เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดขอบข่าย และการสุม่ ตัวอย่างเพื่อการรับรอง
หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการก าหนดขอบข่ า ย
และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้หน่วยรับรอง
มีแ นวทางในการดาเนิ น การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยรับรองที่ได้รั บ
การรับรองจะดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และข้อกาหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 10-1/2564
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการก าหนดขอบข่ า ย และการสุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ การรั บ รองหน่ ว ยตรวจสอบ
ความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรั บรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบ
ก๊าซเรือนกระจก ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ข้อ ๔ การกาหนดขอบข่ายและการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยตรวจสอบความใช้ได้
และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ บรรดาค าขอที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ ให้ ด าเนิ น การต่ อ ไปจนกว่ า จะแล้ ว เสร็ จ
และให้ถือว่าเป็นการดาเนินการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขสำหรับการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่าง
เพื่อการรับรองหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย
และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
1. ขอบข่าย
เอกสารนี้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื่อนไขการกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัว อย่างเพื่อการรับรอง
หน่วยรับรองหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เอกสารอ้างอิง นิยาม เงื่อนไขสำหรับ
ผู้ยื่นคำขอและผู้ได้รับใบรับรอง และการตรวจประเมิน การกำหนดขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างโดยสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. เอกสารอ้างอิง
2.1 ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่ ง ชาติ เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก าร และเงื ่ อ นไขการรั บ รอง
หน่วยรับรอง
2.2 ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555) เรื่อง การกำหนดสาขา
การรับรองหน่วยรับรองเพิ่มเติม
2.3 IAF MD 14 IAF Mandatory Document – Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas
Validation and Verification (ISO 14065)

3. นิยาม
ความหมายของคำที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรอง
หน่วยรับรอง และนิยามดังต่อไปนี้
หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “หน่วยงานตรวจสอบ/
ทวนสอบ” หมายถึง ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองที่เป็นบุคคลที่สาม (third party) ที่ให้บริการตรวจสอบ
ความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรหรือระดับโครงการของผู้ประกอบกิจการ ตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 14064-1 หรื อ มอก. 14064-2 หรื อ ข้ อ กํ า หนดของโปรแกรมการรั บรองอื่ น ๆ เช่ น ข้ อ กํ า หนด
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มาตรการ CORSIA ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ

4. เงื่อนไขสำหรับผู้ยื่นคำขอและผู้ได้รับใบรับรอง และการตรวจประเมิน
4.1 เงื่อนไขสำหรับผู้ยื่นคำขอและผู้ได้รับใบรับรอง และการตรวจประเมิน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
การมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยรับรอง
4.2 ผู้ยื่นคําขอ และผู้ได้รับใบรับรองต้องดำเนินการ ดังนี้
4.2.1 ให้ บ ริ ก ารทวนสอบก๊ า ซเรื อ นกระจกระดั บ องค์ ก ร ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14064-1
หรื อ ข้ อ กํ า หนดของโปรแกรมการรั บ รองอื ่ น ๆ ในสาขาและขอบข่ า ยที ่ ข อรั บ การรั บ รอง
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และมีการดำเนินการที่เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14064-3 หรือข้อกําหนดของโปรแกรม
การรับรองอื่น ๆ และมาตรฐานเลขที่ มอก. 14065 หรือ
4.2.2 ให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของผู้ประกอบกิจการ
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14064-2 หรื อ ข้ อ กํ า หนดของโปรแกรมการรั บ รองอื่ น ๆ ในสาขา
และขอบข่ายที่ขอรับการรับรองและมีการดำเนินการที่เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14064-3
หรือข้อกําหนดของโปรแกรมการรับรองอื่น ๆ และมาตรฐานเลขที่ มอก. 14065

5. การกำหนดขอบข่าย
การกำหนดขอบข่ายในการรับรองหน่วยตรวจสอบ/ทวนสอบ จะอ้างอิงเอกสารขององค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้ว ยการรับ รองระบบงาน (IAF MD 14 IAF Mandatory Document – Application of ISO/IEC 17011 in
Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065)) โดยจําแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ขอบข่าย
การทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร และกลุ่มที่ 2 ขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือน
กระจกระดับโครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 การจําแนกขอบข่ายสำหรับการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
การผลิตพลังงาน และการจดการพลังงานไฟฟ้า
(Power Generation and Electric Power Transactions)
อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป (General Manufacturing Industries)
การสํารวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and
Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ (Metals Production)
อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
การทำเหมืองและการผลิตแร่ (Mining and Mineral Production)
อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์ (Pulp, Paper and Print)
อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี (Chemical Production)
การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก (Carbon Capture Storage )
การขนส่ง (Transport)
การจัดการและกําจัดของเสีย (Waste handling and disposal)
การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
(AFOLU))
กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
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ตารางที่ 2 การจําแนกขอบข่ายสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ
ลําดับที่
ขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ
พลังงานภาคอุตสาหกรรม (Energy industries)
1
การจ่ายพลังงาน (Energy distribution)
2
ความต้องการพลังงาน (Energy demand)
3
อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing industries)
4
อุตสาหกรรมเคมี (Chemical industry)
5
การก่อสร้าง (Construction)
6
การขนส่ง (Transport)
7
การทำเหมืองและการผลิตแร่ (Mining and mineral production)
8
อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ (Metal Production industry)
9
การรั่วซึมของก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง (Fugitive emissions from fuels)
10
การรั่วซึมของก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนผลิตและการใช้แฮโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด์ (Fugitive emissions from production and consumption of
11
halocarbons and Sulphur hexafluoride)
12
13
14
15
16

การใช้สารละลาย (Solvents use)
การจัดการและกําจัดของเสีย (Waste handling and disposal)
การตัดไม้และการทำสวนป่า (Afforestation and reforestation)
การเกษตร (Agriculture)
การดักจับและเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้พื้นดิน (Carbon capture and storage of
CO2 in geological formations)

6. การสุ่มตัวอย่าง
6.1 สำนั ก งานจะพิ จ ารณาตรวจประเมิ น ความสามารถผู ้ ต รวจสอบและผู ้ ท วนสอบของหน่ ว ยตรวจสอบ /
ทวนสอบขณะตรวจสอบความใช้ ไ ด้ แ ละทวนสอบก๊ า ซเรื อ นกระจกระดั บ องค์ ก รหรื อ ระดั บ โครงการ
ของผู้ประกอบกิจ การที่ขอรับการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ณ ที่ตั้งโครงการ
หรือองค์กรของผู้ประกอบกิจการ (Witnessing)
6.2 สำนักงานสามารถเลื อกขอบข่า ย และผู้ตรวจสอบและผู้ ทวนสอบที่ จะตรวจประเมิน ความสามารถได้
ตามความเหมาะสม
6.3 การพิจารณาจำนวนตัวอย่างการ Witnessing ให้เป็นดังนี้
6.3.1 การขอรับการรับรองครั้งแรก
1) การทวนสอบก๊ าซเรื อ นกระจกระดับ องค์ กร สุ่มตัว อย่า ง Witnessing อย่างน้อย 1 ขอบข่ า ย
ตามตารางที่ 1
2) การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ สุ่มตัวอย่าง Witnessing
อย่างน้อย 1 ขอบข่าย ตามตารางที่ 2
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หากหน่วยตรวจสอบ/ทวนสอบ มีจำนวนลูกค้าเกิน 50 องค์กรหรือโครงการ สำนักงานจะ พิจารณา
เพิ่มจำนวนการสุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จำนวนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการ Witnessing
กรณีหน่วยตรวจสอบ/ทวนสอบ มีจำนวนลูกค้าเกิน 50 องค์กรหรือโครงการ
จำนวนลูกค้าของหน่วยตรวจสอบ/ทวนสอบ
จำนวนการสุ่มตัวอย่าง
(องค์กร/โครงการ)
(องค์กร/โครงการ)
1-50
อย่างน้อย 1
51-100
อย่างน้อย 2
มากกว่า 100
อย่างน้อย 3
6.3.2 การขอขยายขอบข่าย
การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามข้อ 6.3.1 โดยอนุโลม
6.3.3 การตรวจติดตามผล
(1) การทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร สุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1 ขอบข่าย ตามตารางที่ 1
(2) การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ สุ่มตัวอย่างอย่างน้อย
1 ขอบข่าย ตามตารางที่ 2
6.3.4 การต่ออายุการรับรอง
การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามข้อ 6.3.1 โดยอนุโลม
6.4 การพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างเพื่อการ Witnessing จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง
ของการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรหรือระดับโครงการ ดังนี้
- ประเภทองค์กร
- ประเภทโครงการ
- ลักษณะกระบวนการผลิต
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Total emission)
- แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission source)
- แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission removal)

4/4

