวนสอบในพ้ืนที่ เพ่ือให้การทวนสอบเป็นไป

ตามแผนและมีประสิทธภิาพในการทวนสอบสูงที่สุด 

8. เม่ือจัดท าแผนการทวนสอบเสร็จ 

ควร ส่ ง ข้อ มูล เ บ้ือง ต้นของการทวนสอบ 

ข้อตกลงการทวนสอบเบ้ืองต้น ก าหนดการ

ทวนสอบ ให้กับผู้ขอรับการทวนสอบได้ทราบ

และตอบข้อซักถามหากมีความสงสัยในการ

ทวนสอบเทา่ที่จ าเป็นและมีความชัดเจน 

9. แผนการทวนสอบเหล่า น้ีอาจ

เป ล่ี ยนแปลงไ ด้  หาก ผู้ทวนสอบทราบ

ข้อเทจ็จริงในภายหลังเพ่ิมเติม เช่น พบว่ามี

หน่วยธุรกจิอื่นที่อยู่ภายใต้ขอบเขตขององค์กร

ที่ได้จัดท าแผนการทวนสอบไปแล้ว หรือพบจุดอ่อนในการทวนสอบในภายหลัง  หรือ

แม้ว่าพบเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่ได้พบระหว่างการทวนสอบข้อมูลในพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็

รูปแบบแผนการทวนสอบ เอกสาร 

TCFO-V-05 แผนการทวนสอบควร

จัดท าให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

หากเป็นไปได้ให้ระบุรายละเอียดให้

ชัดเจน และเป็นเอกสารหลักที่ผู้ ทวน

สอบยึดถือในการทวนสอบในพ้ืนที่  และ

พัฒนาก า หนดการทวนสอบ  ตาม 

เอกสาร TCFO-V-06 ก าหนดการทวน

สอบ เพ่ือแจ้งให้กับผู้ รับการทวนสอบ

เตรียมพร้อมในวันที่มีกิจกรรมการทวน

สอบ  



8 

ตามการแก้ไขแผนการทวนสอบ ผู้ทวนสอบจะต้องบันทกึและแก้ไขแผนการทวนสอบ เป็น

ลายลักษณ์อกัษรด้วย 

การเตรียมการของผูร้บัการทวนสอบ 

 การเตรียมพร้อมของผู้ขอรับการทวนสอบ ก่อนท าการทวนสอบในพ้ืนที่ ผู้ขอรับ

การทวนสอบควรจะเตรียมพร้อมในการทวนสอบก่อน ประกอบด้วย 

1. ท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทวนสอบ และทบทวน

ข้อก าหนดตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององค์กร  

2. ก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ

กิจกรรมทวนสอบที่จะเกิดขื้ น ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสมและให้ทราบทั่วกนั 

3. ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

GHG ในระบบสารสนเทศและบัญชีการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกที่จัดเตรียมขึ้น 

4. จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนต่างๆ ที่มีการ

อ้างอิงในรายงาน แยกไว้เพ่ือให้สามารถสืบค้นได้ง่าย 

โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการกา๊ซเรือนกระจกที่สัดส่วนการปล่อยที่สูงหรือที่ผู้ทวน

สอบได้แจ้งให้ทราบก่อนท าการตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลเบ้ืองต้น 

5. จัดเตรียมหลักฐานที่เป็นเอกสารหรือข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล GHG เช่น รูปถ่ายกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน 

รายงานการประชุมของฝ่ายบริหารที่แสดงให้เหน็ถึงกระบวนการรับรองและทบทวนข้อมูล 

คู่มือหรือวิธปีฏบัิติต่างๆ ในระบบการจัดการข้อมูล GHG ที่ปรากฏและอ้างองิในรายงาน 

6. หากพบข้อบกพร่องต่างๆ ก่อนท าการทวนสอบในพ้ืนที่ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูล

ท าการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็น

จ ริ ง ในทันที  ห รื อแ จ้ งกับ ผู้ที่

รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห้ ท า ก า ร แ ก้ ไ ข

ข้อบกพร่องที่พบด้วยกระบวนการ

อย่างเป็นระบบ ทั้งให้ช้ีแจงกับ

การเปล่ียนแปลงข้อมูลในรายงานก่อนการทวนสอบใน

พ้ืนที่ ผู้ทวนสอบจะต้องพิจารณาว่าขัดแย้งกับข้อตกลง

ในการทวนสอบที่มีอยู่ก่อนหรือ และหากต้องท าการ

ทบทวนแผนการทวนสอบและข้อมูลใหม่ จะต้องแจ้ง

ให้กบัผู้ รับการทวนสอบทราบถึงผลกระทบเหล่านี้  

ผู้ ทวนสอบควรย ้า เตือนให้

ผู้ รับการทวนสอบด าเนินการ

ท าความเข้าใจกับผู้ บริหาร 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถึงที่มา

และวัตถุประสงค์ของการทวน

สอบที่จะเกิดขึ้ น ให้จัดเตรียม 

หลักฐานต่างๆ และเอกสาร

สนับสนุนที่ เกี่ยวข้องไว้ หรือ

นั ด หม า ย ใ น เ บื้ อ ง ต้ น ใ ห้

เตรียมพร้อมในพ้ืนที่ 
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คณะผู้ทวนสอบว่ามีการแก้ไขข้อมูลจากในข้อมูลเดิมที่ได้จัดส่งไปก่อนหน้าน้ี อย่าง

ตรงไปตรงมา 

กิจกรรมการทวนสอบในพื้ นท่ี 

ก่อนเร่ิมการทวนสอบในพ้ืนที่จะต้องมีการเปิดประชุมช้ีแจง  ประกอบด้วยการ 

ยืนยันข้อตกลงเบ้ืองต้นในการทวนสอบ การแนะน าคณะผู้ทวนสอบ น าเสนอกระบวนการ

ทวนสอบตามก าหนดการทวนสอบที่แจ้งให้ทราบก่อนหน้าน้ี และฝ่ายผู้รับผิดชอบข้อมูล

น าเสนอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ ที่เข้าร่วมการทวนสอบด้วย และน าเสนอ

ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกที่จัดท าขึ้นและขอให้มีการทวนสอบ  หลังจากน้ันคณะผู้ทวนสอบจะ

เข้าสู่การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ  และสรุปผลการทวนสอบ ดังแผนผัง

ขั้นตอนในรูปที่ 2 โดยมีขั้นตอนตามล าดับ ดังน้ี 

 

รูปที ่2 ขั้นตอนการทวนสอบในพ้ืนที่ 

กระบวนการทวนสอบจะแบ่งเป็นการตรวจสอบใน 2 ส่วนคือ 

1. การประเมินระบบและการควบคุมข้อมูลสารสนเทศ 

 ผู้ทวนสอบจะค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดในประเดน็ต่างๆ  โดยใช้ความ

เช่ียวชาญและวิธีต่างๆ ในการทดสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศ ดังในตารางที่ 1 และท า
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การตรวจสอบหลักฐานอื่นๆ เพ่ือสอบยันความถูกต้อง เช่น การตรวจนับบันทกึควบคู่กับ

การสัมภาษณ์ผู้จัดท าข้อมูลดิบ เพ่ือตรวจสอบวิธีการที่อ้างถึงกับวิธีที่ปฏิบัติจริง หรือการ

ตรวจสอบข้อมูลที่เว้นว่างหรือมีค่าติดลบที่แสดงในระบบเทียบกับวิธีปฏิบัติของผู้บันทึก

ข้อมูล ว่ามีการแก้ไขหรือด าเนินการอย่างไร เป็นต้น  โดยการตรวจสอบระบบข้อมูลและ

การควบคุมข้อมูลเหล่าน้ีจะต้องพิจารณาถึงเส้นทางการไหลของข้อมูลและท าการทดสอบ

ตามแผนการสุ่มที่ก  าหนด โดยอาจเร่ิมจากความเสี่ยงจากการป้อนข้อมูลเข้าระบบด้วย

พนักงานจดบันทกึ โดยการตรวจสอบสิ่งที่บันทกึกบัผลของการถ่ายโอนข้อมูลในระบบ  

 จากน้ันตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูลในแต่ละล าดับว่ามีความถูกต้องตรงกัน

หรือไม่ รวมถึงการรวมและแยกข้อมูล หรือการค านวณ เช่น การรวมข้อมูลจากบันทึก

ประจ าวันเป็นรายเดือนเพ่ือเข้าสู่ระบบสารสนเทศ การแยกส่วนการใช้พลังงานด้วยการปัน

ส่วนและการอ้างองิกบัระบบบัญชี เป็นต้น   

 และสุดท้ายตรวจสอบการแสดงผลของข้อมูลสุดท้ายที่พบในบัญชีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก ว่ามีความสอดคล้อง ตรงกันของข้อมูลที่ผ่านการค านวณเป็นปริมาณ 

GHG ของแต่ละแหล่งปล่อย ด้วยการทดสอบป้อนข้อมูลเข้าในระบบและทดสอบความ

ถูกต้องของที่แสดงผลออกมา หรือตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรที่ผ่านมาว่ามี

ความสอดคล้องกับขอบเขตที่ก  าหนดหรือไม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงการน าเสนอผล

อย่างไร เป็นต้น  

 สิ่ งที่ ต้องตรวจสอบใน

ระบบข้อมูลน้ันจะคาบเกี่ยวทั้ งกับ

ความมีประสิทธิภาพของระบบการ

จัดการข้อมูล การมอบหมายบทบาท

และความรับผิดชอบของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล ผู้ทวนสอบ

ควรตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ด้วย

ก า ร ข อ ดู บั น ทึ ก ห รื อ สั ม ภ า ษณ์

บุคลากร เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบต่างๆ 

ที่ก  าหนดไว้ยังคงท างานได้อย่างที่ควรจะเป็น บุคคลที่พูดคุยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ที่ได้รับ รู้ถึงวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ตนเองเกี่ยวข้องและทราบว่าจะด้องด าเนินการอย่างไรหาก

พบข้อบกพร่อง ซ่ึงผลลัพธ์ของการประเมินในส่วนน้ีเป็นการช้ีให้ เห็นถึงสาเหตุของ

ข้อผดิพลาดที่เกดิขึ้น ผู้ทวนสอบจะต้องพิจารณาในประเดน็ที่มาและหลักการในการพัฒนา

ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ผู้ทวนสอบ

จะต้องบันทึกสิ่ งที่พบ ไม่ว่าจะเป็นช่ือคนที่ ให้

สมัภาษณ์ วิธกีารได้มาของข้อมูลดิบ ตารางรายการ

เคร่ืองมือวัด รูปภาพหรือแผนผังการเบิกจ่าย

เช้ือเพลิง ช่ือเอกสารสนับสนุนต่างๆ  ดังนั้น ผู้ทวน

สอบอาจบันทึกด้วยมือบนสมุดบันทึก แล้วจึง

ก ลั บ ม า ส รุ ป สิ่ ง ที่ พ บ แล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ว่ า มี

ข้อผิดพลาดในภายหลัง ด้วยแบบฟอร์มเอกสาร

ตามตัวอย่าง เอกสาร TCFP_V_07 แบบบนัทึกส่ิง

ทีพ่บและการประเมินผล 
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ข้อมูลกา๊ซเรือนกระจกอย่างสมเหตุผล สอดคล้องกบัข้อก าหนดการประเมินคาร์บอนฟุตพ

ร้ินทข์ององค์กร ได้แก่ 

- การคัดเลือกข้อมูลและระบบข้อมูล เช่น การตัดสินใจเลือกขอบเขตของ

องค์กรในการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจก กระบวนการพิจารณาเลือก

วิธกีารค านวณที่น ามาใช้ 

- การคัดเลือกแหล่งปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกภายใต้ขอบเขตของ

องค์กร 

- การติดตามตรวจสอบข้อมูลที่ก  าหนดไว้เป็นวิธปีฏบัิติ 

- การพิจารณาเทคนิคการตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล และการเลือกใช้

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆ ที่มีความเหมาะสม  

- การพิจารณากระบวนการและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

อนุมัติที่เป็นเอกสารก่อนน าเข้าสู่ระบบสารสนเทศขององค์กร ว่ามีความ

สอดคล้องกันระเบียบปฏิบัติที่ก  าหนดไว้ และเป็นไปตามบทบาทหน้าที่

ของบุคคลที่ก  าหนดไว้อย่างเหมาะสม 

- การตรวจสอบข้อมูลที่อ ยู่ในระบบว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนและ

สอดคล้องกับที่ได้น าเสนอในรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง

การประเมินความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นจากข้อผดิพลาดจากการควบคุมข้อมูล 

- ระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลก๊าซ

เรือนกระจกมีความสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององค์กรหรือเหมาะสมกบัลักษณะขององค์กร 

- นโยบายและหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการจัดการกา๊ซเรือน

กระจกของฝ่ายบริหาร โดยให้พิจาณาถึงวิสัยทศัน์ ความมุ่งม่ันต่างๆ ที่ได้

แสดงออกหรือสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร  

- การรวบรวม ประมวลผลข้อมูลในระดับต่างๆ ที่น าไปสู่การจัดการใน

ระดับน้ันๆ เช่น เป้าหมายประสิทธภิาพการใช้พลังงานของฝ่ายต่างๆ  

- เคร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองตรวจวัดที่ใช้มีการสอบเทยีบและบ ารุงรักษา

อย่างเหมาะสม มีความเที่ยงตรง เม่ือมีการน ามาใช้งาน 

- กระบวนการที่ให้มีความม่ันใจว่าหากมีการพบข้อบกพร่องในข้อมูลก๊าซ

เรือนกระจกในระบบ จะมีการตรวจสอบและรายงานกลับเพ่ือให้มีการ

แก้ไขที่เหมาะสม 
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- ระเบียบและวิธกีารเข้าถึงบันทกึและป้องกนัการปรับปรุงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 

ในระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

2. การประเมินความถูกต้องของข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก  

การประเมินความถูกต้องของข้อมูล เกี่ยวข้องกับการค้นหาหลักฐานที่บ่งช้ี

สาเหตุของข้อผิดพลาดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่สอดคล้องกัน

ของข้อมูลในระดับต่างๆ ที่แสดงอยู่ในรายงาน ข้อมูลสนับสนุนในการค านวณ หรือข้อมูล

ดิบ    เทคนิคในการตรวจสอบข้อมูลจากต้องเร่ิมจากการค้นหาหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับการ

อ้างอิงว่ามีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลดิบ จะต้องตรวจสอบจากวิธีการได้มาของข้อมูล การ

ถ่ายโอน และผลการค านวณ มีความเหมาะสมจาก 1) หลักฐานเชิงกายภาพ เช่น มิเตอร์

และมาตรวัด ที่เป็นอุปกรณ์ในการตรวจวัดและแสดงข้อมูลดิบ ก่อนถูกคัดลอกเป็นข้อมูล

ในบันทกึ  2) เอกสารเป็นประเภทของหลักฐานอีกประเภทหน่ึงที่พบได้มากกว่าและถูก

ตรวจสอบค่อนข้างมากเน่ืองจากข้อมูลก๊าซเรือนกระจกต่างๆ จะถูกบันทึกและรวบรวม

น ามาค านวณเป็นข้อมูลดังแสดงรายงาน เป็นล าดับตามการไหลของข้อมูล  และ3) การ

ตรวจสอบหลักฐานประเภทค ารับรองที่ได้รับไปแล้ว เพราะในบางรายการข้อมูลอาจอ้างถึง

รายงานหรือข้อมูลสรุปที่มีหน่วยงานภายนอกหรือภายในเหน็ชอบหรืออนุมัติไปแล้ว  

ผู้ทวนสอบจะต้องตรวจสอบความสอดคล้องกันกับบุคลากรต่างๆ หรือขอ

หลักฐานเชิงเอกสาร เพ่ือใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่ามีความน่าเช่ือถือหรือไม่ อาจ

ต้องท าการสัมภาษณ์หลายคนหรือทดสอบข้อมูลในเร่ืองเดียวกนัในหลายทาง เพ่ือให้เข้าใจ

ในข้อมูลและสามารถประเมินความถูกต้องได้อย่างแม่นย า 

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องมีในการทวนสอบแบ่งตามประเภทของแหล่งปล่อยและ

ดูดกลับ GHG อ้างองิตารางที่ 2 (หน้า 32) โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องกับหลักฐาน

ที่ตรวจสอบต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการรวบรวม ค านวณ ถ่ายโอน ผนวกและแยก ข้อมูล

กา๊ซเรือนกระจก โดยประเดน็แรกที่ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่าน้ีมีครบถ้วนแล้วหรือยัง 

โดยที่ข้อมูลที่ถูกต้องน้ัน ผู้ทวนสอบอาจหามาประกอบเองเพ่ือใช้ยืนยันและตรวจสอบว่ามี

ความสอดคล้องกันกับข้อมูลที่ ผู้รับผิดชอบใช้อ้างอิง   การทดสอบข้อมูลต่างๆ อาจ

พิจารณาต้ังแต่แหล่งข้อมูลดิบ การถ่ายโอนข้อมูล การใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากภายนอกจาก

แหล่งต่างๆ การค านวณค่าด้วยสมมติฐานหรือการประมาณการต่างๆ เพ่ือหาจุดที่อ่อน

และสาเหตุของข้อผดิพลาดที่พบ  

การตรวจสอบเอกสารสนับสนุนหรือที่ถูกอ้างอิง  เช่น การใช้ข้อมูลดิบจากใบ

เรียกเกบ็เงินของซัพพลายเออร์ การส าเนาสลิปจ่ายค่าน า้มันเช้ือเพลิงจากผู้จ าหน่าย การ
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ถ่ายโอนข้อมูลจากใบเสรจ็รับเงินค่าไฟฟ้าสู่ระบบสารสนเทศ การติดตามข้อมูลที่รายงาน

กับฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหาร จะต้องพิจารณาความน่าเช่ือถือ และมีความเสี่ยงที่จะเกิด

ข้อผิดพลาดจากการน าข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ด้วยหรือไม่ เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีความสอดคล้อง

ตรงกนัทั้งหมดเช่นกนั 
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การตรวจสอบผ่านข้อมูลในรายงาน GHG ผู้ทวนสอบจะท าการตรวจหาข้อมูล

ที่อาจถูกละเว้นไม่แสดงในรายงานโดยต้ังใจหรือไม่กต็าม เพ่ือสืบหาสา เหตุด้วยการ

ตรวจสอบจากบันทึกข้อมูลด้นทางและปลายทาง หรือหลักฐานจากการให้ข้อมูลของผู้ที่

เกี่ยวข้องถึงสาเหตุของการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกช้ีแจงข้อมูลที่ถูกละเว้นดังกล่าว ว่ามี

ความเหมาะสมหรือไม่ เช่น การละเว้นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกบางรายการที่ไม่

สามารถประเมินปริมาณได้ หรือ การละเว้นข้อมูลในบางชุดเน่ืองจากบันทกึสูญหาย  

การค านวณซ า้เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ ซ่ึง

รวมถึงการรวมข้อมูลดิบหลายแหล่ง การค านวณผลการปล่อย GHG จากผลรวมของ

ตัวอย่าง ประเดน็ค าถามที่ผู้ทวนสอบ เพ่ือตรวจสอบหลักฐานของแหล่งการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากการเผาไหม้ 

 ชนิดของเช้ือเพลิงที่น ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวภาพเป็นส่วนประกอบหรือไม่  

 ค านวณปริมาณกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ไบโอเจนนิกอย่างไร   

 การเลือกใช้ข้อมูลจากการบันทกึภายในเทยีบกับข้อมูลภายนอกองค์กรเป็นอย่างไร มี

ความตรงกนัหรือไม่   

 การรวบรวมข้อมูลในรายเดือนเป็นรายปีท าได้อย่างไร  

 การบันทกึข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเผาไหม้เหล่าน้ีแยกส่วนตามกระบวนการเพ่ือการจัดการ

และการรวมข้อมูลเพ่ือค านวณในขอบเขตองค์กรและเวลาที่จัดท ารายงาน เช่น ปริมาณ

น า้มันเช้ือเพลิงส าหรับการขนส่งภายในและที่จ าหน่ายให้กับพนักงานเพ่ือเป็นสวัสดิการ 

เป็นต้น 

 ได้มีการตรวจวัดองค์ประกอบของกา๊ซที่ปล่อยจากการเผาไหม้หรือไม่  

 ตรวจวัดประสทิธิภาพของการเผาไหม้ด้วยความถี่อย่างไร และมีสมมติฐานที่ใช้ในการ

ประเมินกา๊ซเรือนกระจกอย่างไร และอ้างองิในแหล่งข้อมูลใด 

 การเผาไหม้สารประกอบคาร์บอนทั้งที่เป็นสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์มีการประเมิน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัปฏกิริิยาออกซิเดช่ันหรือไม่ เช่น อุณหภมูิ อัตราการป้อนและความ

เข้มข้นของออกซิเจน ความดัน เป็นต้น 

 GWP ที่ใช้ส าหรับก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด การเลือกใช้ค่า GWP เป็นไปตามที่

ก าหนดหรือไม่ และค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของวัตถุดิบหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางอ้อม (ประเภทที่ 3) ใช้ค่า GWP ใดในการค านวณ   

 มีความถี่ในตรวจสอบและสอบเทยีบอุปกรณ์ตรวจวัดเป็นอย่างไร  

 การสอบเทยีบได้ด าเนินการกบัหน่วยงานใด และมีผลการสอบเทยีบหรือไม่  

 เคร่ืองมือเหล่านี้ ได้สอบเทยีบคร้ังสดุท้ายเมื่อไหร่ 
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หน่วยวัดกจิกรรมและค่าการปล่อย GHG ที่ใช้  การหาผลรวมและค่าเฉล่ียต่างๆ ที่องค์กร

น ามาใช้เป็นค่าสมมติฐานในการประเมินปริมาณในภาพรวมต่อไป 

ทั้งน้ีการตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ  หากเป็นค่าเชิงปริมาณที่แน่นอน

หรือใช้ค่าประมาณการด้วยหลักการเชิงอนุรักษ์นิยม ผู้ทวนสอบต้องท าการค านวณ

ย้อนกลับเพ่ือให้ม่ันใจว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่แสดงมีความถูกต้องหรือไม่มีความ

คลาดเคล่ือนอย่างมีสารส าคัญ  และหากเกิดความคลาดเคล่ือนจากข้อผิดพลาดที่พบ

จะต้องสามารถประเมินค่าที่เบ่ียงเบนไปจากค่าที่แสดงในรายงานการปล่อย GHG และผู้

ทวนสอบจะต้องใช้ในการตัดสินใจสรุปข้อผิดพลาดที่พบน้ันว่าจะสรุปผลการทวนสอบ

อย่างไร โดยอ้างอิงระดับของรับรองและค่าความมีสาระส าคัญที่ยอมรับได้ต้ังแต่ใน

ข้อตกลงเบ้ืองต้น เป็นส าคัญ ซ่ึงในประเดน็น้ีอยู่ในหัวข้อถัดไป   ขั้นตอนการสรุปผลการ

ทวนสอบ 

การสอบยันความถูกต้อง เป็นเทคนิคหน่ึงที่ผู้ทวนสอบพึงใช้เพ่ือให้เกิดความ

เช่ือม่ันในระดับการรับรองที่ตกลงกันไว้ การสอบยันความถูกต้องควรพิจารณาเฉพาะ

ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีในบัญชีรายการ GHG ไว้ว่ามีความเบ่ียงเบนจากข้อมูลที่น ามาใช้

เทียบเคียงในระดับใด ด้วยการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์หรือสถิติ เพ่ือประเมินความ

น่าเช่ือถือของข้อมูลน้ันๆ  

ผู้ทวนสอบควรค านึงถึงการเปรียบเทียบข้อมูลในระดับต่างๆ ในระหว่างการ

ตรวจสอบหลักฐาน โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิด

ข้อผิดพลาดที่ส าคัญ  ประเภทของการสอบยันของข้อมูลที่สอดคล้องกับความเช่ือม่ันของ

ข้อมูลที่ตรวจสอบ เช่น การสอบยันข้อมูลจากภายในกระบวนการ อาจเห็นเพียงความ

เปล่ียนแปลงของข้อมูลที่ช่วงเวลาแตกต่างกนั ซ่ึงบ่งชี้ สาเหตุของความเบ่ียงเบนน้ันได้ เช่น 

การซ่อมบ ารุงบางเดือนซ่ึงเป็นสาเหตุให้ข้อมูลรายเดือนที่เว้นว่างหรือมีปริมาณน้อยกว่า

ค่าเฉล่ียอย่างผดิปกติ หรือการสอบยันกับข้อมูลภายนอกองค์กรโดยเทยีบผ่านค่าดัชนีเชิง

ประสิทธิภาพการผลิต เช่น เปรียบเทียบกับค่าดัชนีปริมาณการผลิตต่อการใช้ไฟฟ้าเฉล่ีย

ของประเทศในผลิตภัณฑ์เดียวกันหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกจากหน่วยผลิตไฟฟ้าของตนเองเปรียบเทยีบกับค่าที่ได้จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น เป็นต้น 

(ดูตัวอย่างจากของ 7.3.3 หน้า 34 เพ่ิมเติม) 

ทั้งน้ีผลของการสอบยันข้อมูลน้ีอาจเป็นเพียงการตรวจสอบความถูกต้องเบ้ืองต้น

เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์หาความคลาดเคล่ือนและสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ด้วย

วิธกีารอื่นๆ ต่อไป 
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ในระหว่างการทวนสอบ ผู้ทวนสอบต้องระลึกเสมอว่าการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 

เพ่ือท าการประเมินสิ่งที่พบต่างๆ เทยีบกบัเกณฑ์การทวนสอบที่ได้ตกลงไว้ก่อนเร่ิมท าการ

ทวนสอบและประเมินสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขึ้ นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

องค์กร ที่อบก.ได้ก าหนดไว้ และเป็นไปตามข้อก าหนดในแนวทางการประเมินคาร์บอน

ฟุตพร้ินท์ ฉบับล่าสุด ที่มีขอบเขตที่ก  าหนด ทั้งขอบเขตเวลา กิจกรรมภายใต้องค์กร 

ดังน้ันการสอบถามหรือหาหลักฐานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอาจท าให้เสียเวลา และอาจเกิดความ

สับสนได้ในภายหลัง จึงควรด าเนินตามแผนการทวนสอบที่ออกแบบไว้อย่างเคร่งครัดและ

จะปรับแผนการทวนสอบกต่็อเม่ือมีการข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติมจากประเดน็ในการทวนสอบไป

แล้วเท่าน้ัน ซ่ึงทั้งน้ีจะต้องมีการปรึกษากับหัวหน้าผู้ทวนสอบเพ่ือให้ความเห็นต่อการ

ด าเนินการเพ่ิมเติมเหล่าน้ีด้วย  

และก่อนจะจบสิ้นกจิกรรมทวนสอบ ผู้ทวนสอบจะต้องได้รับข้อมูลหรือตรวจสอบ

หลักฐานจนมีความม่ันใจว่าจะสามารถสรุปสิ่งที่พบและน าไปสู่การประเมินผลที่ถูกต้องต่อไป  

ขอ้สรุปผลการทวนสอบ 

เม่ือกระบวนการทวนสอบได้ด าเนินการตามก าหนดการทวนสอบในวันน้ันแล้ว ซ่ึง

อาจเสรจ็สิ้นก่อนหรืออาจยังไม่แล้วเสรจ็สิ้นตามก าหนดการทวนสอบที่ได้ออกแบบไว้ คณะ

ผู้ทวนสอบจะแจ้งให้กับผู้รับการทวนสอบทราบ ว่าจะประชุมสรุปสิ่งที่พบและความเห็น

จากผู้ทวนสอบแต่ละท่านเป็นการส่วนตัว  คณะผู้ทวนสอบสามารถขอสถานที่และเวลา

ในช่วงขณะหน่ึงเพ่ือรายงานสิ่งที่พบ อภิปรายผลประเมิน โดยหัวหน้าผู้ทวนสอบจะท าการ

สรุปผลการทวนสอบจากประเดน็ต่างๆ ที่พบในวันน้ัน โดยจะรับฟังความเห็นอย่างเปิด

กว้าง อ้างองิเหตุผลในการตัดสินใจกบัหลักฐานที่พบ และบ่งช้ีความไม่สอดคล้องกับเกณฑ์

การทวนสอบได้   ผลสรุปการทวนสอบสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังน้ี 

1) รายการขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (Corrective Action Request, 

CAR) หมายถึง บันทกึหรือรายการข้อผิดพลาดที่ส าคัญหรือไม่กไ็ด้ ซ่ึงผู้ทวน

สอบประเมินว่า ผู้รับการทวนสอบต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบน้ัน

หรือด าเนินการป้องกนัข้อบกพร่องที่มีความเสี่ยงจะเกดิขึ้นในอนาคต 

2) ประเดน็ให้ช้ีแจงเพ่ิมเติม (Clarification, CL) หมายถึง บันทกึหรือรายการ

ตรวจสอบที่พบว่ายังมีความไม่ชัดเจน ได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการ

ประเมินความสอดคล้อง ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้ทวน
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สอบจึงขอให้ผู้รับการทวนสอบจัดเตรียมและช้ีแจงข้อมูลรายการน้ันๆ 

เพ่ิมเติม 

3) ประเดน็ให้ปรับปรุงเพ่ือตรวจสอบในคร้ังหน้า (Forward Action Requests, 

FAR) หมายถึงบันทึกหรือรายการสิ่งที่พบที่เป็นประเดน็ที่ส าคัญ ซ่ึงผู้ทวน

สอบขอให้ผู้ขอรับการทวนสอบด าเนินการ และจะตรวจสอบการด าเนินการ

ดังกล่าวในการทวนสอบคร้ังต่อไป  

เม่ือท าการประเมินสิ่งที่พบเทียบกับเกณฑ์การทวนสอบและหลักฐานต่างๆ แล้ว

โดยบ่งช้ีแบ่งเป็น 3 ประเภทแล้ว ให้สรุปผลกับที่ประชุมได้รับทราบ และเปิดโอกาสผู้รับ

การทวนสอบให้ช้ีแจงในรายละเอยีดเพ่ิมเติม เปิดโอกาสในโต้แย้งกับผลการประเมิน หรือ

ซักถามในประเด็นที่สงสัยที่เกี่ยวข้องกับข้อเทจ็จริง สิ่งที่พบ เหตุผลของการตัดสินใจ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน แต่ผู้ทวนสอบไม่สามารถให้ข้อแนะน าเชิงแนวทางการ

แก้ไข CAR และ FAR กับผู้รับการ

ทวนสอบได้  และส าหรับผลการ

ประเมิน CL น้ัน ผู้ทวนสอบจะต้อง

บอกให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่ต้องการให้

ช้ีแจงเพ่ิมเติมคืออะไร  

ผู้ทวนสอบควรจะก าหนด

ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการแก้ไขหรือ

ช้ีแจงข้อมูลเพ่ิมเติมกลับมา ตามเร่ือง

ที่ได้รับ CAR และ CL ที่รับทราบไป 

โดยต้องระบุช่องทางการสื่ อสารที่

เหมาะสมด้วย เช่น ส่งส าเนาเอกสารทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์ เป็นต้น หรือหากยัง

จ าเป็นต้องมาทวนสอบในพ้ืนที่เพ่ิมเติม เน่ืองจากยังไม่ครบถ้วนตามแผนการทวนสอบ ก็

จะต้องนัดวันและเวลาเพ่ิมที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม   

หลังจากน้ันหัวหน้าผู้ทวนสอบกล่าวสรุปการด าเนินการทวนสอบที่ได้ด าเนินการไป

แล้ว  รวมถึงการหารือนัดหมายก าหนดเวลาต่างๆ ส าหรับการด าเนินงานในขั้นถัดไป อาจ

เป็นทางวาจาก่อนในเบ้ืองต้นให้กับบุคลากรที่เข้ารับการทวนสอบทราบโดยทั่วกัน เพราะ

หากผู้ทวนสอบไม่สามารถสรุปผลการทวนสอบเป็นลายลักษณ์ให้แล้วเสรจ็ลงได้ กค็วรจะ

นัดหมายเวลาจัดส่งให้กบัผู้รับการทวนสอบโดยไม่ล่าช้า และท าการปิดประชุม 

  

ในระหว่างการทวนสอบในพ้ืนที่ การสรุปผลการ

ทวนสอบในแต่ละรายการอาจยังไม่เป็นทางการ 

เช่น ทางวาจาหรือบนทกึโดยย่อ เนื่องจากข้อจ ากัด

เร่ืองเวลา หรือข้อมูลที่ได้ตรวจสอบยังไม่สามารถ

สรุปได้ แต่ผู้ทวนสอบจะต้องสรุป ด้วยแบบฟอร์ม

ที่มี เ น้ือหาชัดเจนอย่างเป็นทางการ เอกสาร 

TCFP_V_07 แบบบันทึกส่ิงที่พบและการ

ประเมินผล และท าการสรุปรายการทั้งหมดเพ่ือ

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 

TCFP_V_08 สรุปรายการ CAR และ CL 
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ขั้นตอนสรุปและติดตามผลการทวนสอบ 

การด าเนินการขั้นสุดท้ายของการทวนสอบ ที่ประกอบด้วยการจัดท าข้อสรุปใน

รูปแบบของรายงานการทวนสอบ และถ้อยแถลงการทวนสอบเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์กับ

กลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังไว้ หรือน าไปใช้ขึ้ นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรกต็าม 

ในขั้นน้ีผู้ทวนสอบท างานกบัผู้รับการทวนสอบอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของการขอค าอธิบาย

ความเพ่ิมเติมในกรณีที่การรับรองผลมีข้อจ ากดัหรือข้อยกเว้น การจัดท าและตรวจสอบร่าง

เอกสารที่ท  าขึ้น  แผนผงัขั้นตอนการสรุปและติดตามผลการทวนสอบ แสดงในรูปที่ 3 

เม่ือท าการทวนสอบในพ้ืนที่เสร็จแล้ว  

คณะผู้ทวนสอบจะต้องจัดท าร่างรายงานผลการ

ทวนสอบส่งกลับให้บริษัท อาจอยู่ในรูปของ

ร าย ง านก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ป ร ะ กอบ ด้ วย

สาระส าคัญของการด าเนินงานและผลการทวน

สอบในเบ้ืองต้น โดยท าการสรุปรายการขอให้

แก้ไขหรือประเดน็อื่นๆ ที่ชัดเจน เพ่ือส่งกลับ

ใ ห้ กั บ ผู้ รั บ ก า รท วนส อบ ไ ด้ น า ก ลั บ ไ ป

ด าเนินการแก้ไขหรือช้ีแจงข้อมูลกลับตาม

ก าหนดเวลาที่ตกลงร่วมกนั  

ในร่างรายงานดังกล่าว ผู้ทวนสอบแต่ละคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ

หลักฐานจะต้องท าการประเมินผลการทวนสอบและให้เหตุผลที่ชัดเจน อ้างอิงเกณฑ์หรือ

หลักฐานที่ตรวจสอบ  สุดท้ายหัวหน้าผู้ทวนสอบจะท าการทบทวนอีกคร้ัง ซ่ึงผลการทวน

สอบอาจเหมือนหรือแตกต่างจากที่สรุปผล

เบ้ืองต้นในคร้ังการปิดประชุมการทวน

สอบในพ้ืนที่กไ็ด้ หากพบว่ามีความเห็น

จากผู้ทวนสอบเพ่ิมเติม หรือเป็นผู้ทวน

สอบ มีคว าม ไ ม่ ม่ั น ใ จ ในห ลั ก ฐ านที่

ตรวจสอบไปแล้ว อาจยกประเดน็ดังกล่าว

เพ่ือให้ผู้รับการทวนสอบยืนยันความเข้าใจ

ของผู้ทวนสอบอีกคร้ังด้วยการช้ีแจงเป็น

ลายลักษณ์อกัษรกไ็ด้ 

เม่ือผู้รับการทวนสอบได้ด าเนินการตามที่ผู้ทวนสอบแจ้งในสรุป CAR และ CL 

ในประเดน็ต่างๆ ผู้ทวนสอบต้องพิจารณาแยกเป็นกรณี ดังน้ี 

ระยะเวลาที่ก าหนดให้ผู้ รับการทวนสอบ

ด าเนินแก้ไขต่างๆ ขึ้ นอยู่กับความพร้อม

ของแต่ละองค์กรและประเดน็ที่ให้แก้ไข 

แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาไม่เกิน 2 

สปัดาห์ส าหรับการแก้ไขข้อบกพร่องของ

ระบบและข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ แต่หาก

เป็นการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ

อุปกรณ์ ติดตั้งเคร่ืองมือ มาตรวัด อาจ

ต้องใช้เวลามากขึ้น  

(ร่าง) รายงานการทวนสอบอาจประกอบด้วย

เนื้อหาตามหัวข้อของรายงานการทวนสอบแต่

ยังไม่มีสรปุผลการทวนสอบเนื่องจากยังอยู่ใน

ระหว่างรอการด าเนินการแก้ไขหรือความ

ชัดเจนของข้อมูล รูปแบบของรายงาน

สามารถใช้ เอกสาร TCFP_V_09 รายงาน

การทวนสอบ เป็นแนวทางการจัดท าได้  
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1) รายการขอให้แก้ไขและป้องกนัข้อบกพร่อง  

- พิจารณาว่ามีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่ขัดแย้ง และโปร่งใส หรือไม่พบว่า

เป็นข้อผิดพลาดที่ส าคัญอีกต่อไป กส็ามารถให้สรุปผลการทวนสอบใน

ประเดน็น้ันๆ ได้  

 

รูปที่ 3  ขั้นตอนการสรุปและติดตามผลการทวนสอบ 

- หากเป็นประเดน็ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ข้อมูลในอดีตที่ขาดหายจาก

ระบบ หลักฐานเชิงกายภาพที่ไม่สมบูรณ์ ผู้ทวนสอบสามารถใช้วิจารญาณ

ในการตัดสินด้วยหลักการเชิงอนุรักษ์นิยมว่าข้อมูลในภาพรวมได้ยังอยู่ใน

ระดับของการรับรองตามที่ตกลงไว้ในตอนต้นหรือไม่ และ/หรือ จะต้อง

ระบุข้อจ ากดัหรือข้อยกเว้นในถ้อยแถลงการณ์ทวนสอบหรือไม่  
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- หากไม่สามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นข้อผิดพลาดที่ส าคัญได้ 

หรือไม่ได้รับการตอบสนองในการแก้ไข หรือพ้นก าหนดระยะเวลาในการ

แก้ไขที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ทวนสอบกส็ามารถให้ผลการทวนสอบในทาง

กลับกนั (ไม่รับรองผล) ได้ 

2) ประเดน็ให้ช้ีแจงเพ่ิมเติม 

- หลักฐานหรือข้อเทจ็จริงที่ได้รับเพ่ิมเติมน้ันอาจพบว่ามีข้อผิดพลาดอื่นอีก 

กส็ามารถเปล่ียนเป็น CAR เพ่ือกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง  

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการรายงานข้อมูลและระบบการจัดท าข้อมูล 

เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากขึ้ นและสอดคล้องกับข้อก าหนดตามแนว

ทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

- หากได้รับข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอ กส็ามารถร้องขอให้ช้ีแจงข้อมูลเพ่ิมเติม

จนเพียงพอต่อการประเมินผลการทวนสอบในประเดน็น้ันๆ ได้ 

3) ประเดน็ให้ปรับปรุงเพ่ือตรวจสอบในคร้ังหน้า 

- ผู้ทวนสอบอาจต้องร้องขอให้ผู้รับการทวนสอบจัดท าแผนการด าเนินงาน

ในอนาคต โดยที่ยังไม่ต้องด าเนินการแก้ไขโดยทนัท ีและการทวนสอบใน

คร้ังต่อไปจะพิจารณาว่าได้ด าเนินการตามแผนที่ได้จัดท าขึ้นหรือไม่  

เม่ือผู้ทวนสอบได้ตรวจสอบว่าการแก้ไขหรือการด าเนินการใดๆ ของผู้รับการทวน

สอบว่ามีเหมาะสม ครบถ้วนแล้ว ผู้ทวนสอบจะต้องบันทกึติดตามผลการทวนสอบที่มีการ

ระบุว่าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างไร มีการแก้ไขการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก

หรือไม่ และการให้เหตุผลต่อข้อสรุปการติดตามผลการทวนสอบและการแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่างๆ  เป็นบันทกึเอกสารที่ใช้ประกอบในรายงานการทวนสอบและจัดเกบ็ไว้ในระบบ 

การจดัท ารายงานและถอ้ยแถลงการทวนสอบ 

คณะผู้ทวนสอบจะจัดท ารายงานการทวนสอบฉบับสมบูรณ์ขึ้ น ที่ มีเ น้ือหาที่

เกี่ยวข้องกบัข้อมูลขององค์กรที่ขอรับการทวนสอบ วันเวลา ช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลง

ในการทวนสอบ วิธีการทวนสอบ สิ่งที่พบและหลักฐานที่ส าคัญ ผลการทวนสอบและ

ข้อสรุป 
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แต่เอกสารที่ใช้ในการแสดงว่าปริมาณ GHG ขององค์กรน้ันผ่านการทวนสอบแล้ว 

คือ ถ้อยแถลงการทวนสอบซ่ึงเป็นเอกสารที่มีข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็น

หลักฐานว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่แสดงมีความน่าเ ช่ือถือ  และสอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมายและข้อก าหนดของแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร ซ่ึง

เน้ือหาของถ้อยแถลงการณ์ทวนสอบน้ันจะขึ้นอยู่กบัระดับของการรับรองที่ก  าหนดไว้ 

การน าเสนอข้อมูลในถ้อยแถลงการณ์ทวนสอบจะต้องมีความชัดเจนและยึด

ข้อก าหนดตามแนวทางการทวนสอบน้ีเป็นส าคัญ โดยพิจารณารูปแบบและหัวข้อตามที่

อบก. จัดเตรียมไว้ให้เป็นตัวอย่าง และหากการรับรองน้ัน ผู้ทวนสอบพบว่าจะต้องระบุ

ข้อจ ากัดและข้อยกเว้นของการรับรองผล กจ็ะต้องบรรยายลงในถ้อยแถลงการทวนสอบ

อย่างชัดเจน โดยพิจารณาถึงผลเสียที่เกิดขึ้นและความเสี่ยงของการแสดงคาร์บอนฟุตพ

ร้ินทท์ี่อาจท าให้กลุ่มเป้าหมายเกดิการเช้าใจผดิ  โดยที่ข้อจ ากดัและข้อยกเว้นควรแยกเป็น 

1) ข้อจ ากัดและข้อยกเว้นเน่ืองจากมีความไม่

สอดคล้องกับเกณฑ์การทวนสอบหรือข้อก าหนด

ของการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 

เช่น มีการจัดการข้อมูล GHG ไม่เหมาะสม การ

เปิดเผยและช้ีแจงข้อมูลไม่เพียงพอ และ 2) 

ข้อจ ากดัและข้อยกเว้นเน่ืองจากไม่ได้รับหลักฐาน

ที่เพียงพอต่อตรวจสอบความคลาดเคล่ือน และ

ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีผลต่อการแสดงปริมาณ

คาร์บอนฟุตพร้ินทไ์ด้ตามสมควร 

ถ้อยแถลงการณ์ทวนสอบสามารถ

จัดท าขึ้ นในรูปแบบของเอกสารที่

หน่วยงานทวนสอบออกแบบไว้ และ

สามารถจัดท าเป็นภาษาต่างประเทศได้

ตามที่ผู้ ขอรับการทวนสอบขอ แต่

ส าหรับขอขึ้นทะเบียน CFO นั้นจะต้อง

มี หั ว ข้ อ อ ย่ า ง น้ อ ย ต า ม เ อ ก ส า ร 

TCFP_V_10 ถอ้ยแถลงการทวนสอบ  

 

ตัวอย่างของเนื้อความของส่วนสรปุผลในถ้อยแถลงการทวนสอบ 

แบบจ ากดั : ผลการทวนสอบ รายงานการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร 

ตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร ไม่พบหลักฐานที่แสดงว่ามีข้อมูล

ที่มีสาระส าคัญที่ไม่ถูกต้อง และไม่พบว่ามีการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร

ที่ไม่สมควร 

แบบสมเหตุผล : ผลการทวนสอบ รายงานการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกของ

องค์กร องค์กร ตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร พบว่า ข้อมูลที่มี

สาระส าคัญมีความถูกต้อง (Materially correct) และ มีการแสดงปริมาณคาร์บอน-   

ฟุตพร้ินทข์ององค์กรตามสมควร (Fair representation) 

 

 



22 

ร่างถ้อยแถลงการทวนสอบที่ได้จัดท าขึ้ น จะต้องได้ส่งกลับไปยังองค์กรผู้รับการ

ทวนสอบเพ่ือให้ความเหน็ชอบต่อรายละเอียดของเน้ือความ และทบทวนความถูกต้อง จึง

จะสามารถจัดท าถ้อยแถลงการทวนสอบที่เป็นทางการ แต่หากมีแจ้งกลับเพ่ือขอให้แก้ไข

ในส่วนที่มีนัยส าคัญต่อผลการทวนสอบ หัวหน้าคณะผู้ทวนสอบต้องพิจารณาให้การอนุมัติ

แก้ไขก่อนจัดส่งถ้อยแถลงการทวนสอบฉบับที่เป็นทางการ  ซ่ึงถือว่ากระบวนการทวนสอบ

โดยปกติสิ้นสุด    

ผู้ทวนสอบจะต้องเกบ็รักษาหลักฐานการประเมินและเอกสารการปฏิบัติงานต่างที่

เกิดขึ้นในระหว่างการทวนสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับที่อบก. 

ก าหนด โดยเอกสารควรจัดเกบ็แยกเป็นกรณีของการทวน

สอบรายองค์กร ซ่ึงแยกไว้เป็นชุดๆ และอยู่ในระบบควบคุม

เอกสารเบ้ืองต้นที่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการ

จัดเกบ็และวิธีการท าลาย การตรวจสอบความครบถ้วนของ

เอกสาร และควบคุมด้วยบันทึกรายการเอกสาร เพ่ือให้มี

ความม่ันไจว่าผู้ทวนสอบจะยังคงมีความเข้าใจในกระบวนการ

ทวนสอบและผลการรับรองที่ได้ให้ไปแล้ว สามารถย้อนกลับ

มาเพ่ือตรวจสอบหากพบว่าข้อผิดพลาดที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงผลการรับรอง

ที่ให้ไปแล้วน้ัน หรือการเปล่ียนแปลงข้อมูลและขอบเขตเพ่ือขอท าการรับรองใหม่ในคร้ัง

ต่อไป 

เอกสาร บันทึก และหลักฐานที่จะต้องจัดเกบ็น้ันจะประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อมูลของกระบวนการทวนสอบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับผู้ขอรับการ

ทวนสอบ  ซ่ึงประกอบด้วยรายงานการทวนสอบและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ ผู้ทวนสอบ

พัฒนาขึ้ นมาใช้ระหว่างการทวนสอบ ทั้งที่เป็นการจดบันทึกด้วยลายมือหรือสรุปผลใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กต็าม รวมถึงหลักฐานการประชุมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดส่งข้อมูลเพ่ือยืนยันการรับรองผลการทวนสอบกับ อบก.  

จดหมายตอบรับการเป็นผู้ทวนสอบ และรายงานการประชุมที่มีข้อสรุปทางวาจาในระหว่าง

การปิดการประชุม เป็นต้น 

ข้อมูลที่ผู้ทวนสอบจะสามารถน าไปเปิดเผยได้ จะเป็นส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด หรือ

แม้กระทั่งการดัดแปลงและอ้างองิถึง จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ขอรับการทวนสอบ

ก่อนเสมอ เน่ืองจากข้อมูลที่ใช้การทวนสอบเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวทางธุรกิจ และอาจผิดต่อ

ข้อตกลงระหว่างกันที่ครอบคลุมถึงการเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการใช้ข้อมูล รวมถึงขัดต่อ

จรรยาบรรณและคุณสมบัติของหน่วยงานทวนสอบที่ขึ้นทะเบียนทางอบก. ก าหนดไว้  

การเกบ็รักษาบันทกึและ

เอกสาร หน่วยงานทวน

สอบควรจะเกบ็รักษาไว้

ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

เป็นไปตามระบบจัดการ

ภายในที่ก าหนดไว้ 
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การด าเ นินงานต่อจากน้ีไป องค์กรจะน าถ้อยแถลงการทวนสอบน้ีไปใช้

ประกอบการขอการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

การให้การรับรองและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรที่ก  าหนดโดย อบก. ต่อไป 

รายการเอกสารประกอบการทวนสอบ 

รูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. เอกสารที่ผู้ขอรับการทวนสอบเป็นผู้จัดท า โดยใช้รูปแบบของเอกสารตามที่ 
อบก. ก าหนด โดยที่ ผู้ทวนสอบจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา 

ความสมบูรณ์ของเอกสาร ซ่ึงเป็นหลักฐานหน่ึงที่ผู้ทวนสอบจะต้องประเมิน

ด้วย โดยที่มีล าดับเอกสารดังน้ี 

รหสัเอกสาร ช่ือเอกสาร 

TCFO_R_01 บัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก 

TCFO_R_02 รายงานการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 

TCFO_R_03 ใบแจ้งขอรับการทวนสอบ 

2. เอกสารที่ผู้ทวนสอบสามารถจัดท าขึ้ นและใช้ประกอบกระบวนการทวนสอบ 
ตามแนวทางการทวนสอบที่ก  าหนดไว้  โดยรูปแบบของเอกสารบางรายการ

จะต้องเป็นไปตามที่อบก.ก าหนด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเอกสารที่ใช้การติดต่อ

ระหว่างหน่วยงาน และเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังมีรายการต่อไปน้ี   

ทั้งน้ี ผู้ทวนสอบควรออกแบบรูปแบบของเอกสาร เพ่ือให้เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานทวนสอบ โดยค านึงถึงหัวข้อและเน้ือหาที่ก  าหนดไว้ใน

รูปแบบและความสอดคล้องกับข้อก าหนดในแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์   

ขององค์กรตามที่ อบก.ก าหนด   ตัวอย่างเอกสารเรียงล าดับตามกระบวนการทวนสอบ 

ดังน้ี  

รหสัเอกสาร ช่ือเอกสาร 

TCFO_V_01 รายการตรวจสอบคณะผู้ทวนสอบ 

TCFO_V_02 รายการตรวจสอบความสอดคล้องกบัแนวทางการประเมินฯ 
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รหสัเอกสาร ช่ือเอกสาร 

TCFO_V_03 รายการข้อมูลที่สุ่มตรวจสอบ 

TCFO_V_04 รายการตรวจสอบเอกสารสนับสนุน 

TCFO_V_05 แผนการทวนสอบ 

TCFO_V_06 ก าหนดการทวนสอบ 

TCFO_V_07 แบบบันทกึสิ่งที่พบและการประเมินผล 

TCFO_V_08 สรปุรายการข้อบกพร่องและข้อช้ีแจงเพ่ิมเติม 

TCFO_V_09 รายงานการทวนสอบ 

TCFO_V_10 ถ้อยแถลงการทวนสอบ 
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