ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกำรตรวจสอบ/ทวนสอบก๊ำซ
เรือนกระจกระดับองค์กรหรือโครงกำร

ขั้นตอนกำรกำรทบทวนข้อตกลงกับผู้ขอรับบริกำร (Pre-engagement and Agreement)
ขั้นตอนการการทบทวนข้อตกลงกับผู้ขอรับบริการ ในการตรวจสอบความใช้ได้ /ทวนสอบก๊าซเรือน
กระจกของโครงการหรือองค์กรของหน่วยรับรองฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

รำยกำรเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
FE-GMC-01
แบบฟอร์มการรับและทบทวนคาขอทวนสอบก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
FE-GMC-02
แบบฟอร์มการรับและทบทวนคาขอตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของโครงการ
FI-GMC-01
การประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน
FI-GMC-02.1 การประมาณระยะเวลาทางานประกอบการเสนอราคา
FI-GMC-02.2 ตารางรางประมาณระยะเวลาการทางาน
FE-GMC-03
การกาหนดราคาและใบเสนอราคา
FE-GMC-04
(ร่าง) ข้อตกลงในการ ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
FE-GMC-05
(ร่าง) ข้อตกลงในการ การตรวจสอบ/ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ
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ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกำรตรวจสอบ/ทวนสอบก๊ำซ
เรือนกระจกระดับองค์กรหรือโครงกำร

กำรยื่นคำขอและกำรรับคำขอ
(1) เมื่อหัวหน้ำหน่วยรับรองฯ หรือ ผู้ประสำนงำนโครงกำร ได้รับการติดต่อจากผู้ขอรับบริการ
เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบความใช้ ไ ด้ / ทวนสอบก๊ า ซเรื อ นกระจกของโครงการหรื อ องค์ ก ร ก าหนดให้ ผู้
ประสำนงำนโครงกำร มีการสื่อสารกับผู้ขอรับบริการ คือ
- การแจ้งข้อมูลขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้/ ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกรดับโครงการหรือ
องค์กรให้กับผู้ขอรับบริการให้ทราบถึงขั้นตอนการยื่นคาขอรับบริการตามที่ได้แสดงไว้ในเวปไซต์
ของหน่วยรับรองฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ
ก๊าซเรือนกระจก PM-GMC-01 ซึ่งสามารถ Download ผ่านทาง Website ของหน่วยรับรองฯ
- การแจ้งแก้ไขการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
ระดับโครงการ/องค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการขอรับรองได้ให้กับ ผู้ขอรับ
บริการทราบ ตั้งแต่ขั้นตอนการติดต่อประสานกับผู้ขอรับบริการ
(2) ผู้ประสำนงำนโครงกำร แจ้งให้ผู้ขอรับบริการที่มีความประสงค์จะขอรับการตรวจสอบความ
ใช้ได้ /ทวนสอบ ก๊าซเรื อนกระจก กรอกฟอร์มยื่นคาขอกับหน่ว ยรับรองฯ โดยใช้แบบฟอร์ม FE-GMC-01
สาหรับการขอรับการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร FE-GMC-02 สาหรับการขอรับการตรวจสอบ/
ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ สาหรับการขอรับการตรวจสอบ/ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับ
โครงการ หน่วยรับรองฯ จะส่งเอกสารให้ผู้ขอรับบริการโดยตรงหรือผู้ขอรับบริการสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ได้จากเว็ปไซต์ของหน่วยรับรองฯ
(3) ผู้ประสำนงำนโครงกำร ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคาขอรับบริการ และดาเนินการ
ตรวจสอบคาขอตามขอบเขตหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในรายละเอียด
กำรตรวจสอบคำขอรับบริกำร
(1) ผู้ประสำนงำนโครงกำร ทาการตรวจสอบและพิจารณาคาขอรับบริการ ประกอบด้วยประเด็นต่าง
ๆ ดังนี้
- ความสอดคล้องของสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของ
โครงการหรือองค์กร
- การมีส่วนได้เสียของหน่วยรับรองฯ
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- ตรวจสอบ Competency และ Availability ของคณะผู้ตรวจสอบ/ทวนสอบ โดยการวิเคราะห์
สมรรถนะในการทางานของผู้ ตรวจสอบ/ทวนสอบหลัก ผู้ทวนสอบ และ ผู้เชี่ยวชาญรายสาขา
(หากจาเป็น) ว่าสามารถดาเนินการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของโครงการหรือ องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐานสากล
- ระยะเวลาในการส่งมอบงาน (หมายถึง เวลาที่ผู้รับคาขอรับบริการต้องการได้ถ้อยแถลง) โดยการ
ประเมินจากจานวนผู้ขอรับบริการที่มีอยู่และเวลาที่ต้องส่งมอบงาน ว่าสามารถดาเนินการได้
หรือไม่
- ประเมินความเสี่ยง และ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยใช้แบบฟอร์ม FI-GMC-01
(2) ผู้ ประสำนงำนโครงกำร เสนอผลการตรวจสอบให้ กับ หั ว หน้ำ หน่ ว ยรั บรองฯ ซึ่งจะทาการ
ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งจะแจ้งกลับให้ผู้ขอรับบริการทราบ
- ในกรณีที่คาขอรับบริการมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ประสานงาน จะติดต่อ ผู้ขอรับบริการเพื่อแก้ไข/
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
- หากตรวจสอบพบว่าขัดกับหลักเกณฑ์ในการรับงานของหน่วยรับรองฯ ผู้ประสำนงำน จะแจ้ง
กลับไปยังผู้ขอรับบริการเพื่อปฏิเสธคาขอรับบริการ
กำรยื่นข้อเสนอด้ำนรำคำและทำข้อตกลงในกำรให้บริกำร
(1) ผู้ประสำนงำนโครงกำร ร่วมกับ หัวหน้ำผู้ทวนสอบ ที่ หัวหน้ำหน่วยรับรองฯ มอบหมำย ทา
การประเมินปริมาณ ความซับซ้อนของงานเบื้องต้นเพื่อกาหนดคน วันที่ต้องใช้ ตามแบบฟอร์ม FI-GMC-02.1
และ FI-GMC-02.2 ประมาณการระยะเวลา และประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ
และจัดทาข้อเสนอด้านราคา โดยใช้แบบฟอร์ม FE-GMC-03 การกาหนดราคาและใบเสนอราคา
(2) หัวหน้ำหน่วยรับรองฯ ตรวจสอบ ข้อเสนอด้านราคา แก้ไข (หากมี)
(3) ผู้ประสำนงำน ส่งข้อเสนอด้านราคาให้กับผู้ขอรับบริการ หลังการจากวันที่หน่วยรับรองฯ ได้ตอบ
รับคาขอของผู้ขอรับบริการ ให้กับผู้ขอรับบริการเพื่อพิจารณา
ผู้ขอรับบริกำรตรวจสอบข้อเสนอด้ำนรำคำ
เมื่อผู้ขอรับบริการได้รับข้อเสนอด้านราคารวมถึงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดต่างๆ รวมถึง
กระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้/ ทวนสอบแล้ว และยอมรับข้อเสนอด้านราคา ทางหน่วย
รับรองฯ จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป หากผู้ขอรับบริการการร้องขอให้ทบทวนข้อมูล/แก้ไข ในข้อเสนอด้าน
ราคา ทางหน่วยรับรองฯ จะรับข้อมูลดังกล่าวและทบทวนข้อเสนอด้านราคาอีกครั้ง
กำรลงนำมในข้อตกลงเพื่อรับบริกำร
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เมื่อผู้ขอรับบริการยอมรับข้อเสนอด้านราคาพร้อมทั้ง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดต่างๆที่ได้ส่ง
ให้แล้ว ผู้ประสานงานจะดาเนินการส่งเอกสารข้อตกลงในการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
ของโครงการหรือองค์กร ตามกระบวนการ ดังนี้
(1) ผู้ประสำนงำนโครงกำร จัดทา (ร่าง) ข้อตกลงในการตรวจสอบความใช้ได้ /ทวนสอบก๊าซเรือน
กระจกของโครงการหรือ องค์กร โดยใช้แบบฟอร์ม FE-GMC-04 สาหรับ (ร่าง) ข้อตกลงในการ
ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร และแบบฟอร์ม FE-GMC-05 (ร่าง) ข้อตกลงในการ การ
ตรวจสอบ/ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ โดยในร่างสัญญาจะระบุเรื่องการรัก ษา
ความลับกับทางผู้ขอรับบริการไว้ด้วย เพื่อเป็นการรักษาความลับที่อาจจะทาให้หน่วยงานของผู้
ขอรั บ บริ ก ารเสี ย หายถ้ า มี ข้ อ มู ล ถู ก เผยแพร่ ไ ปสู่ ส าธารณะแล้ ว ส่ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยรั บ รองฯ
ตรวจสอบ
(2) หัวหน้ำหน่วยรับรองฯ ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อตกลงในการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบก๊าซเรือน
กระจกของโครงการหรือองค์กร หรือแก้ไข (หากมี) จากนั้น ผู้ประสานงาน ส่งร่างข้อตกลงในการ
ตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบให้กับผู้ขอรับบริการเพื่อพิจารณา
(3) (หำก) ผู้ขอรับบริกำร ร้องขอให้ทบทวนข้อมูล/แก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงในการตรวจสอบความใช้ได้/
ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของโครงการหรือองค์กร ทางหน่วยรับรองฯ จะรับข้อมูลดังกล่าวและทบทวน (ร่าง)
ข้อตกลงในการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของโครงการหรือองค์กร อีกครั้ง
(4) เมื่อผู้ขอรับบริการและหน่วยรับรองฯ เห็นพ้องกับ ข้อตกลงในการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ
ก๊าซเรือนกระจกของโครงการหรือองค์กร ทั้งสองฝ่ายแล้ว หัวหน้ำหน่วยรับรองฯ พร้อมทั้ง ผู้บริหำรสูงสุด
ของผู้ขอรับบริกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจ ทาการลงนามในข้อตกลงในการตรวจสอบความใช้ได้ /ทวนสอบ
ก๊าซเรือนกระจกของโครงการหรือองค์กร
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