สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบคําขอรับใบรับรองการรับรองระบบงาน
หนวยงานตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจก

สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน

 ยื่นขอครั้งแรก : วันที่ ..................................................
 ยื่นขอขยายสาขาและขอบขาย : วันที่ ................................................
 ยื่นขอตออายุ : วันที่ ..................................................
 ยายสถานที่ตั้ง
 เปลี่ยนชื่อ
 อื่น ๆ ...........................................................................

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อหนวยงาน ..................................................................................................................................................................
๒. ทีต่ ั้งสํานักงานใหญ………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………รหัสไปรษณีย… ….……………………………
โทรศัพท........................................................ โทรสาร .......................................... Website:........………………….……….
ที่ตั้งสถานประกอบการแหงอื่น (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………รหัสไปรษณีย… ….……………………………
โทรศัพท........................................................ โทรสาร .......................................... Website:........………………….……….
๓. ผูแทนหนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจในการติดตอกับสํานักงานฯ เกี่ยวกับการรับรองระบบงาน
ชื่อ…………………………………………...................................................ตําแหนง....................................................................
โทรศัพท........................................................ โทรสาร ............................................ E-mail:........………………….…………

สวนที่ ๒ สาขาและขอบขายที่ขอรับการรับรองระบบงาน
๑. รายละเอียดสาขาและขอบขายที่ขอรั บการรับรองระบบงาน (ระบุสาขาและขอบขาย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
รับรองระบบ งานหนวยงานตรวจสอบความใชไดและทวนสอบก าซเรือนกระจก ซึ่งปรากฏคําอธิบายไวในภาคผนวก ก . ของ
เอกสารฉบับนี)้
(หากพื้นที่ไมพอ ขอใหจัดทําเปนเอกสารแนบเพิ่มเติม)
สาขาและขอบขายการทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับองคกร......…......................................................……...............................

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
สาขาและขอบขายการตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับโครงการ.....…....…….……………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
มาตรฐานที่ใชในการใหการทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับองคกร....……………………………………………………………………………….
มาตรฐานที่ใชในการใหการตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับโครงการ……………………………………………
.....................................................................................................................................................................................................

สวนที่ ๓ ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจกในการดําเนินงานให
การบริการ (เฉพาะกรณีคําขอครั้งแรกและคําขอขยายสาขาและขอบขาย)

๑. ขอบขายการดําเนินธุรกิจ ทั้งหมดของหนวยงานฯ (โปรดแนบเอกสาร ที่ใหขอมูลรายละเอียดความเปนมาของการ
ตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจก ที่ขอรับการรับรองระบบงาน)
๑/๑๑
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๒. บุคลากรและ ทรัพยากรตาง ๆ
๒.๑ โครงสรางการบริหารองคกร
โปรดแนบเอกสาร
- แผนภูมิแสดงสายการบริหาร อํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน และจํานวนบุคลากรในแตละหนวยงาน
- ในกรณีที่หนวยงานฯ เปนสวนหนึ่งในองคกรใหญหรือกิจการในเครือ ขอใหแสดงสายการบริหาร อํานาจ
หนาที่ของแตละหนวยงาน และจํานวนบุคลากรในแตละหนวยงานขององคกรใหญดวย
- รายละเอียดความสัมพันธระหวางหนวยงานฯ กับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ (Related body) รวมถึง
หลักฐานการวิเคราะหความเสี่ยงตอความเปนกลาง (Risks of impartiality)
๒.๒ บุคลากรดานการตรวจสอบ/ทวนสอบในสาขาและขอบขายที่ขอรับการรับรอง
๒.๒.๑ บุคลากรภายในของหนวยงานตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจก
ผูตรวจสอบ/ผูทวนสอบ……..…..............คน
ผูเชี่ยวชาญ …………….............................................คน
อื่นๆ (ถามี) …………….............................................คน
๒.๒.๒ บุคลากรภายนอกของหนวยงานตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจก
ผูตรวจสอบ/ผูทวนสอบ……………..........คน
ผูเชี่ยวชาญ …………….............................................คน
อื่นๆ (ถามี) …………….............................................คน
โปรดแนบเอกสาร หลักฐานแสดงคุณสมบัติดานการศึกษา การฝกอบรม ประสบการณการทํางาน ของ
ผูตรวจสอบ /ทวนสอบกาซเรือนกระจก และประสบการณการของ ผูตรวจสอบ /ทวนสอบกาซเรือนกระจก ใน
ขอบขายที่ขอรับการรับรอง
๒.๓ อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการบริการ
หนวยงานตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจกมีอุปกรณและเครื่องที่ใช ในการใหบริการหรือไม
มี
ไมมี
๓. การไดรับการรับรองระบบงานจากหนวยรับรองระบบงานอื่น (ถามี โปรดระบุเอกสารหลักฐาน มาตรฐาน สาขาและ
ขอบขายที่ไดรับการรับรองระบบงานและหนวยงาน)
จากหนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….
ตามมาตรฐาน……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….
สาขาและขอบขายที่ไดรับการรับรองระบบงาน………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….

๒/๑๑
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๔. การตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจกของหนวยงานฯ
๔.๑ จํานวนลูกคาของหนวยงานตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจก
จํานวนผูไดรับการบริการทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับองคกร
................................ราย ............................องคกร
จํานวนผูไดรับการบริการตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับโครงการ
................................ราย ............................โครงการ
๔.๒ มีการใหการตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจกในประเทศอื่น ที่นอกเหนือจากประเทศไทยหรือไม (ถามี โปรด
ระบุ)
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
๔.๓ มีการจางเหมาหนวยงานอื่นทําหนาที่ดานตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจก
(Outsourced body) หรือไม (ถามี โปรดระบุชื่อหนวยงาน)
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
หนวยงานฯ ขอรับรองวา
- ขอมูลตามที่ระบุไวในคําขอ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาทั้งหมดเปนความจริง
- จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองระบบงานที่เกีย่ วของ รวมทั้งที่อาจมีการแกไข หรือ
กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
- จะชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามคําขอนี้ภายในระยะเวลาที่สํานักงานฯ
กําหนด
ลงชื่อ ..................................................…………..
(..................................................…………..)
ตําแหนง ..................................................…………..
หมายเหตุ: ใหลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามที่ระบุในเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล

สําหรับเจาหนาที…่ เลขที่คําขอ ………………................วันที่รับ..........…………………….......ผูรับคําขอ .......................................

๓/๑๑
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เอกสารแนบประกอบคําขอ

๑. หลักฐานการจดทะเบียนหรือการอนุญาตใหประกอบธุรกิจดานการรับรอง เชน สําเนาทะเบียนการคา สําเนา
หนังสือรับรองหุนสวนบริษัทที่มีอายุไมเกิน ๖ เดือน *
๒. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล *
๓. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานใหญ *
๔. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการแหงอื่น หรือ สาขา (ถามี)
๕. คูมือคุณภาพ (๒ ชุด) *
๖. ขั้นตอนการดําเนินงาน (๒ ชุด) *
๗. เอกสารสรุปความสัมพันธระหวางเอกสารระบบการบริหารงานของหนวย งานฯ เปรียบเทียบกับขอ กําหนด
ของมาตรฐานและหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ใชในการรับรองระบบงานขอ งสํานักงานฯ ตามแบบที่
สํานักงานฯกําหนด
๘. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจกของหนวยงานฯ
๙. เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจก
๑๐. อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการใหการตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจก
๑๑. หลักฐานการดําเนินการดานความรับผิด (Liability) ที่เกิดจากการดําเนินงานของหนวยงานฯ
๑๒. หลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมายสําหรั บเครื่องหมายที่ใชใน การตรวจสอบ/ทวนสอบกาซเรือนกระจก
ของหนวย งานฯ รว มทั้งตัวอยางเอกสารถอยแถลงการ
ตรวจสอบ /ทวนสอบกาซเรือนกระจก
(validation/verification statement) และเครื่องหมายการรับรอง (ถามี)
๑๓. บัญชีรายชื่อผูประกอบกิจการและรายละเอียดสาขาและขอบขายที่ไดรับการบริการตรวจสอบ/ทวนสอบจาก
หนวยงานฯ ภายใตสาขาและขอบขายที่ขอรับการรับรองระบบงาน
(สําหรับการยื่นขอครั้งแรกหรือขยายสาขาและขอบขาย)
* เอกสาร/หลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันยื่นคําขอ

การชําระคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอและคาธรรมเนียมในการรับรองระบบงาน

หนวยงาน ตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจก ตองชําระคาธรรมเนียมคําขอรับใบรับรองพรอม
คาตรวจสอบคําขอใบรับรองในวันยื่นคําขอ
หนวยงาน ตรวจสอบความใ ชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจก สามารถชําระเปนเงินสดหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร
สั่งจายธนาคารในกรุงเทพมหานครในนาม “ กระทรวงการคลัง ”

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๔๕๔ ๐ ๒๒๐๒ ๓๔๙๔ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๑๓๓
๔/๑๑
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ภาคผนวก ก
การกําหนดสาขาและขอบขาย
การกําหนดสาขาและขอบขายในการรับรองระบบงานหนวยงานตรวจสอบ /ทวนสอบ อางอิงเอกสารขององคการ
ระหวางประเทศวาดวยการรับรองระบบงาน (IAF Mandatory Document – Application of ISO/IEC 17011
in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065)) โดยจําแนกเปน ๒ กลุม คือ กลุมที่ ๑ สาขา
และขอบขายการทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับองคกร และ กลุมที่ ๒ สาขาและขอบขายการตรวจสอบความ
ใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับโครงการ รายละเอียดดังตารางที่ ๑ และ ตารางที่ ๒ ตามลําดับ
ตารางที่ ๑ การจําแนกสาขาและขอบขายสําหรับการทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับองคกร
ลําดับ สาขาและขอบขายการทวนสอบกาซเรือน
กิจกรรมขององคกร
ที่
กระจกระดับองคกร
๑ การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟา - การจายไฟฟา (Transmission of
(Power Generation and Electric Power
electricity)
Transactions)
- การผลิตไฟฟา (Generation of bulk
electric power)
- การจายไฟฟาจากหนวยผลิตไปยังสถานีสง
และ/หรือผูใชไฟฟา (Transmissions from
generating facilities to distribution
centers and/or distribution to end
users)
- ระบบพลังงานทดแทน (Renewable energy
systems)
- ไฟฟาที่จัดซื้อมาจากภายนอก (Purchased
electricity)
- ไอน้ํา (Steam)
๒ อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
- การผลิตอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(General Manufacturing Industries)
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม (Manufacturing
- Electric and Electronics equipment,
industrial machinery)
- การผลิตอาหาร (Manufacturing - Food
processing)
- วิศวกรรมโยธา (Civil engineering)
- การกอสราง (Construction)
๓ การสํารวจ การผลิต การกลั่นน้ํามันปโตรเลียม - การสํารวจและการผลิตแบบดั้งเดิม
และกาซ และการจัดสงทางทอ รวมถึง
(Conventional exploration and
อุตสาหกรรมปโตรเคมี
production)
(Oil and Gas Exploration, Extraction,
- การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันหนักและน้ํามัน
Production and Refining, and pipeline
ทราย (น้ํามันดิบ) (Oil sands and heavy
๕/๑๑
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ลําดับ
ที่

สาขาและขอบขายการทวนสอบกาซเรือน
กระจกระดับองคกร
distribution, including Petrochemicals)

กิจกรรมขององคกร
-

-

-

๖/๑๑

oil upgrading)
การผลิตกาซมีเทนในชั้นถานหิน (Coal bed
methane production)
โรงผลิตกาซ (Gas processing plants)
การนํากาซขึ้นมาจากหลุมขุดเจาะ (Gas well
completions) การติดตั้งอุปกรณเครื่องมือที่
จําเปนสําหรับเตรียมหลุมเพื่อการผลิตน้ํามัน
และกาซ หลังจากไดเจาะหลุมและทําการ
ทดสอบหลุมแลว
การขนสงและการจาย (Transportation
and distribution)
คลังเก็บกาซธรรมชาติและการผลิตกาซ
ธรรมชาติในรูปของเหลว (Natural gas
storage and LNG operations)
การขนสงน้ํามันดิบ (Crude oil
transportation)
อุตสาหกรรมการกลั่น (Refining)
อุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical
manufacturing)
การปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการ
ระบายออกของอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซ
(Emissions from process vents in oil
and gas treatment)
การปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการ
ผลิต เชน glycol dehydration กระบวนการ
กําจัดน้ําออกจากกาซ, acid gas
removal/sulpher recovery กระบวนการ
แยกกาซไดไฮโดรเจนซัลไฟด
คารบอนไดออกไซดและออแกนิกสซัลเฟอร
ออกจากกาซวัตถุดิบ/การนําซัลเฟอรกลับคืน,
hydrogen production การผลิตไฮโดรเจน,
fluid catalytic cracker (FCC) catalyst
regeneration การฟนฟูตัวเรงปฏิกิริยา
สําหรับหนวยการแตกตัวเชิงเรงปฏิกิริยาใน
สภาพฟลูอิไดซ (Process emissions (e.g.
glycol dehydration, acid gas
removal/sulpher recovery, hydrogen
FCB-AP08-00
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ลําดับ
ที่

สาขาและขอบขายการทวนสอบกาซเรือน
กระจกระดับองคกร

กิจกรรมขององคกร

-

-

-

๔

-

อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
(Metals Production)

-

๕

-

อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม
๗/๑๑

production, fluid catalytic cracker
(FCC) catalyst regeneration))
การปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการ
ระบายออกจากทอ/ภาชนะกักเก็บ เชน
vessel loading การบรรจุลงภาชนะเพื่อการ
ขนสง, tank storage การเก็บในภาชนะกัก
เก็บ and flashing, and venting of
associated gas การระบายออกทางทอ
ระบาย (Venting emissions (e.g. vessel
loading, tank storage and flashing, and
venting of associated gas))
การปลอยกาซเรือนกระจกจากการรั่วซึม เชน
การรั่วซึมจากอุปกรณและขอตอ (Fugitive
emissions (e.g. leaks from equipment
and piping components))
การปลอยกาซเรือนกระจกจากเหตุการณไม
ปกติ เชน กาซที่ปลอยทิ้งในชวงการติดตั้ง
ระบบทอ และการซอมบํารุงเครื่องจักร การ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากเหตุการณที่ไมได
วางแผนไว (Non-routine events (e.g. gas
releases during planned pipeline and
equipment maintenance, releases
from unplanned events))
การผลิตเหล็ก (Production of processing
of ferrous metals)
การผลิตอะลูมิเนียมขั้นทุติยภูมิ (Production
of secondary aluminium)
การผลิตโลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็ก รวมทั้งโลหะ
ผสม (Processing of non-ferrous metals
including production of alloys)
การผลิตถานหิน (Production of Coke)
การถลุงเหล็ก (Metal ore roasting or
sintering, including pelletisation)
การผลิตเหล็กดิบและเหล็กกลา รวมทั้งการ
หลอโลหะ (Production of pig iron or
steel including continuous casting)
การผลิตอะลูมิเนียมขั้นมูลฐาน (Primary
FCB-AP08-00
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ลําดับ
ที่
๖

๗
๘

สาขาและขอบขายการทวนสอบกาซเรือน
กระจกระดับองคกร
(Aluminum Production)
การทําเหมืองและการผลิตแร
(Mining and Mineral Production)

อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ
และการพิมพ
(Pulp, Paper and Print)
อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
(Chemical Production)

๘/๑๑

กิจกรรมขององคกร
aluminium)
- การผลิตปูนซีเมนตเม็ดและปูนไลมหรือการ
เผาแรโดโลไมตและแรแมกนิไทต
(Production of cement clinker and
production of lime or calcinations of
dolomite or magnetite)
- การผลิตแกว เซรามิค และแรใยหิน (Glass
and ceramic, mineral wool)
- การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ
- การผลิตคารบอนแบล็ค (Production of
Carbon black)
- การผลิตแอมโมเนีย (Production of
Ammonia)
- การผลิตอินทรียเคมีโดยกระบวนการ
cracking แตกตัว, reforming การเปลี่ยน
โครงสราง, partial or full oxidation การ
ออกซิเดชัน หรือกระบวนการที่คลายคลึงกัน
(Production of bulk organic chemicals
by cracking, reforming, partial or full
oxidation or by similar process)
- การผลิตไฮโดรเจนและการสังเคราะหกาซโดย
กระบวนการ reforming or partial
oxidation การเปลี่ยนโครงสรางหรือการ
ออกซิเดชัน (Production of hydrogen
and synthesis gas by reforming or
partial oxidation)
- การผลิตโซดาแอชและโซเดียมไบคารบอเนต
(Production of soda ash and sodium
bicarbonate)
- การผลิตกรดไนทริก (Production of nitric
acid)
- การผลิตกรดอะดิปก adipic acid
(Production of adipic acid)
- การผลิตไกลออกซอลและกรดไกลออกซิลิก
glyoxal and glyoxylic acid (Production
FCB-AP08-00
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ลําดับ
ที่
๙

สาขาและขอบขายการทวนสอบกาซเรือน
กระจกระดับองคกร

กิจกรรมขององคกร
-

การดักจับและเก็บกาซเรือนกระจก
(Carbon Capture Storage )

๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

-

การขนสง
(Transport)
การจัดการและกําจัดของเสีย
(Waste handling and disposal)

-

of glyoxal and glyoxylic acid)
การดักจับและขนสงกาซเรือนกระจกทางทอ
เพื่อเก็บไวใตพื้นดิน (Capture and
transport of GHG by pipelines for
geological storage)
การเก็บกาซเรือนกระจกไวใตพื้นดิน
(Geological storage of GHG in a storage
site)
การบิน (Aviation)
การขนสงอื่นๆ (Other transportation)
การผลิตน้ํา และการบําบัดน้ําเสีย (Water
and wastewater treatment)
การฝงกลบขยะและและการผลิตปุยหมัก
(Landfill and Composting Facilities)
การเกษตร ปาไม และการใชที่ดิน

การเกษตร ปาไม และการใชที่ดิน(Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU))
กิจกรรมการบริการทั่วไป
- การใชอาคารและการจัดการสาธารณูปโภค
(Building Services/facilities
management)
- การศึกษา (Education)
- โรงพยาบาล (Hospital)
- อื่นๆ (Others)

๙/๑๑
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ตารางที่ ๒ การจําแนกสาขาและขอบขายสําหรับ
การตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับโครงการ
ลําดับ สาขาและขอบขายการตรวจสอบความใชได
กิจกรรมของโครงการ
ที่
และทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับโครงการ
๑ พลังงานภาคอุตสาหกรรม
- การผลิตความรอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและ
(Energy industries)
ชีวมวล รวมทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย
(Thermal energy generation from
fossil fuels and biomass including
thermal electricity from solar)
- การผลิตพลังงานจากแหลงพลังงานทดแทน
(Energy generation from renewable
energy sources)
๒ การจายพลังงาน
- การจายกระแสไฟฟา (Electricity
(Energy distribution)
distribution)
- การจายพลังงานความรอน (Heat
distribution)
๓ ความตองการพลังงาน
- ความตองการพลังงาน (Energy demand)
(Energy demand)
๔ อุตสาหกรรมการผลิต
- การผลิตซีเมนต (Cement sector)
(Manufacturing industries)
- การผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum)
- การผลิตเหล็กและเหล็กกลา (Iron and
steel)
- อุตสาหกรรมการกลั่น (Refinery)
๕ อุตสาหกรรมเคมี
- การผลิตสารเคมี (Chemical process
(Chemical industry)
industries)
๖ การกอสราง
- การกอสราง (Construction)
(Construction)
๗ การขนสง
- การขนสง (Transport)
(Transport)
๘ การทําเหมืองและการผลิตแร (Mining and
- การทําเหมืองและกระบวนการผลิตแร
mineral production)
ยกเวน การผลิตน้ํามันและกาซ การนํากาซ
มีเทนจากชั้นถานหินกลับมาใช (Mining and
mineral processes, excluding oil and
gas industry, coal mine methane
recovery and use)
- การผลิตน้ํามัน กาซ และการนํากาซมีเทน
จากชั้นถานหินกลับมาใช (Oil and gas
industry, coal mine methane recovery
๑๐/๑๑
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ลําดับ สาขาและขอบขายการตรวจสอบความใชได
ที่
และทวนสอบกาซเรือนกระจกระดับโครงการ
๙
๑๐

๑๑

๑๒
๑๓

๑๔
๑๕
๑๖

อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
(Metal Production industry)
การรั่วซึมของกาซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง
(Fugitive emissions from fuels)

กิจกรรมของโครงการ
and use)
- การผลิตโลหะ (Metal Production)

- การทําเหมืองและกระบวนการผลิตแร
ยกเวน การผลิตน้ํามัน กาซ และถานหิน
และการนํากาซมีเทนจากชั้นถานหินมากลับ
ใช (Mining and mineral processes,
excluding oil and gas industry, coal
mine methane recovery and use)
- การผลิตน้ํามัน กาซ และการนํากาซมีเทน
จากชั้นถานหินกลับมาใช (Oil and gas
industry, coal mine methane recovery
and use)
การรั่วซึมของกาซเรือนกระจกจากกระบวน
- การผลิตสารเคมี (Chemical process
ผลิตและการใชแฮโลคารบอนและซัลเฟอรเฮก
industries)
ซะฟลูออไรด
- การดักจับและการทําลายกาซเรือนกระจก
(Fugitive emissions from production and (GHG capture and destruction)
consumption of halocarbons and
sulphur hexafluoride)
การใชสารละลาย
- การผลิตสารเคมี (Chemical process
(Solvents use)
industries)
การจัดการและกําจัดของเสีย
- การจัดการและกําจัดของเสีย (Waste
(Waste handling and disposal)
handling and disposal)
- การจัดการของเสียจากสัตว (Animal waste
management)
การตัดไมและการทําสวนปา
- ปาไม (Forestry)
(Afforestation and reforestation)
การเกษตร
- การเกษตร (Agriculture)
(Agriculture)
- การจัดการของเสียจากสัตว (Animal waste
management)
การดักจับและเก็บกาซคารบอนไดออกไซดไวใต - การดักจับและเก็บกาซคารบอนไดออกไซดไว
พื้นดิน
ใตพื้นดิน (Carbon capture and storage
(Carbon capture and storage of CO2 in
of CO2 in geological formations)
geological formations)

๑๑/๑๑
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