
Green Industry
อุตสาหกรรมสีเขียว

ISO/IEC 17029 
Conformity assessment — General principles 

and requirements for validation and 
verification bodies

MANAGING 
SUSTAINABLE 
ENVIRONMENT

Managing GHG 
ISO 14064-1 Greenhouse gases – Part 1
Specification with guidance at the organization level for 
quantification and reporting of greenhouse gas emissions and 
removals

Managing Environment 
ISO 14001 
Environmental management systems
 — Requirements with guidance for use

Managing Energy
ISO 50001
Energy management systems — Requirements 
with guidance for use

Managing Sustainability
TIS 14061-1/มอก. 14061 เล่ม 1
มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน เล่ม 1

NAC no. 2-2/มตช. 2 เล่ม 2
มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน
สําหรบัองค์กร เล่ม 2

ISO 14064-2 Greenhouse gases – Part 2
Specification with guidance at the project level for quantifica-
tion, monitoring and reporting of greenhouse gas emission 
reductions or removal enhancements

Carbon Footprint for Organization: CFO
The quantity of GHG emission and removal as result of 

an organization's activities.

CFO Event
The quantity of GHG emission and removal 
as  result of an organization's activities, 
including organization events.

T-VER
Thailand Voluntary 
Emission Reduction

CORSIA
Carbon Offsetting and 
Reduction Scheme on 
International Aviation

ISO 14065
General principles and requirements for bodies 
validating and verifying environmental information  



การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน 
การจัดการส่ิงแวดล้อม 
(Managing Environment)
ISO 14001 Environmental management systems — 
Requirements with guidance for use
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เหมาะสําหรับองค์กร
ที่ต้องการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม       
อย่างเป็นระบบและมีแนวทางชัดเจนในการปฏิบัติตามข้อกําหนด         
เพ่ือตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส่้วนเสยี  เพ่ิมสมรรถนะ
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

Green Industry
โครงการอตุสาหกรรมสเีขยีวของกระทรวงอตุสาหกรรมเป็นโครงการ
สง่เสรมิและสนบัสนุนสถานประกอบการทีม่คีวามสมคัรใจและตอ้งการ
ดําเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนโดยดําเนินการอย่างเป็นระบบใน 5 ระดับ จากระดับที่ง่ายไปสู่
ระดับที่ยาก

การจัดการก๊าซเรอืนกระจก 
(Managing GHG)
ISO 14064-1 Greenhouse gases – Part 1 
ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับองค์กรสําหรับการวัดปริมาณและ
การรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
รวมถึงข้อกําหนดสําหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ 
การรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการการปลดปล่อย และ
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ISO 14064-2 Greenhouse gases – Part 2
ข้อกําหนดและข้อแนะนําโครงการสําหรับการวัดปริมาณ      
การติดตามตรวจสอบและการรายงานผลการปลดปล่อย      
หรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้
กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด ที่ประสงค์จะจัดทําโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการ
แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะลดได้จากการดําเนิน
โครงการ 

ISO 14065
ข้อกําหนดสําหรับหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ
ก๊าซเรือนกระจก เพ่ือใช้ในการรับรองระบบงานหรือการยอมรับ
ร่วมในรูปแบบอื่น เหมาะสําหรับองคก์รทีต้่องการพัฒนาระบบงาน
เป็นหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 
(Validation and Verification Body: VVB) 

ISO/IEC 17029
การตรวจสอบและรับรอง - หลักการทั่วไปและข้อกําหนด สําหรับ
หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ โดยมาตรฐานนี้ได้ระบุ
หลกัการทัว่ไปและขอ้กาํหนดเกีย่วกบัความสามารถ การดําเนนิการ 
อย่างสมํ่าเสมอ และความเป็นกลาง สําหรับหน่วยตรวจสอบความ
ใช้ได้และทวนสอบ

Carbon Footprint for Organization: CFO คารบ์อนฟุต
พริน้ท์ขององค์กร
คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟา้ ซึ่งจะ
เป็นเครือ่งมอืทีอ่งค์กรสามารถนําหลกัการและขอ้กําหนดไปใชใ้น
การจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจก การวัดปริมาณและการรายงาน
ผลการปลดปล่อย

CFO Event คารบ์อนฟุตพริน้ท์ของงานอีเว้นท์
คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรม
การแสดงสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ ขั้นตอน
การบริการ และขั้นตอนการจัดการของเสีย  โดยคํานวณออก
มาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

T-VER (Thailand Voluntary      
Emission Reduction)
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร
ใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(T-VER) เป็นโครงการที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การลดกา๊ซเรอืนกระจกในประเทศโดยความ
สมัครใจ และสามารถนําปริมาณการลดก๊าซ
เรือนกระจก หรือ คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้น
ภายใต้โครงการ T-VER จําหน่ายในตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้

CORSIA (Carbon Offsetting and 
Reduction Scheme on                  
International Aviation)
โครงการการชดเชยและลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคการบิน
ระหว่างประเทศ (CORSIA) เป็นมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมการบินขององค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพ่ือลด
ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจ
การบิน อันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก

การจัดการพลังงาน 
(Managing Energy)
ISO 50001 Energy management systems — 
Requirements with guidance for use
มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน สามารถนํา
ไปใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการพลังงานสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและองค์กรต่างๆ 
เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และอนุรักษ์
พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการความยัง่ยนื 
(Managing Sustainability)
TIS 14061-1/มอก. 14061 เล่ม 1 
มาตรฐานการจัดการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอยา่ง
ยัง่ยนื เล่ม 1
เป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการปา่ไม้สําหรับ  
ผู้ประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการจัดการส่วนปา่ไม้
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในที่ดินของผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ที่กําหนด รวมทั้งเป็นข้อกําหนดที่บังคับใช้กับ 
ผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
สวนปา่ไม้เศรษฐกิจที่ขอการรับรองด้วย

NAC no. 2-2/มตช. 2 เล่ม 2 
มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน
สําหรบัองค์กร เล่ม 2
เป็นเครือ่งมอืสําหรบัธรุกจิและองคก์รยคุใหม่ท่ีใหค้วาม
สําคญักบัการพัฒนาอย่างยัง่ยนื และตระหนกัถงึความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างคุณค่า
ให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยจะ
ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการ
ขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต



Managing Environment   

ISO 14001    Certification    Training  Supply Chain Audit

Green Industry   Inspection    Training 

Managing GHG   

ISO 14064-1    Validation & Verification  Training 

ISO 14064-2    Validation & Verification  Training 

ISO 14065 & ISO/IEC 17029       Training  Coaching for VVB

CFO     Validation & Verification  

CFO Event    Validation & Verification  

T-VER     Validation & Verification  

CORSIA    Validation & Verification  

Managing Energy   

ISO 50001    Certification    Training 

Managing Sustainability   

TIS 14061-1/มอก. 14061 เล่ม 1 Certification    Training 

NAC no. 2-2/มตช. 2 เล่ม 2  Certification    Training 

การใหบ้รกิารของสถาบันรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ


