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ประเทศไทยได้เสนอเป้าหมายของประเทศในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภายหลังปีค.ศ. 2020 (Intended Nationally Determined Contribution: INDC) 
เลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
“ประเทศไทยกําหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดําเนินการกรณีปกติ
กระจกเพ่ิมข้ึนได้ถึงร้อยละ25 หากได้รับการสนับสนุนระหว่างประเทศ

ในปัจจุบันกลไกตลาด (Carbon market) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์โดย
รูปแบบได้แก่ตลาดภาคทางการ (Mandatory Carbon Market) 
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
Market) เช่นVerified Carbon Standard, Gold Standar
Program: J-VER (มาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น
(มาตรฐานของสาธารณรัฐเกาหลี) โดยหน่วยงาน
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์เช่นการแสดงความ
ออกมาจากกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานหรือผลิตภัณฑ์เป็นต้น

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้พัฒนา
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
หรือ “โครงการ T-VER” เพ่ือเป็นกลไก
ประเทศไทย โดยความสมัครใจและสามารถนําปริมาณการลดการปล่อยและ
เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” ท่ีเกิดข้ึนภายใต้โครงการ
นําไปใช้ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ องค์กร งานบริการ บุคคล หรือผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเพ่ือใช้รายงานผลการดําเนินงานด้านกา
ในกลไกต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงโครงการ 
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ท้ิงทางการเกษตร เป็นต้น ดังนั้นโครงการ
ในประเทศได้เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
คาร์บอนตํ่า (Green Growth Econo

อบก. จึงได้จัดทํา “แนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (T-VER) (ฉบับท่ี 3)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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บทนํา 

ประเทศไทยได้เสนอเป้าหมายของประเทศในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
2020 (Intended Nationally Determined Contribution: INDC) 

เลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 
ประเทศไทยกําหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ20 ในปีค.ศ. 2030 (

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดําเนินการกรณีปกติ (Business as Usual: BAU) และสามารถลดก๊าซเรือน
หากได้รับการสนับสนุนระหว่างประเทศ” 

Carbon market) เป็นกลไกหนึ่งท่ีเหมาะสมในการท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยตลาดคาร์บอนแบ่งเป็น

Mandatory Carbon Market) คือคาร์บอนเครดิตได้จากการดําเนินโครงการ
Clean Development Mechanism: CDM) ตามมาตรฐานของ

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) และตลาดภาคสมัครใจ
Verified Carbon Standard, Gold Standard, Japan Voluntary Emission Reduction 

มาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น), Korea Voluntary Emission Reduction Program: K
โดยหน่วยงานต่างๆ สมัครใจท่ีจะซ้ือคาร์บอนเครดิตจากตลาดภาคสมัครใจ

เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์เช่นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมการชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อย
ออกมาจากกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานหรือผลิตภัณฑ์เป็นต้น 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.ในฐานะหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีใน
การส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้พัฒนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Pro

เพ่ือเป็นกลไกภาคสมัครใจท่ีสนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
โดยความสมัครใจและสามารถนําปริมาณการลดการปล่อยและ/หรือกักเก็บ

ท่ีเกิดข้ึนภายใต้โครงการ T-VER นี้ไปใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือ
นําไปใช้ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ องค์กร งานบริการ บุคคล หรือผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเพ่ือใช้รายงานผลการดําเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น รายงานประจําปีขององค์กร รายงาน
ในกลไกต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงโครงการ T-VER ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) 

ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมรายได้แก่ชุมชน เพ่ิมมูลค่าของเสียหรือของเหลือ
ดังนั้นโครงการ T-VER  จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้และส่งเสริมการพัฒนาสู่เศรษฐกิจ
Green Growth Economy and Low Carbon Society) อีกด้วย 

แนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
) (Guideline for Thailand Voluntary Emission Reduction 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

VER Guideline Version 03 หน้า 2 

ประเทศไทยได้เสนอเป้าหมายของประเทศในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
2020 (Intended Nationally Determined Contribution: INDC) ไปยังสํานัก

UNFCCC) ใจความสําคัญคือ
2030 (พ.ศ. 2573) จากการ

และสามารถลดก๊าซเรือน

เหมาะสมในการท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการลด
ตลาดคาร์บอนแบ่งเป็น 2 

คือคาร์บอนเครดิตได้จากการดําเนินโครงการ
ตามมาตรฐานของUnited Nations 

และตลาดภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon 
d, Japan Voluntary Emission Reduction 

, Korea Voluntary Emission Reduction Program: K-VER 
สมัครใจท่ีจะซ้ือคาร์บอนเครดิตจากตลาดภาคสมัครใจ

รับผิดชอบต่อสังคมการชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อย

ในฐานะหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีใน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค

ntary Emission Reduction Program)” 
ท่ีสนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

กักเก็บก๊าซเรือนกระจกหรือ
ใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือจําหน่ายเพ่ือ

นําไปใช้ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ องค์กร งานบริการ บุคคล หรือผลิตภัณฑ์ หรือนําไปเป็น
รลดก๊าซเรือนกระจก เช่น รายงานประจําปีขององค์กร รายงาน

benefit) เช่น ลดมลพิษด้าน
เพ่ิมมูลค่าของเสียหรือของเหลือ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และส่งเสริมการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคม

แนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
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Program (T-VER) (Version 0
พัฒนาโครงการ T-VER โดยมีเนื้อหาครอบคลุม การ
การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) 
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาโครงการ 
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03))” เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีเนื้อหาครอบคลุม การข้ึนทะเบียนโครงการ การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

Validation) และการทวนสอบ (Verification) หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ในการพัฒนาโครงการ T-VER 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

VER Guideline Version 03 หน้า 3 

หน่วยงาน/องค์กร ในการ
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

หลักเกณฑ์ต่างๆ และกระบวนการ
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1.วัตถุประสงค์และหลักการข้ันพ้ืนฐาน
2. บทนิยาม 
3. ลักษณะและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
4. โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ
5. การพัฒนาโครงการ T-VER 
 5.1 การข้ึนทะเบียนโครงการ
 5.2 การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
6. การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) 
7. การต่ออายุโครงการ (Renewal of crediting period)
8. การเปลี่ยนแปลงโครงการ T-VER 
 8.1 ประเภทการเปลี่ยนแปลงโครงการ
 8.2 ข้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน
 8.3 การขอเปลี่ยนแปลงในการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
9. การติดตามประเมินผลโครงการT
 9.1 วัตถุประสงค์การติดตามประเมินผลโครงการ
 9.2 ข้ันตอนการติดตามประเมินผลโครงการ
10. การเพิกถอนหรือยกเลิกการข้ึนทะเบียนโครงการ
11. ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
12. การเปิดเผยข้อมูล 
13. การทบทวนแนวทางการบริหารจัดการและการข้ึนทะเบียนโครงการ
14. การซ้ือขายคาร์บอนเครดิต 
 14.1 ข้ันตอนการเปิดบัญชี 
 14.2 ข้ันตอนการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต
ภาคผนวก 
 1. ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
 2. ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
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สารบัญ 
 

 
วัตถุประสงค์และหลักการข้ันพ้ืนฐาน 

ลักษณะและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ T-VER 
โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ T-VER   

การข้ึนทะเบียนโครงการT-VER 
การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) 

Validation) และการทวนสอบ (verification) 
Renewal of crediting period) 

VER หลังข้ึนทะเบียน 
ประเภทการเปลี่ยนแปลงโครงการ 
ข้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน (Revalidation)
การขอเปลี่ยนแปลงในการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Deviation) 

T-VER (T-VER Monitoring) โดย อบก. 
วัตถุประสงค์การติดตามประเมินผลโครงการ T-VER 
ข้ันตอนการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER 

การเพิกถอนหรือยกเลิกการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 

การทบทวนแนวทางการบริหารจัดการและการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 

 T-VER Credits 
ข้ันตอนการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต (T-VER Credits) 

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) 
ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)

 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

VER Guideline Version 03 หน้า 4 
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1. วัตถปุระสงค์และหลักการข้ันพ้ืนฐาน 
 

เรื่อง 

1. วัตถุประสงค์ เพ่ือกําหนดรายละเอียด
และแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย

2. ขอบเขต ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย

3. หลักการพ้ืนฐาน หลักการพ้ืนฐานสําคัญ 
เรือนกระจกฯ ตลอดจนการคํานวณ ติดตามผล และทวนสอบ
กระจกท่ีปล่อย
คาร์บอนเครดิต

1) ความตรงประเด็น 
เรือนกระจก แหล่งเก็บกักก๊าซเรือนกระจก ข้อมูล รวมถึงวิธีการวัดและ
คํานวณท่ีเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีรวบรวมหรือประเมินได้นั้น ควรท่ีจะสะท้อนถึงปริมาณการปล่อยและ
หรือ
เก่ียวข้องกับโครงการ 

2)  ความสมบูรณ์
ก๊าซเรือนกระจกท่ีทําการเก็บรวบรวมหรือประเมินข้อมูลได้ เป็นปริมาณการ
ปล่อยและ
ขอบเขตของ
เก่ียวข้องกับการปล่อยและ
ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะนํามาสนับสนุนหลักเกณฑ์และกระบวนการอย่างครบถ้วน

3) ความสอดคล้อง 
ปริมาณการปล่อยและ
ดําเนินการตามหลักการเดียวกัน 

4)  ความถูกต้อง
การปล่อยและ
ยอมรับ

5)  ความโปร่งใส
รวบรวมหรือคํานวณปริมาณการปล่อยและ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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วัตถปุระสงค์และหลักการข้ันพ้ืนฐาน  

รายละเอียด 

เพ่ือกําหนดรายละเอียดสําหรับการข้ึนทะเบียนโครงการ การรับรองก๊าซเรือนกระจก 
แนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย (T-VER) 

เป็นแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ประเทศไทย 

หลักการพ้ืนฐานสําคัญ 6 ประการท่ีใช้ในการวางแผนและดําเนินโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกฯ ตลอดจนการคํานวณ ติดตามผล และทวนสอบ
กระจกท่ีปล่อยและ/หรือ กักเก็บจากโครงการฯเพ่ือสร้างความเชื่อ
คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER ประกอบด้วย 

ความตรงประเด็น (Relevance) หมายถึง มีการเลือกแหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก แหล่งเก็บกักก๊าซเรือนกระจก ข้อมูล รวมถึงวิธีการวัดและ
คํานวณท่ีเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีรวบรวมหรือประเมินได้นั้น ควรท่ีจะสะท้อนถึงปริมาณการปล่อยและ
หรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนภายในขอบเขตของ
เก่ียวข้องกับโครงการ  

ความสมบูรณ์ (Completeness) หมายถึง ปริมาณการปล่อยและ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีทําการเก็บรวบรวมหรือประเมินข้อมูลได้ เป็นปริมาณการ
ปล่อยและ/หรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใ
ขอบเขตของโครงการหรือเก่ียวข้องกับโครงการมีการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างท่ี
เก่ียวข้องกับการปล่อยและ/หรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก รวมถึงข้อมูลทุกอย่าง
ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะนํามาสนับสนุนหลักเกณฑ์และกระบวนการอย่างครบถ้วน

ความสอดคล้อง (Consistency) หมายถึง ข้อมูลท่ีเก็บร
ปริมาณการปล่อยและ/หรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก จะต้องมาจากการ
ดําเนินการตามหลักการเดียวกัน  

ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง การใช้วิธีการรวบรวมหรือคํานวณปริมาณ
การปล่อยและ/หรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นท่ี
ยอมรับ 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
รวบรวมหรือคํานวณปริมาณการปล่อยและ/หรือกักเก็บ

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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โครงการ การรับรองก๊าซเรือนกระจก 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประการท่ีใช้ในการวางแผนและดําเนินโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกฯ ตลอดจนการคํานวณ ติดตามผล และทวนสอบปริมาณก๊าซเรือน

จากโครงการฯเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อคุณภาพของ

หมายถึง มีการเลือกแหล่งปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก แหล่งเก็บกักก๊าซเรือนกระจก ข้อมูล รวมถึงวิธีการวัดและการ
คํานวณท่ีเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีรวบรวมหรือประเมินได้นั้น ควรท่ีจะสะท้อนถึงปริมาณการปล่อยและ/

ขอบเขตของโครงการหรือท่ี

หมายถึง ปริมาณการปล่อยและ/หรือกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีทําการเก็บรวบรวมหรือประเมินข้อมูลได้ เป็นปริมาณการ

ก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน
โครงการหรือเก่ียวข้องกับโครงการมีการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างท่ี

ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงข้อมูลทุกอย่าง
ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะนํามาสนับสนุนหลักเกณฑ์และกระบวนการอย่างครบถ้วน 

หมายถึง ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมหรือคํานวณ
ก๊าซเรือนกระจก จะต้องมาจากการ

หมายถึง การใช้วิธีการรวบรวมหรือคํานวณปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นท่ี

หมายถึง มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกท่ี
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เรื่อง 

เพียงพอ และเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ 

6)  ความอนุรักษ์ 
กระบวนการท่ีทําใ
กระจกท่ีเกิดข้ึนจากโครงการไม่มากเกินไปกว่าความเป็นจริง

4. การประกันความ
น่าเชื่อถือของ
คาร์บอนเครดิต
จากโครงการ     
T-VER 

 

1) กรอบการดําเนินโครงการ

2) กรอบการตรวจสอบ
กระจก สอดคล้อง

3) ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
Body: VVB) 
กําหนด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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รายละเอียด 

เพียงพอ และเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้  

ความอนุรักษ์ (Conservativeness) หมายถึง มีการใช้สมมติฐาน ตัวเลข และ
กระบวนการท่ีทําให้การประเมินปริมาณการปล่อยและ
กระจกท่ีเกิดข้ึนจากโครงการไม่มากเกินไปกว่าความเป็นจริง

กรอบการดําเนินโครงการ T-VER สอดคล้องตามมาตรฐาน 

กรอบการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ และการทวนสอบปริมาณ
กระจก สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14064-3  

ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification
Body: VVB) เป็นนิติบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ อบก
กําหนด และได้รับการข้ึนทะเบียนกับ อบก. 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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หมายถึง มีการใช้สมมติฐาน ตัวเลข และ
ห้การประเมินปริมาณการปล่อยและ/หรือกักเก็บก๊าซเรือน

กระจกท่ีเกิดข้ึนจากโครงการไม่มากเกินไปกว่าความเป็นจริง 

 ISO 14064-2  

และการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือน

(Validation and Verification 
ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ อบก. 
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2. บทนิยาม 

 

เรื่อง 

ก๊าซเรือนกระจก  

(Greenhouse Gas) 

ค่าศักยภาพในการทําให้เกิด
ภาวะโลกร้อน 

(Global Warming Potential: 
GWP) 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย หรือ  

“โครงการ T-VER” 

อ่านว่า “ที-เวอ” 

ผู้พัฒนาโครงการ 

(Project Developer) 

เจ้าของโครงการ 

(Project Owner) 

ผู้ประเมินภายนอกสําหรับ
โครงการภาคสมัครใจ 
(Validation and Verification 
Body: VVB) 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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รายละเอียด 

ส่วนประกอบของก๊าซในบรรยากาศ ท้ังท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและสร้างข้ึนโดย
มนุษย์ ซ่ึงสามารถดูดซับและปล่อยรังสีท่ีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงความถ่ี
ของรังสีอินฟาเรดท่ีถูกปล่อยออกมาจากพ้ืนผิวโลก ชั้นบรรยากาศ และ
ก้อนเมฆ 

ค่าศักยภาพของก๊าซเรือนกระจกในการทําให้โลกร้อน 
ประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนและอายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ 
โดยคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สําหรับโครงการ T-VER อ้างอิงค่า GWP จาก IPCC Fourth Assessment 
Report (AR4) 

แหล่งหรือกระบวนการท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ

แหล่งหรือกระบวนการซ่ึงก๊าซเรือนกระจกถูกดึงออกจากชั้นบรรยากาศ
และกักเก็บอยู่ในองค์ประกอบทางกายภาพของชั้นชีวภาพ 
ชั้นธรณีภาค (Geosphere) หรืออุทกภาค (Hydrosphere

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศไทย ท่ีผู้ พัฒนาโครงการ
ดําเนินงานแบบสมัครใจและมีเป้าหมายเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

ผู้ดําเนินโครงการ T-VER และ/หรือ ผู้ร่วมดําเนิน
รับผิดชอบในการพัฒนาโครงการ T-VER และ/
โครงการด้วยก็ได้ 

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในโครงการ เช่น ผู้ลงทุน เจ้าของโรงงาน 
เจ้าของพ้ืนท่ี เป็นต้น 

นิติบุคคลท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนจาก อบก. ให้เป็นผู้ประเมิน
ความใช้ได้/ทวนสอบ โครงการ T-VER โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของ
โครงการ T-VER ท่ีคณะกรรมการ อบก. กําหนด 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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ส่วนประกอบของก๊าซในบรรยากาศ ท้ังท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและสร้างข้ึนโดย
และปล่อยรังสีท่ีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงความถ่ี

ของรังสีอินฟาเรดท่ีถูกปล่อยออกมาจากพ้ืนผิวโลก ชั้นบรรยากาศ และ

ค่าศักยภาพของก๊าซเรือนกระจกในการทําให้โลกร้อน ซ่ึงข้ึนอยู่ กับ
ประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนและอายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ 
โดยคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

PCC Fourth Assessment 

แหล่งหรือกระบวนการท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ 

แหล่งหรือกระบวนการซ่ึงก๊าซเรือนกระจกถูกดึงออกจากชั้นบรรยากาศ
และกักเก็บอยู่ในองค์ประกอบทางกายภาพของชั้นชีวภาพ (Biosphere) 

Hydrosphere)  

ภายในประเทศไทย ท่ีผู้ พัฒนาโครงการ
มีเป้าหมายเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ดําเนินโครงการ ท่ีมีความ
/หรือ อาจเป็นเจ้าของ

ในโครงการ เช่น ผู้ลงทุน เจ้าของโรงงาน เจ้าของเครื่องจักร 

ให้เป็นผู้ประเมิน/ตรวจสอบ
โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของ



  
Thailand Voluntary Emission Reduction

 

เรื่อง 

หน่วยงานกํากับดูแล  

การดําเนินงานเพ่ิมจากการ
ดําเนินงานตามปกติ 
(Additionality) 

โครงการท่ีเข้าข่ายโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่ต้องพิสูจน์
ส่วนเพ่ิมเติม (Positive List) 

ผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit)  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในกรณีฐาน 

(Baseline Emission) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการดําเนินโครงการ 
(Project Emission) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 
(LeakageEmission)  

คาร์บอนเครดิต  

(Carbon Credit) 

รายงานการประเมินผลประโยชน์

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

Thailand Voluntary Emission Reduction Program T-VER Guideline Version 

รายละเอียด 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน
หน้าท่ีในการดําเนินการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 
เรือนกระจก และบริหารจัดการโครงการ T-VER 

การแสดงว่าโครงการมีการดําเนินงานเพ่ิมจากการดําเนินงานตามปกติ
(Business as Usual) การพิสูจน์ Additionality 
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ อบก. กําหนด 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีมีกิจกรรมท่ีเข้าข่ายเป็นโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกท่ีไม่ต้องพิสูจน์ส่วนเพ่ิมเติม (Positive List)
กําหนด สามารถพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ได้เลย โดยไม่ต้องพิสูจน์
ดําเนินงานเพ่ิมเติมจากการดําเนินงานตามปกติ (Additionality)

การได้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ พร้อมกับการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เช่น ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมงานและรายได้
ให้กับชุมชน เป็นต้น 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีท่ีเป็นการดําเนินงานตามปกติ 
(Business-as-usual) หรือ ในกรณีท่ียังไม่ได้มีการดําเนินโครงการ
ของโครงการนั้นๆ  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมภายในขอบเขตโครงการ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนภายนอกขอบเขต
โครงการ ซ่ึงเป็นผลมาจากการกิจกรรมโครงการ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด/กักเก็บได้จากการดําเนินโครงการลด
เก็บก๊าซเรือนกระจก และได้รับการรับรองจากหน่วยงานกํากับดูแลของ
กลไกลดก๊าซเรือนกระจกนั้นๆ เช่น อบก. ซ่ึงเป็นหน่วยงานกํากับดูแล
กลไก T-VER เป็นต้น 

โดยคาร์บอนเครดิตสามารถนําไปใช้แลกเปลี่ยนหรือซ้ือ

มีหน่วยเป็น“ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2

เอกสารท่ีใช้ประกอบการเสนอโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือขอข้ึน

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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องค์การมหาชน) หรือ อบก.มี
VER รับรองปริมาณก๊าซ

การแสดงว่าโครงการมีการดําเนินงานเพ่ิมจากการดําเนินงานตามปกติ 
Additionality ให้ดําเนินการตาม

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีมีกิจกรรมท่ีเข้าข่ายเป็นโครงการลดก๊าซ
Positive List) ตามท่ี อบก. 

ได้เลย โดยไม่ต้องพิสูจน์การ
Additionality) 

การได้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ พร้อมกับการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เช่น ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมงานและรายได้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีท่ีเป็นการดําเนินงานตามปกติ 
หรือ ในกรณีท่ียังไม่ได้มีการดําเนินโครงการ T-VER 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมภายในขอบเขตโครงการ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนภายนอกขอบเขตการดําเนิน

กักเก็บได้จากการดําเนินโครงการลด/กัก
ก๊าซเรือนกระจก และได้รับการรับรองจากหน่วยงานกํากับดูแลของ

ซ่ึงเป็นหน่วยงานกํากับดูแล

โดยคาร์บอนเครดิตสามารถนําไปใช้แลกเปลี่ยนหรือซ้ือ-ขายได้และ 

2eq)” 

เรือนกระจกเพ่ือขอข้ึน
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เรื่อง 

ร่วม (Co-benefits Report) 

เอกสารข้อเสนอโครงการ 
(Project Design Document: 
PDD) 

การตรวจสอบความใช้ได้ 

(Validation) 

รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ 
(Validation Report) 

การติดตามผล(Monitoring) 

รายงานการติดตามประเมินผล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(Monitoring Report: MR) 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

Thailand Voluntary Emission Reduction Program T-VER Guideline Version 

รายละเอียด 

ทะเบียนเป็นโครงการ T-VER ต่อ อบก. จัดทําโดยผู้พัฒนาโครงการซ่ึงเป็น
เอกสารท่ีแสดงข้อมูลผลประโยชน์ร่วมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการนอกเหนือจาก
การลดก๊าซเรือนกระจก ใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ  

เอกสารท่ีใช้ในการเสนอโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือขอข้ึนทะเบียน
เป็นโครงการ T-VER ต่อ อบก. จัดทําโดยผู้พัฒนาโครงการ ซ่ึงประกอบไป
ด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 

1) รายละเอียดโครงการ 

2) ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

3) การคํานวณการกักเก็บ/การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4) แผนการติดตามผลการดําเนินโครงการ 

กระบวนการท่ีทําอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ และวิธีการ
คํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีบันทึกในเอกสาร
โครงการ (Project Design Document: PDD) 
ตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) โครงการ T
มาตรฐาน ISO 14064-3 

เอกสารท่ีผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 
ผู้พัฒนาโครงการภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ
(Validation) เพ่ือให้การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการ T-VER ท่ีคณะกรรมการ

กิจกรรมท่ีผู้พัฒนาโครงการดําเนินการรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการดําเนินโครงการ 
ทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา 

เอกสารท่ีผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทําข้ึนหลังจากท่ีโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ T-VER 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดหรือกักเก็บได้ต่อ อบก. 
ส่วน ได้แก่ 

1) การติดตามผลการดําเนินโครงการ 

2) การคํานวณการกักเก็บ/ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีได้จาก

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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จัดทําโดยผู้พัฒนาโครงการซ่ึงเป็น
เอกสารท่ีแสดงข้อมูลผลประโยชน์ร่วมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการนอกเหนือจาก

ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ

เอกสารท่ีใช้ในการเสนอโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือขอข้ึนทะเบียน
จัดทําโดยผู้พัฒนาโครงการ ซ่ึงประกอบไป

เรือนกระจก 

กระบวนการท่ีทําอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ และวิธีการ
คํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีบันทึกในเอกสารข้อเสนอ

Project Design Document: PDD) ตามหลักเกณฑ์การ
T-VER และเป็นไปตาม

เอกสารท่ีผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) ออกให้
ผู้พัฒนาโครงการภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ 

เพ่ือให้การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกว่าเป็นไปตาม
คณะกรรมการ อบก. กําหนด  

กิจกรรมท่ีผู้พัฒนาโครงการดําเนินการรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการดําเนินโครงการ T-VER ท้ังโดย

เอกสารท่ีผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทําข้ึนหลังจากท่ีโครงการลดก๊าซเรือน
VER สําหรับใช้ในขอรับรอง

. ซ่ึงประกอบไปด้วย 2 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีได้จาก



  
Thailand Voluntary Emission Reduction

 

เรื่อง 

การทวนสอบ (Verification)  

รายงานการทวนสอบ 
(Verification Report) 

การติดตามประเมินผลโครงการ 
T-VER (T-VER Monitoring) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

Thailand Voluntary Emission Reduction Program T-VER Guideline Version 

รายละเอียด 

โครงการ (Carbon Sequestration / Emission Reduction)

กระบวนการท่ีทําอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือประเมินผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ T-VER ในรายงานการติดตามประเมินผล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก(Monitoring Report: MR)
ทวนสอบ (Verification) โครงการ T-VER และเป็นไปตามมาตรฐาน 
14064-3 

เอกสารท่ีผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 
ผู้ พัฒนา โครงการภายหลั งจาก เสร็ จสิ้ นกระบวนกา
(Verification) เพ่ือให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด
จากโครงการ T-VER ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการ 
คณะกรรมการ อบก. กําหนด  

กิจกรรมท่ี อบก. ได้กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ
หลังการข้ึนทะเบียนโครงการโดยมีการติดตามประเมินผลเป็นประจําทุกปี
ตลอดระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ โดยเจ้าหน้าท่ี อบก
มอบหมายจาก อบก. 

 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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Carbon Sequestration / Emission Reduction) 

กระบวนการท่ีทําอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และบันทึกเป็นลาย
ประเมินผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือกักเก็บ

รายงานการติดตามประเมินผล
(Monitoring Report: MR) ตามหลักเกณฑ์การ

และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 

เอกสารท่ีผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) ออกให้
ผู้ พัฒนา โครงการภายหลั งจาก เสร็ จสิ้ นกระบวนการทวนสอบ 

เพ่ือให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด/กักเก็บได้
ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการ T-VER ท่ี

ได้กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER 
หลังการข้ึนทะเบียนโครงการโดยมีการติดตามประเมินผลเป็นประจําทุกปี
ตลอดระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ โดยเจ้าหน้าท่ี อบก. หรือผู้ท่ีได้รับ
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3. ลักษณะและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ 
 

เรื่อง 

1. ประเภทโครงการ โครงการท่ีสามารถเข้าร่วมดําเนินโครงการ 
โครงการดังต่อไปนี้ 

1

2

3

4

5

6

7

8

2. ชนิดของก๊าซเรือนกระจก โครงการ 

1

2

3

3. ขนาดโครงการ ไม่จํากัดขนาด

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

Thailand Voluntary Emission Reduction Program T-VER Guideline Version 

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ T-VER 

รายละเอียด 

โครงการท่ีสามารถเข้าร่วมดําเนินโครงการ T-VER ต้องเข้าข่ายประเภท
โครงการดังต่อไปนี้  

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 

2. การพัฒนาพลังงานทดแทน 

3. การจัดการของเสีย 

4. การจัดการในภาคขนส่ง 

5. การปลูกป่า/ต้นไม้ 

6. การอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูป่า 

7. การเกษตร 

8. อ่ืนๆ ตามท่ี อบก. กําหนด   

โครงการ T-VER จะครอบคลุมก๊าซเรือนกระจก 3 ชนิด คือ

1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

2. ก๊าซมีเทน (CH4) 

3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)  

ไม่จํากัดขนาด 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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ต้องเข้าข่ายประเภท

ชนิด คือ 
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4. ลักษณะการดําเนิน
โครงการ 

การดําเนินโครงการ 
based

โดยแบ่งรูปแบบการพัฒนาโครงการ 

1) 

โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท่ีตั้งแห่งเดียว

2) 

โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกลักษณะเดียวกัน ประเภท
โครงการเหมือนกัน แต่มีท่ีต้ังหลายแห่ง สามารถรวมเป็น 
มีข้อกําหนด ดังนี้

- ต้องมีระยะเวลาคิดเครดิตในช่วงเวลาเดียวกันทุกพ้ืนท่ีของโครงการ

- 
โครงการ ท้ังโครงการย่อยท่ีดําเนินการแล้ว หรือยังไม่ดําเนินการ 

- ไม่จํากัดขนาดของโครงการ
กับ

3) 

โครงการ
โครงการเหมือนกัน มีท่ีต้ังหลายแห่ง แต่ประสงค์จะกําหนดระยะเวลาคิด
เครดิตของโครงการย่อยต่างกัน สามารถดําเนินการได้ ดังนี้

- เอกสารข้อเสนอโครงการต้องระบุกรอบแผนงานชัดเจน และต้องมีโครงการ
ย่อยไม่น้อยกว่า 
ไม่ต้องระบุรายละเอียดของโครงการย่อยท่ีจะเพ่ิมในอนาคต

- 
ทะเบียน โดยโครงการย่อยท่ีเพ่ิมนั้นต้องใช้
และแผนการติดตา
ข้อเสนอโครงการฉบับท่ีข้ึนทะเบียน โดยโครงการย่อยท่ีเพ่ิมเติมภายหลังให้
ยื่นเอกสารขอข้ึนทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์ม 
ตรวจสอบความใช้ได้จากผู้ประเมินภายนอก

- โครงการย่อยทุกโครงการเม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เป็นโครงการขนาดใหญ่

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

Thailand Voluntary Emission Reduction Program T-VER Guideline Version 

รายละเอียด 

การดําเนินโครงการ T-VER เป็นแบบการดําเนินโครงการเป็นฐาน 
based)  

โดยแบ่งรูปแบบการพัฒนาโครงการ T-VER ออกเป็น 3 

1) โครงการเดี่ยว 

โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท่ีตั้งแห่งเดียว

2) โครงการแบบควบรวม 

โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกลักษณะเดียวกัน ประเภท
โครงการเหมือนกัน แต่มีท่ีต้ังหลายแห่ง สามารถรวมเป็น 
มีข้อกําหนด ดังนี้ 

ต้องมีระยะเวลาคิดเครดิตในช่วงเวลาเดียวกันทุกพ้ืนท่ีของโครงการ

 ต้องระบุรายละเอียดของโครงการย่อยทุกโครงการในเอกสารข้อเสนอ
โครงการ ท้ังโครงการย่อยท่ีดําเนินการแล้ว หรือยังไม่ดําเนินการ 

ไม่จํากัดขนาดของโครงการ แต่เม่ือรวมโครงการย่อยทุกแห่งแล้วต้องไม่ขัด
กับระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกฯ ท่ีเลือกใช้ 

3) โครงการแบบกลุ่ม 

โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกลักษณะเดียวกัน ประเภท
โครงการเหมือนกัน มีท่ีต้ังหลายแห่ง แต่ประสงค์จะกําหนดระยะเวลาคิด
เครดิตของโครงการย่อยต่างกัน สามารถดําเนินการได้ ดังนี้

เอกสารข้อเสนอโครงการต้องระบุกรอบแผนงานชัดเจน และต้องมีโครงการ
ย่อยไม่น้อยกว่า 1 แห่งในเอกสารข้อเสนอโครงการท่ีจะขอข้ึนทะเบียน แต่ยัง
ไม่ต้องระบุรายละเอียดของโครงการย่อยท่ีจะเพ่ิมในอนาคต

 สามารถเพ่ิมโครงการย่อยได้ภายใน 3 ปี นับต้ังแต่โครงการได้รับการข้ึน
ทะเบียน โดยโครงการย่อยท่ีเพ่ิมนั้นต้องใช้ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก
และแผนการติดตามผลการดําเนินโครงการวิธีเดียวกันกับท่ีระบุในเอกสาร
ข้อเสนอโครงการฉบับท่ีข้ึนทะเบียน โดยโครงการย่อยท่ีเพ่ิมเติมภายหลังให้
ยื่นเอกสารขอข้ึนทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์ม PDD ไปยัง อบก
ตรวจสอบความใช้ได้จากผู้ประเมินภายนอก 

โครงการย่อยทุกโครงการเม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เป็นโครงการขนาดใหญ่

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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เป็นแบบการดําเนินโครงการเป็นฐาน (Project 

3 รูปแบบ ดังนี้ 

โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท่ีตั้งแห่งเดียว 

โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกลักษณะเดียวกัน ประเภท
โครงการเหมือนกัน แต่มีท่ีต้ังหลายแห่ง สามารถรวมเป็น 1 โครงการได้ โดย

ต้องมีระยะเวลาคิดเครดิตในช่วงเวลาเดียวกันทุกพ้ืนท่ีของโครงการ 

ต้องระบุรายละเอียดของโครงการย่อยทุกโครงการในเอกสารข้อเสนอ
โครงการ ท้ังโครงการย่อยท่ีดําเนินการแล้ว หรือยังไม่ดําเนินการ  

แต่เม่ือรวมโครงการย่อยทุกแห่งแล้วต้องไม่ขัด

ท่ีดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกลักษณะเดียวกัน ประเภท
โครงการเหมือนกัน มีท่ีต้ังหลายแห่ง แต่ประสงค์จะกําหนดระยะเวลาคิด
เครดิตของโครงการย่อยต่างกัน สามารถดําเนินการได้ ดังนี้ 

เอกสารข้อเสนอโครงการต้องระบุกรอบแผนงานชัดเจน และต้องมีโครงการ
แห่งในเอกสารข้อเสนอโครงการท่ีจะขอข้ึนทะเบียน แต่ยัง

ไม่ต้องระบุรายละเอียดของโครงการย่อยท่ีจะเพ่ิมในอนาคต 

ปี นับต้ังแต่โครงการได้รับการข้ึน
ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกฯ 

ผลการดําเนินโครงการวิธีเดียวกันกับท่ีระบุในเอกสาร
ข้อเสนอโครงการฉบับท่ีข้ึนทะเบียน โดยโครงการย่อยท่ีเพ่ิมเติมภายหลังให้

ไปยัง อบก. โดยไม่ต้อง

โครงการย่อยทุกโครงการเม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เป็นโครงการขนาดใหญ่ 
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5. เง่ือนไขโครงการ 

 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ
เป็นกิจกรรมท่ียังไม่เริ่มดําเนินการหรือเป็นกิจกรรมท่ีมีวันเริ่มเดินระบบ
ดําเนินการ 
จากวันท่ีจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสุดท้ายแล้วเสร็จ
ตรวจสอบความใช้ได้
โครงการ

ยกเว้นโครงการประเภทป่าไม้และพ้ืนท่ีสีเขียว
ทะเบียนเป็นโครงการ

6.วันท่ีเริ่มดําเนินโครงการ
(Project Starting Date) 

วันท่ีเริ่มบันทึกข้อมูลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกตามท่ีกําหนดใน
ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก

7. วันข้ึนทะเบียนโครงการ 

(Registration Date) 

วันท่ียื่นเอกสารขอข้ึนทะเบียนโครงการครบถ้วนตามท่ี
กําหนด

8. ระยะเวลาการคิดเครดิต
(Crediting Period) 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงาน
การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน
การจัดการของเสีย

การจัดการใน
ภาคขนส่ง

การเกษตร

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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โครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ
เป็นกิจกรรมท่ียังไม่เริ่มดําเนินการหรือเป็นกิจกรรมท่ีมีวันเริ่มเดินระบบ
ดําเนินการ และก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ย้อนหลังไม่เกิน
จากวันท่ีจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสุดท้ายแล้วเสร็จ
ตรวจสอบความใช้ได้ และต้องมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันวันเริ่
โครงการ 

ยกเว้นโครงการประเภทป่าไม้และพ้ืนท่ีสีเขียว และโครงการท่ียื่นขอข้ึน
ทะเบียนเป็นโครงการT-VER ในระหว่างปีงบประมาณพ

วันท่ีเริ่มบันทึกข้อมูลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกตามท่ีกําหนดใน
ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology)

วันท่ียื่นเอกสารขอข้ึนทะเบียนโครงการครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

ประเภทโครงการ 
หลักเกณฑก์ารกําหนดระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ

เร่ิมดําเนินโครงการแล้ว ยังไม่เร่ิมดําเนินโครงการ

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงาน 

กําหนดวันเริ่มต้นคิดเครดิต
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี นับ
จ าก วัน ท่ี จั ด ทํ า เ อกส า ร
ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ฉ บั บ
สุดท้ายแล้วเสร็จ และผ่าน
การตรวจสอบความใช้ได้ 
และกําหนดระยะเวลาคิด
เครดิต 7 ปี หรือ 
กําหนดวันเริ่มต้นคิดเครดิต
ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันท่ี
จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร ข้ อ เ ส น อ
โครงการฉบับสุดท้ายแล้ว
เ ส ร็ จ  แ ล ะ ผ่ า น ก า ร
ตรวจสอบความใช้ได้ และ
กําหนดระยะเวลาคิดเครดิต 
7 ปี 

กํ า
เครดิตได้ภายใน
จากวัน ท่ี
ข้อเสนอโครงการฉบับ
สุดท้ายแล้วเสร็จ และ
การตรวจสอบความใช้ได้
และกําหนด
เครดิต

การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 
การจัดการของเสีย 

การจัดการใน 
ภาคขนส่ง 

การเกษตร 
กําหนดวันเริ่มต้นคิดเครดิต คือ วันท่ีสํารวจค่ากรณีฐาน
ของโครงการแล้วเสร็จและมีความถูกต้องสมบูรณ์ 
กําหนดระยะเวลาคิดเครดิต 7 ปี 
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โครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้อง
เป็นกิจกรรมท่ียังไม่เริ่มดําเนินการหรือเป็นกิจกรรมท่ีมีวันเริ่มเดินระบบ/เริ่ม

และก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับ
จากวันท่ีจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสุดท้ายแล้วเสร็จ และผ่านการ

และต้องมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันวันเริ่มดําเนิน

และโครงการท่ียื่นขอข้ึน
ในระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2559 

วันท่ีเริ่มบันทึกข้อมูลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกตามท่ีกําหนดใน
VER Methodology) 

คณะกรรมการอบก.

หลักเกณฑก์ารกําหนดระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ 

ยังไม่เร่ิมดําเนินโครงการ 

กํ า ห น ด วั น เ ริ่ ม ต้ น คิ ด
เครดิตได้ภายใน 2 ปี นับ
จากวัน ท่ี จัดทํา เอกสาร
ข้อเสนอโครงการฉบับ
สุดท้ายแล้วเสร็จ และผ่าน
การตรวจสอบความใช้ได้ 
และกําหนดระยะเวลาคิด
เครดิต 7 ปี 

คือ วันท่ีสํารวจค่ากรณีฐาน
ของโครงการแล้วเสร็จและมีความถูกต้องสมบูรณ์ และ
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การปลูกป่า

การอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟูป่า

 
9. การต่ออายุโครงการ 

(Renewal of crediting 
period) 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน

การพัฒนาพลังงานทดแทน

การจัดการของเสีย

การจัดการในภาคขนส่ง

การเกษตร

การปลูกป่า

การอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูป่า
 

10. หน่วยของคาร์บอน
เครดิต 

คาร์บอนเครดิตจากโครงการ 

มีหน่วยเป็น 

11. การรายงานการ
ประเมินผลประโยชน์ร่วม 
(Co-benefits) 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีประสงค์จะข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ 
ผู้พัฒนาโครงการ
เป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน
ผลประโยชน์ร่วมอ่ืนๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีโครงการมี

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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การปลูกป่า/ต้นไม้ 

กรณีท่ี 1 พ้ืนท่ีท่ีไม่มีต้นไม้ 
กําหนดวันเริ่มต้นคิดเครดิตได้ภายใน 
จัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสุดท้ายแล้วเสร็จ และ
ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้  และ
เครดิต 10 ปี 
กรณีท่ี 2 พ้ืนท่ีมีต้นไม้ 
กําหนดวันเริ่มต้นคิดเครดิต คือ วันท่ีสํารวจค่ากรณีฐาน
ของโครงการแล้วเสร็จและมีความถูกต้องสมบูรณ์ ไม่เกิน 
1 ปี นับจากวันท่ีจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับ
สุดท้ายแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบความใช้ได้
กําหนดระยะเวลาคิดเครดิต 10 ปี 

การอนุรักษ์หรือ 
ฟ้ืนฟูป่า 

ประเภทโครงการ 

การต่ออายุ

จํานวนปี/

การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 

ต่ออายุได้
(ระยะเวลา 

การพัฒนาพลังงานทดแทน 

การจัดการของเสีย 

การจัดการในภาคขนส่ง 

การเกษตร 
ต่ออายุได้ครั้งละ 
(ไม่จํากัดจํานวนครั้

การปลูกป่า/ต้นไม้ ต่ออายุได้ครั้งละ 
(ไม่จํากัดจํานวนครั้การอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูป่า 

คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER (T-VER Credits) 

หน่วยเป็น “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีประสงค์จะข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ 
ผู้พัฒนาโครงการต้องส่งรายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม 
เป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนโครงการ T-
ผลประโยชน์ร่วมอ่ืนๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีโครงการมี

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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ภายใน 2 ปี นับจากวันท่ี
โครงการฉบับสุดท้ายแล้วเสร็จ และ

และกําหนดระยะเวลาคิด

คือ วันท่ีสํารวจค่ากรณีฐาน
ของโครงการแล้วเสร็จและมีความถูกต้องสมบูรณ์ ไม่เกิน 

ท่ีจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับ
ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้  และ

 

การต่ออายุโครงการ 

จํานวนปี/จํานวนครั้ง 

ต่ออายุได้ 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 7 ปี) 

ต่ออายุได้ครั้งละ 7 ปี 
ไม่จํากัดจํานวนครั้ง) 

ต่ออายุได้ครั้งละ 10 ปี 
ไม่จํากัดจํานวนครั้ง) 

 

q)” 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีประสงค์จะข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ T-VER 
รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) 

-VER โดยระบุข้อมูล
ผลประโยชน์ร่วมอ่ืนๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีโครงการมี
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เรื่อง 

นอกเหนือจากการลด

12. การพิสูจน์โครงการท่ีเข้า
ข่ายโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกท่ีไม่ต้องพิสูจน์ส่วน
เพ่ิมเติม (Positive List) 

เป็นการประเมินโดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ี

 

13. การดําเนินงานเพ่ิมเติม
จากการดําเนินงานตามปกติ 
(Additionality) 

เป็นการประเมินโดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ี

 

14. การป้องกันการนับซํ้า
หรือการนําไปใช้ซํ้า 

โครงการท่ีจะพัฒนาเป็นโครงการ 
การนับซํ้า

14

1)

2)

14
ดําเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ 

หลังจากท่ีมีการให้การรับรองและโอนคาร์บอนเครดิตให้กับบุคคล
ท่ี 
คาร์บอนเครดิตดังกล่าวได้ 

14.3 
ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
REC)

กรณีโครงการท่ีเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และมีการขอรับ
รองใบรับรองสิทธิ ในการ เ ป็นผู้ ผลิต ไฟฟ้าจากพลั ง งานหมุนเวี ยน
(Renewable Energy Certificate: REC)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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นอกเหนือจากการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ

เป็นการประเมินโดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีคณะกรรมการ อบก

เป็นการประเมินโดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีคณะกรรมการ อบก

โครงการท่ีจะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER จะต้องมีการดําเนินงานเพ่ือป้องกัน
การนับซํ้า/นําไปใช้ซํ้า ดังนี้ 

14.1 การป้องกันการนับซํ้าจากการขอรับรองโครงการ

) ผู้พัฒนาโครงการและผู้ท่ีอยู่ในโครงการ จะต้องไม่ขอรับการรับรอง 
“โครงการท่ีมีขอบเขตการดําเนินงานเดียวกัน” 
รับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกอ่ืน  

) ในกรณีท่ีมีการขอรับการรับรองโครงการหลายโครงการซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีท่ี
เป็นนิติบุคคล (หรือบุคคล) เดียวกัน และแยกยื่นขอรับรองโครงการ 
ผู้พัฒนาโครงการจะต้องระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ
หัวข้อการนับซํ้า) ว่าโครงการใดได้ขอรับการรับรองจากโครงการ
และโครงการใดขอรับรองจากระบบการให้การรับรองอ่ืนด้วย และต้อง
พิสูจน์ว่าจะไม่มีการนับซํ้า (คาร์บอนเครดิต) เกิดข้ึน

14.2 การป้องกันการนับซํ้าจากการรายงานหรือประกาศผลการ
ดําเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ 

หลังจากท่ีมีการให้การรับรองและโอนคาร์บอนเครดิตให้กับบุคคล
ท่ี 3 แล้ว ผู้พัฒนาโครงการและผู้ท่ีอยู่ในโครงการจะไม่สามารถถือสิทธิ์ใน
คาร์บอนเครดิตดังกล่าวได้  

14.3 การป้องกันการนับซํ้าจากการขอรับรองใบรับรองสิทธิในการเป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate
REC) 

กรณีโครงการท่ีเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และมีการขอรับ
รองใบรับรองสิทธิ ในการ เ ป็นผู้ ผลิต ไฟฟ้าจากพลั ง งานหมุนเวี ยน
Renewable Energy Certificate: REC) จะไม่สามารถขอรับรองคาร์บ

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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กักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ 

อบก. กําหนด  

อบก. กําหนด  

จะต้องมีการดําเนินงานเพ่ือป้องกัน

การป้องกันการนับซํ้าจากการขอรับรองโครงการ 

ผู้พัฒนาโครงการและผู้ท่ีอยู่ในโครงการ จะต้องไม่ขอรับการรับรอง 
 จากระบบการให้การ

ในกรณีท่ีมีการขอรับการรับรองโครงการหลายโครงการซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีท่ี
และแยกยื่นขอรับรองโครงการ 

เอกสารข้อเสนอโครงการ (ภายใต้
ว่าโครงการใดได้ขอรับการรับรองจากโครงการ T-VER 

ระบบการให้การรับรองอ่ืนด้วย และต้อง
เกิดข้ึน 

การป้องกันการนับซํ้าจากการรายงานหรือประกาศผลการ
ดําเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ  

หลังจากท่ีมีการให้การรับรองและโอนคาร์บอนเครดิตให้กับบุคคล/นิติบุคคล
แล้ว ผู้พัฒนาโครงการและผู้ท่ีอยู่ในโครงการจะไม่สามารถถือสิทธิ์ใน

กการขอรับรองใบรับรองสิทธิในการเป็น
(Renewable Energy Certificate: 

กรณีโครงการท่ีเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และมีการขอรับ
รองใบรับรองสิทธิ ในการ เ ป็นผู้ ผลิต ไฟฟ้าจากพลั ง งานหมุนเวี ยน 

จะไม่สามารถขอรับรองคาร์บอน
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เรื่อง 

เครดิตในช่วงระยะเวลาคิดเครดิต
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เครดิตในช่วงระยะเวลาคิดเครดิตเดียวกันกับท่ีมีการขอใบรับรอง 
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เดียวกันกับท่ีมีการขอใบรับรอง REC ได้ 
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4. โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ 

รูปท่ี 4-

เรื่อง 

1. กรอบการดําเนินงาน โครงการ
(องค์การมหาชน

1) คณะกรรมการ
2) คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ

2. คณะกรรมการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก 

อํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการ
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พ.ศ. 2550 
ก๊าซเรือนกระจก

3. คณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการและ
กิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจก 

1. หน้าท่ี

1)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ T-VER   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1 โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ T-VER 
 
 

รายละเอียด 

โครงการ T-VER บริหารจัดการโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมีคณะบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่

คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

อํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

2550 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

หน้าท่ี 

) พิจารณากลั่นกรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

Voluntary Emission Reduction Program: T-

ลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร

ใจ ตามมาตรฐานท่ีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจ

ต่อคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ความ

เห็นชอบในการข้ึนทะเบียนโครงการ และรับรองปริมาณก๊าซเรือน

กระจก 

ฝ่ายเลขานุการฯ (อบก.) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและ
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

คณะกรรมการ อบก. 
 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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บริหารจัดการโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

 
ลดก๊าซเรือนกระจก 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารจัดการ
 

พิจารณากลั่นกรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (Thailand 

-VER) และปริมาณการ

ลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร

ใจ ตามมาตรฐานท่ีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกําหนด เสนอ

ต่อคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ความ

เห็นชอบในการข้ึนทะเบียนโครงการ และรับรองปริมาณก๊าซเรือน
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เรื่อง 

2)

3)

4)

5)

2. องค์ประกอบ

ประกอบไปด้วยผู้ เชี่ ยวชาญ นักวิชาการ ท่ี เ ก่ียวข้องท้ังจากภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ 
อบก

 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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รายละเอียด 

) พิจารณาและให้ความเห็นต่อหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน และรับรอง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนผู้ประเมิน

ภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ เสนอต่อคณะกรรมการองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เห็นชอบและประกาศใช้

) พิจารณาและให้ความเห็นต่อระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก

(T-VER Methodology) เครื่องมือการคํานวณ 

ก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) และให้ความเห็นชอบ ทบทวน 

ปรับปรุง และยกเลิกระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

เครื่องมือการคํานวณ และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เสนอต่อ

คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือทราบและ

ประกาศใช้ 

) พิจารณาและให้ความเห็นต่อการข้ึนทะเบียน พัก และเพิกถอน ผู้

ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 

Verification Body: VVB) เสนอต่อคณะกรรมการองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก เห็นชอบ 

) ปฏิบัติงานอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจกมอบหมาย 

องค์ประกอบ 

ประกอบไปด้วยผู้ เชี่ ยวชาญ นักวิชาการ ท่ี เ ก่ียวข้องท้ังจากภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ 
อบก. เห็นสมควร  

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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ให้ความเห็นต่อหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน และรับรอง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนผู้ประเมิน

ภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ เสนอต่อคณะกรรมการองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เห็นชอบและประกาศใช้ 

พิจารณาและให้ความเห็นต่อระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

เครื่องมือการคํานวณ (Tool) ค่าการปล่อย

และให้ความเห็นชอบ ทบทวน 

ปรับปรุง และยกเลิกระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

เครื่องมือการคํานวณ และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เสนอต่อ

หารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือทราบและ

พิจารณาและให้ความเห็นต่อการข้ึนทะเบียน พัก และเพิกถอน ผู้

ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and 

เสนอต่อคณะกรรมการองค์การบริหาร

ตามท่ีคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

ประกอบไปด้วยผู้ เชี่ ยวชาญ นักวิชาการ ท่ี เ ก่ียวข้องท้ังจากภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ 
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5. การพัฒนาโครงการ T-VER
 การพัฒนาโครงการ T-VER 
T-VER และข้ันตอนการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ประกอบการพิจารณาโครงการ T-VER 
รายละเอียดข้ันตอนการพัฒนาโครการ
 

 
รูปท่ี 

 
 
 

การจัดทําเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ 

อบก. แจ้งผล 
และเปิดบัญชี T-VER Credits 

ในระบบทะเบียน 

การติดตามประเมินผลโครงการ 
(T-VER Monitoring
ประจําป ีโดย อบก

อบก. แจ้งผล 
และบันทึกปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 

ในระบบทะเบียน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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VER 
VER ประกอบไปด้วย 2 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนโครงการ 

และข้ันตอนการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ พัฒนาโครงการจะต้องจัดทําเอกสาร
VER ยื่นไปยัง อบก. เพ่ือขอข้ึนทะเบียนหรือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

รายละเอียดข้ันตอนการพัฒนาโครการ T-VER ในภาพรวม ดังแสดงในรูปท่ี 5-1 

รูปท่ี 5-1 การพัฒนาโครงการ T-VER ในภาพรวม 

การจัดทําเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER 
ตามที ่อบก. กําหนด 
โดยผู้พัฒนาโครงการ รายงาน

การตรวจสอบความใช้ได้

เอกสารข้อเสนอโครงการ

การขึ้นทะเบยีนโครงการ T-VER 
โดย อบก. 

1. ใบสมัครข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 
2. เอกสารข้อเสนอโครงการ 
3. รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ 
4. รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม 
5. อ่ืนๆ ตามที่ คกก.อบก. กําหนด 

การติดตามผล (Monitoring)  
การดําเนินโครงการ 
โดยผู้พัฒนาโครงการ 

รายงานการทวนสอบ

รายงาน 
การตดิตามประเมินผล

ประเมินผลโครงการ T-VER 
Monitoring)  

ประจําป ีโดย อบก.  

การรับรองปรมิาณก๊าซเรือนกระจก 
(Issuance of T-VER Credits) 

โดย อบก. 

1. ใบสมัครขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2. รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 
3. รายงานการทวนสอบ 
4. อ่ืนๆ ตามที่ คกก.อบก. กําหนด 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

VER Guideline Version 03 หน้า 19 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนโครงการ 
โดยผู้ พัฒนาโครงการจะต้องจัดทําเอกสาร

เพ่ือขอข้ึนทะเบียนหรือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 

การตรวจสอบความใช้ได ้
(Validation) 

โดย ผู้ประเมินภายนอกฯ (VVB) รายงาน 
การตรวจสอบความใช้ได ้

เอกสารข้อเสนอโครงการ 

การทวนสอบ 

 
การตดิตามประเมินผล การทวนสอบ 

(Verification) 
โดย ผู้ประเมินภายนอกฯ (VVB) 

ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซ
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5.1 การข้ึนทะเบียนโครงการ T
 ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา
ครบ ถ้ ว นร ายล ะ เ อี ยด  ดั งต า ร า ง ท่ี
http://ghgreduction.tgo.or.th/t
ต้องได้รับการตรวจสอบความใช้ได้
Body: VVB) และผู้พัฒนาโครงการต้องได้รับ
ประเมินภายนอกฯ เพ่ือนําไปประกอบการยื่น
  
ตารางท่ี 5-1 รายการเอกสารประกอบการ

รายการเอกสาร

ใบสมัครขอข้ึนทะเบียนโครงการ T-
เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD
(ท่ีผ่านการตรวจสอบความใช้ได้จากผู้ประเมินภายนอก
รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation Report)
(ผู้ประเมินภายนอกฯ เป็นผู้ออกให้)
รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม
ไฟล์การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ
- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) 
- รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
(Initial Environmental Examination: IEE) 
- รายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
(Environmental and Safety Assessment Report: ESA) 
- ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้ (หากมี) 
สําเนาเอกสารรับรองการเป็นนิติบุคลตามประเภทนิติบุคคล
(ทุกรายท่ีเป็นเจ้าของโครงการและผู้พัฒนาโครงการ
แผ่น หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (กรณีส่งทางไปรษณีย์

 
 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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T-VER 
ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนโครงการ 

ดั งต า ร า ง ท่ี  5-1 โ ดยสาม าร ถด าวน์ โ ห ลดแบบฟอร์ ม ไ ด้ จ าก เ ว็ บ ไซ ต์
http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver ซ่ึงเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) 
ต้องได้รับการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) จากผู้ประเมินภายนอกฯ (Validation and Verification 

พัฒนาโครงการต้องได้รับรายงานการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation Report) 
เพ่ือนําไปประกอบการยื่นขอข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER ต่อไป 

รายการเอกสารประกอบการยื่นขอข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 

รายการเอกสาร 
ผู้จัดทํา 

ผู้พัฒนา
โครงการ 

ผู้ประเมิน
ภายนอกฯ

-VER  
(Project Design Document: PDD) 

ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้จากผู้ประเมินภายนอกฯ) 
 

(Validation Report) 
) 

- 

รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit Report)  
การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ  

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Impact Assessment: EIA)  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  
(Initial Environmental Examination: IEE)  

รายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
(Environmental and Safety Assessment Report: ESA)  

(Code of Practice: CoP)  
 

 

สําเนาเอกสารรับรองการเป็นนิติบุคลตามประเภทนิติบุคคล 
ทุกรายท่ีเป็นเจ้าของโครงการและผู้พัฒนาโครงการ) 

 

กรณีส่งทางไปรษณีย์)  

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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 T-VER ให้ถูกต้องและ
โ ดยสาม าร ถด าวน์ โ ห ลดแบบฟอร์ ม ไ ด้ จ าก เ ว็ บ ไซ ต์

Project Design Document: PDD) 
Validation and Verification 

Validation Report) จากผู้

จํานวน 
)ชุด(  

ผู้ประเมิน
ภายนอกฯ 

- 1 
- 1 

 1 

- 1 
- 1 
- 1 

- 1 

- 1 
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5.1.1 ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนโครงการ 
 การข้ึนทะเบียนโครงการT-
 1) ผู้พัฒนาโครงการรวบรวมเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนโครงการ 
เพ่ือขอข้ึนทะเบียนไปยัง อบก. ได้ 3 
 - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
http://ghgreduction.tgo.or.th/t
 - ทางเว็บไซต์ โดยส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ 
ver ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 - ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารไปยัง อบก
 2) อบก. รับเอกสารประกอบการ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้นโดยพิจารณาความครบถ้วน
พบว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอบก
ผู้พัฒนาโครงการ/เจ้าของโครงการ ต้องแก้ไขหรือ
แจ้งจาก อบก. 
 3) อบก. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสาระสําคัญของโครงการโดยพิจารณาว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนโครงการ
โครงการอบก. จะแจ้งให้ผู้พัฒนาโครงการ
โครงการณท่ีตั้งโครงการเพ่ิมเติม 
 4) อบก. นําเสนอรายละเอียดโครงการท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือพิจารณา
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ความเห็นชอบในการ
 5) อบก. แจ้งผลการพิจารณา
ผู้พัฒนาโครงการดําเนินการเปิดบัญชี 
 กําหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาโครงการ
 ท้ังนี้ การพิจารณาข้ึนทะเบียนโครงการ 
จัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) พ.ศ. 2563
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ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 
-VER มีข้ันตอนดังรูปท่ี 5-2 และมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้พัฒนาโครงการรวบรวมเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER โดยสามารถส่งเอกสาร
3 ช่องทาง ดังนี้ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึงเจ้าหน้าท่ีโครงการ T-VER (ดูท่ีอยู่ 
http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver) 

เว็บไซต์ โดยส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/t
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารไปยัง อบก. ระบุหน้าซอง (ส่งเอกสารโครงการ T-
รับเอกสารประกอบการขอข้ึนทะเบียนจากผู้พัฒนาโครงการ/

ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้นโดยพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารท้ังหมดหาก
อบก. จะแจ้งกลับไปยังผู้พัฒนาโครงการให้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม

เจ้าของโครงการ ต้องแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 15 วันทําการ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสาระสําคัญของโครงการโดยพิจารณาว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER หรือไม่หากขาดข้อมูลในประเด็นสําคัญท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห์

จะแจ้งให้ผู้พัฒนาโครงการแก้ไข หรือจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังนี้อบก

นําเสนอรายละเอียดโครงการท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการ และ อบก.นําเสนอคณะกรรมการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ความเห็นชอบในการข้ึนทะเบียนโครงการT-VER

แจ้งผลการพิจารณาข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER ให้ผู้พัฒนาโครงการทราบ
ผู้พัฒนาโครงการดําเนินการเปิดบัญชี T-VER Credits ตามหลักเกณฑ์ท่ี อบก. กําหนด 

กําหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาโครงการ ภายใน 60 วันทําการ 
การพิจารณาข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
2563 
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โดยสามารถส่งเอกสาร

ดูท่ีอยู่ e-mail ได้ท่ี เว็บไซต์ 

http://ghgreduction.tgo.or.th/t-

-VER) ตามท่ีอยู่ อบก. 
/เจ้าของโครงการและ

ของเอกสารท้ังหมดหาก
จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมโดย

วันทําการ นับแต่วันท่ีได้รับ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสาระสําคัญของโครงการโดยพิจารณาว่าเป็นไปตาม
หรือไม่หากขาดข้อมูลในประเด็นสําคัญท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห์

จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังนี้อบก. อาจไปตรวจสอบ

นําเสนอรายละเอียดโครงการท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
นําเสนอคณะกรรมการ

VER ต่อไป 
ให้ผู้พัฒนาโครงการทราบ และแจ้งให้

ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
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รูปท่ี 
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รูปท่ี 5-2 ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 
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5.1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณา

1) ดําเนินกิจกรรมของโครงการ
สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (T-VER) 

2) มีการดําเนินงานเข้าข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
หรือมีการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากการดําเนินงานตามปกติ 
คณะกรรมการ อบก. กําหนด

3) สอดคล้องกับระเบียบวิธี
คณะกรรมการ อบก. กําหนด

4) ประเมินศักยภาพการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการเป็นไปตามระเบียบวิธีลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจ 

5) ต้องได้รับการตรวจสอบความใช้ได้ 
ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนจากคณะกรรมการ อบก

6) ใช้วิธีการติดตามผล และ
สมัครใจ (T-VER Methodology)

 
5.2 การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
 ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา
เครดิต) ให้ถูกต้องและครบถ้วนรายละเอียด
http://ghgreduction.tgo.or.th/t
(Monitoring Report: MR) ต้องได้รับการ
and Verification Body: VVB) และผู้
จากผู้ประเมินภายนอกฯ เพ่ือนําไปประกอบการยื่น
  
ตารางท่ี 5-2 รายการเอกสารประกอบการยื่นขอ

รายการเอกสาร

ใบสมัครขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(Monitoring Report: MR)  
(ท่ีผ่านการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก
รายงานการทวนสอบ (Verification Report)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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พิจารณาข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 

ดําเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และมีการดําเนินงาน
สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

 
เข้าข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่ต้องพิสูจน์ส่วนเพ่ิมเติม

หรือมีการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากการดําเนินงานตามปกติ (Additionality) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) 
กําหนด 

ประเมินศักยภาพการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการเป็นไปตามระเบียบวิธีลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) 
ต้องได้รับการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) จากผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนจากคณะกรรมการ อบก. 
ใช้วิธีการติดตามผล และรายงานการลดก๊าซเรือนกระจกตามระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก

VER Methodology) 

รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต)  
ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณารับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ให้ถูกต้องและครบถ้วนรายละเอียด ดังตารางท่ี 5-2 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์

http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver ซ่ึ งรายงานการติดตามประเ มินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ต้องได้รับการทวนสอบ (Verification) จากผู้ประเมินภายนอก
และผู้พัฒนาโครงการต้องได้รับรายงานการทวนสอบ (

เพ่ือนําไปประกอบการยื่นขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต

รายการเอกสารประกอบการยื่นขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต

รายการเอกสาร 
ผู้จัดทํา 

ผู้พัฒนา
โครงการ 

ผู้ประเมิน
ภายนอกฯ

รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก

จากผู้ประเมินภายนอกฯ) 

 

Verification Report) - 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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และมีการดําเนินงาน
สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ท่ีไม่ต้องพิสูจน์ส่วนเพ่ิมเติม (Positive List) 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี

VER Methodology) ตามท่ี

ประเมินศักยภาพการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการเป็นไปตามระเบียบวิธีลดก๊าซ

จากผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 

ลดก๊าซเรือนกระจกภาค

รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอน
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์

ตามประเ มินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ผู้ประเมินภายนอกฯ (Validation 

(Verification Report) 
คาร์บอนเครดิต) ต่อไป 

คาร์บอนเครดิต) 

จํานวน 
)ชุด(  

ผู้ประเมิน
ภายนอกฯ 

- 1 
- 1 

 1 
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รายการเอกสาร
(ผู้ประเมินภายนอกฯ เป็นผู้ออกให้)
ไฟล์ Excel การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ
แผ่น หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (กรณีส่งทางไปรษณีย์

 
5.2.1 ข้ันตอนการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
 1) ผู้พัฒนาโครงการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอ
เอกสารเพ่ือขอรับรองคาร์บอนเครดิตไปยัง อบก
 - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
http://ghgreduction.tgo.or.th/t
 - ทางเว็บไซต์ โดยส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ 
ver ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 - ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารไปยัง อบก
 2) อบก. รับเอกสารประกอบการ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้นโดยพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารท้ังหมด หาก
พบว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอบก
ผู้พัฒนาโครงการ/เจ้าของโครงการ ต้องแก้ไขหรือจัดส่
แจ้งจาก อบก. 
 3) อบก. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสาระสําคัญของโครงการโดยพิจารณาว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
วิเคราะห์โครงการอบก. จะแจ้งให้ผู้พัฒนาโครงการแก้ไข หรือจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังนี้อบก
โครงการณท่ีตั้งโครงการเพ่ิมเติม 
 4) อบก. นําเสนอรายละเอียดโครงการท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการ และ อบก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ความเห็นชอบในการ
 5) อบก. แจ้งผลการพิจารณา
 กําหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาโครงการ
 ท้ังนี้ การพิจารณารับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
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รายการเอกสาร ผู้จัดทํา 
) 

การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ  
กรณีส่งทางไปรษณีย์)  

รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) 
การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก มีข้ันตอนดังรูปท่ี 5-2 และมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้พัฒนาโครงการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
รับรองคาร์บอนเครดิตไปยัง อบก. ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึงเจ้าหน้าท่ีโครงการ T-VER (ดูท่ีอยู่ 

http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver) 
เว็บไซต์ โดยส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/t

ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารไปยัง อบก. ระบุหน้าซอง (ส่งเอกสารโครงการ T-

รับเอกสารประกอบการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากผู้พัฒนาโครงการและ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้นโดยพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารท้ังหมด หาก
พบว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอบก. จะแจ้งกลับไปยังผู้พัฒนาโครงการให้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม

เจ้าของโครงการ ต้องแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 15 วันทําการ นับแต่วันท่ีได้รับ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสาระสําคัญของโครงการโดยพิจารณาว่าเป็นไปตาม
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ หากขาดข้อมูลในประเด็นสําคัญท่ีใช้ประกอบการ

จะแจ้งให้ผู้พัฒนาโครงการแก้ไข หรือจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังนี้อบก

นําเสนอรายละเอียดโครงการท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการ และ อบก.นําเสนอคณะกรรมการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ความเห็นชอบในการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

แจ้งผลการพิจารณารับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ให้ผู้พัฒนาโครงการทราบ 
กําหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาโครงการ ภายใน 60 วันทําการ 

รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ T-VER ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) พ.ศ. 2563 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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จํานวน 
)ชุด(  

- 1 
- 1 

และมีรายละเอียด ดังนี้ 
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยสามารถส่ง

ดูท่ีอยู่ e-mail ได้ท่ี เว็บไซต์ 

http://ghgreduction.tgo.or.th/t-

-VER) ตามท่ีอยู่ อบก. 
จากผู้พัฒนาโครงการและ

ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้นโดยพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารท้ังหมด หาก
จะแจ้งกลับไปยังผู้พัฒนาโครงการให้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมโดย

วันทําการ นับแต่วันท่ีได้รับ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสาระสําคัญของโครงการโดยพิจารณาว่าเป็นไปตาม
หรือไม่ หากขาดข้อมูลในประเด็นสําคัญท่ีใช้ประกอบการ

จะแจ้งให้ผู้พัฒนาโครงการแก้ไข หรือจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังนี้อบก. อาจไปตรวจสอบ

นําเสนอรายละเอียดโครงการท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
นําเสนอคณะกรรมการ

รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อไป 
ให้ผู้พัฒนาโครงการทราบ  

ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือน
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5-3 ข้ันตอนการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
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5.2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณา

1) ดําเนินกิจกรรมของโครงการ
ดําเนินงานสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย 

2) ติดตามผลการลดและ/
เอกสารข้อเสนอโครงการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี

3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีขอรับรอง ต้อง
(T-VER Methodology) 
T-VER และหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ อบก

4) ต้องได้รับการทวนสอบ 
การข้ึนทะเบียนจากคณะกรรมการ อบก

 
6. การรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลด
เรือนกระจกท่ีลด/กักเก็บได้ท่ีระบุในรายงานการติดตามประเมินผล ให้ระบุเป็นจํานวน
 ท้ังนี้ เม่ือคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้ว พบว่าค่าท่ีได้มีเศษทศนิยม ให้คํานวณโดยใช้ทศนิยม 
ตําแหน่ง เม่ือได้ผลลัพธ์สุดท้าย ได้แก่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลด
กระจกท่ีลด/กักเก็บได้ ให้ตัดเลขทศนิยมท้ังหมดท้ิง และแสดงผลเป็นเลขจํานวนเต็ม ตัวอย่างดังนี้
 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด/กักเก็บได้(Emission Reduction/ Carbon Sequestration)

 

ค่าท่ีแสดงผล (ตัดทศนิยมและแสดงเป็นจํานวนเต็ม

 

6. การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) 
การตรวจสอบความใช้ได้ 

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการและวิธีการคํานวณปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ีบันทึกในเอกสารข้อเสนอโครงการ
การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) 
ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 
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พิจารณารับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

ดําเนินกิจกรรมของโครงการ T-VER เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินงานสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 

/หรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และเก็บข้อมูลโครงการ
เอกสารข้อเสนอโครงการท่ีได้ยื่นขอข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER และหากมีการเปลี่ยนแปลงให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ อบก. กําหนด 

ซเรือนกระจกท่ีขอรับรอง ต้องคํานวณตามระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
VER Methodology) ตามท่ีได้เสนอในเอกสารข้อเสนอโครงการท่ีได้ยื่นขอข้ึนทะเบียนโครงการ

และหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ อบก
ต้องได้รับการทวนสอบ (Verification) จากผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจท่ีได้รับ
การข้ึนทะเบียนจากคณะกรรมการ อบก. 

การรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ T-VER 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลด/กักเก็บได้ท่ีระบุในเอกสารข้อเสนอโครงการ และปริ

กักเก็บได้ท่ีระบุในรายงานการติดตามประเมินผล ให้ระบุเป็นจํานวนเต็ม
ท้ังนี้ เม่ือคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้ว พบว่าค่าท่ีได้มีเศษทศนิยม ให้คํานวณโดยใช้ทศนิยม 

ตําแหน่ง เม่ือได้ผลลัพธ์สุดท้าย ได้แก่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลด/กักเก็บได้ และ
ให้ตัดเลขทศนิยมท้ังหมดท้ิง และแสดงผลเป็นเลขจํานวนเต็ม ตัวอย่างดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน (Baseline Emission) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ (Project Emission) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 

(Emission Reduction/ Carbon Sequestration) 

ตัดทศนิยมและแสดงเป็นจํานวนเต็ม) 

Validation) และการทวนสอบ (verification)
 (Validation) เป็นกระบวนการท่ีทําอย่างเป็นระบบมีความเป็นอิสระและ

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการและวิธีการคํานวณปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ีบันทึกในเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) 

Validation) โครงการ T-VER และเป็นไปตามมาตรฐาน 
ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)
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หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และมีการ
ดําเนินงานสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

ก๊าซเรือนกระจก และเก็บข้อมูลโครงการ T-VER ตามท่ีระบุใน
และหากมีการเปลี่ยนแปลงให้

ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ท่ีได้ยื่นขอข้ึนทะเบียนโครงการ

และหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ อบก. กําหนด 
จากผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจท่ีได้รับ

กักเก็บได้ท่ีระบุในเอกสารข้อเสนอโครงการ และปริมาณก๊าซ
ต็มเท่านั้น 

ท้ังนี้ เม่ือคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้ว พบว่าค่าท่ีได้มีเศษทศนิยม ให้คํานวณโดยใช้ทศนิยม 2 
และปริมาณก๊าซเรือน

ให้ตัดเลขทศนิยมท้ังหมดท้ิง และแสดงผลเป็นเลขจํานวนเต็ม ตัวอย่างดังนี้ 

1,505.85 
245.20 

0 
1,260.65 

 
1,260 

(verification) 
เป็นกระบวนการท่ีทําอย่างเป็นระบบมีความเป็นอิสระและ

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการและวิธีการคํานวณปริมาณการปล่อย
Project Design Document: PDD) ตามหลักเกณฑ์

 ISO 14064-3 โดยผู้
Validation and Verification Body: VVB) และผู้ประเมิน
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ภายนอกฯ จะออกรายงานการตรวจสอบความใช้ได้
รับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการ

การทวนสอบ (Verification) 
ลักษณ์อักษร เพ่ือประเมินผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(Verification) โครงการ T-VER และเป็นไปตามมาตรฐาน 
ภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)
(Verification Report) ให้กับผู้พัฒนาโครงการ
โครงการ T-VER ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการ 

การตรวจสอบความใช้ได้
เพ่ิมเติมได้ในเอกสาร “แนวทางการตรวจสอบ
ใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” (T

 

7. การต่ออายุโครงการ (Renewal of crediting period)

 การต่ออายุโครงการ T-VER 

ประเภทโครงการ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 

การพัฒนาพลังงานทดแทน 

การจัดการของเสีย 

การจัดการในภาคขนส่ง 
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จะออกรายงานการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation Report) ให้กับผู้พัฒนาโครงการ
รับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการT-VER ท่ีอบก

(Verification) เป็นกระบวนการท่ีทําอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และบันทึกเป็นลาย
ประเมินผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Monitoring Report: MR) ตามหลักเกณฑ์การทวนสอบ
และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-3 โดยผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการ

Validation and Verification Body: VVB) และผู้ประเมินภายนอกฯ จะออกรายงานการทวนสอบ 
ให้กับผู้พัฒนาโครงการเพ่ือให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด

ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการ T-VER ท่ี อบก. กําหนด 

 (Validation) และการทวนสอบ (verification) สามารถดูรายละเอียด
แนวทางการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร

” (T-VER-VVG) บนเว็บไซต์http://ghgreduction.tgo.or.th/t

Renewal of crediting period) 
VER จะแบ่งเง่ือนไขการต่ออายุโครงการตามประเภทโครงการ 

การต่ออายุโครงการ 

เง่ือนไข
จํานวนปี/จํานวนครั้ง 

ต่ออายุได้ 1 ครั้ง 
(ระยะเวลา 7 ปี) 

เม่ือได้รับคําขอต่ออายุโครงการจากผู้พัฒนา
โครงการ/เจ้าของโครงการ 
อบก. จะลงพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือตรวจสอบความ
เ ป็น ไปไ ด้  เหมาะสม และพอเ พียง  ตาม
หลักเกณฑ์โครงการ 
กระจกฯ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ อบก
พิจารณาต่ออายุโครงการ
ท้ังนี้ ภายหลังจากการต่ออายุโครงการแล้ว 
ครั้ง โครงการยังมีศักยภาพในการลด
กระจกอยู่ ผู้พัฒนาโครงการ
T-VER สามารถยื่นคําขอข้ึนทะเบียนโครงการ
ใหม่ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้ันตอน
การข้ึนทะเบียนโครงการ 
พิจารณาเง่ือนไขการดําเนินโครงการย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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ให้กับผู้พัฒนาโครงการ เพ่ือให้การ
ท่ีอบก. กําหนด  

กระบวนการท่ีทําอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และบันทึกเป็นลาย
ก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ T-VER ใน

ตามหลักเกณฑ์การทวนสอบ 
ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการ

จะออกรายงานการทวนสอบ 
เพ่ือให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด/กักเก็บได้จาก

สามารถดูรายละเอียด
และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร

http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver 

แบ่งเง่ือนไขการต่ออายุโครงการตามประเภทโครงการ ดังตาราง 

เง่ือนไข/หลักเกณฑ์ 

เม่ือได้รับคําขอต่ออายุโครงการจากผู้พัฒนา
เจ้าของโครงการ T-VER เจ้าหน้าท่ี 

จะลงพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือตรวจสอบความ
เ ป็น ไปไ ด้  เหมาะสม และพอเ พียง  ตาม
หลักเกณฑ์โครงการ และระเบียบวิธีลดก๊าซเรือน
กระจกฯ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ อบก. เพ่ือ
พิจารณาต่ออายุโครงการ 
ท้ังนี้ ภายหลังจากการต่ออายุโครงการแล้ว 1 

การยังมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือน
ผู้พัฒนาโครงการ/เจ้าของโครงการ 

สามารถยื่นคําขอข้ึนทะเบียนโครงการ
ดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้ันตอน

การข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER โดยยกเว้นการ
พิจารณาเง่ือนไขการดําเนินโครงการย้อนหลังไม่
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ประเภทโครงการ 

การเกษตร 

การปลูกป่า/ต้นไม้ 

การอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูป่า 

 

8. การเปลี่ยนแปลงโครงการ T
8.1 ประเภทการเปลี่ยนแปลงโครงการ
 ภายหลังจากโครงการได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดําเนิน
กิจกรรมท่ีแตกต่างจากท่ีระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ ผู้พัฒนาโครงการต้องแจ้งต่อ อบก
การยื่นคําขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

1) การเปล่ียนแปลงท่ัวไป
โครงการ เช่น 

- การเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาโครงการ
- การเปลี่ยนแปลงเจ้าของโครงการ
- การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน
- เปลี่ยนแปลงระยะเวลาคิดเครดิต

โครงการสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคิดเครดิตได้ แต่ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของ
หลักเกณฑ์การกําหนดระยะเวลาคิดเครดิต คือ เม่ือเปลี่ยนระยะเวลาคิดเครดิตแล้ว วัน
เริ่มคิดเครดิตของโครงการต้องไม่เกิน 

2) การเปล่ียนแปลงท่ีต้องดําเนินการขอเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน 
validation) คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ ดังนี้

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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การต่ออายุโครงการ 

เง่ือนไข
จํานวนปี/จํานวนครั้ง 

ต่ออายุได้ครั้งละ 7 ปี 
(ไม่จํากัดจํานวนครั้ง) 

เม่ือได้รับคําขอต่ออายุโครงการจากผู้พัฒนา
โครงการ/เจ้าของโครงการ 
อบก. จะลงพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือตรวจสอบความ
เ ป็น ไปไ ด้  เหมาะสม และพอเ พียง  ตาม
หลักเกณฑ์โครงการ และระเบียบวิธีลดก๊าซเรือน
กระจกฯ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ อบก
พิจารณาต่ออายุโครงการ

ต่ออายุได้ครั้งละ 10 ปี 
(ไม่จํากัดจํานวนครั้ง) 

เม่ือได้รับคําขอต่ออายุโครงการจากผู้พัฒนา
โครงการ/เจ้าของโครงการ 
อบก. จะลงพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือตรวจสอบความ
เ ป็น ไปไ ด้  เหมาะสม และพอเ พียง  ตาม
หลักเกณฑ์โครงการ 
กระจกฯ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ อบก
พิจารณาต่ออายุโครงการ

T-VER หลังข้ึนทะเบยีน 
โครงการ 

ภายหลังจากโครงการได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดําเนิน
กิจกรรมท่ีแตกต่างจากท่ีระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ ผู้พัฒนาโครงการต้องแจ้งต่อ อบก

รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อ อบก. โดยจําแนกการเปลี่ยนแปลงเป็น 2 
การเปล่ียนแปลงท่ัวไป คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่มีผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ

การเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาโครงการ 
การเปลี่ยนแปลงเจ้าของโครงการ 
การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน 
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาคิดเครดิต 
โครงการสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคิดเครดิตได้ แต่ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของ
หลักเกณฑ์การกําหนดระยะเวลาคิดเครดิต คือ เม่ือเปลี่ยนระยะเวลาคิดเครดิตแล้ว วัน
เริ่มคิดเครดิตของโครงการต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันข้ึนทะเบียนโครงการ

ารเปล่ียนแปลงท่ีต้องดําเนินการขอเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน 
คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ ดังนี้

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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เง่ือนไข/หลักเกณฑ์ 

เม่ือได้รับคําขอต่ออายุโครงการจากผู้พัฒนา
เจ้าของโครงการ T-VER เจ้าหน้าท่ี 

จะลงพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือตรวจสอบความ
เ ป็น ไปไ ด้  เหมาะสม และพอเ พียง  ตาม
หลักเกณฑ์โครงการ และระเบียบวิธีลดก๊าซเรือน
กระจกฯ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ อบก. เพ่ือ
พิจารณาต่ออายุโครงการ 
เม่ือได้รับคําขอต่ออายุโครงการจากผู้พัฒนา

เจ้าของโครงการ T-VER เจ้าหน้าท่ี 
จะลงพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือตรวจสอบความ

เ ป็น ไปไ ด้  เหมาะสม และพอเ พียง  ตาม
หลักเกณฑ์โครงการ และระเบียบวิธีลดก๊าซเรือน
กระจกฯ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ อบก. เพ่ือ
พิจารณาต่ออายุโครงการ 

ภายหลังจากโครงการได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดําเนิน
กิจกรรมท่ีแตกต่างจากท่ีระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ ผู้พัฒนาโครงการต้องแจ้งต่อ อบก. ทราบ ก่อน

2 รูปแบบ ดังนี้ 
คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่มีผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ

โครงการสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคิดเครดิตได้ แต่ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของ
หลักเกณฑ์การกําหนดระยะเวลาคิดเครดิต คือ เม่ือเปลี่ยนระยะเวลาคิดเครดิตแล้ว วัน

นข้ึนทะเบียนโครงการ 
ารเปล่ียนแปลงท่ีต้องดําเนินการขอเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน (Re-

คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ ดังนี้ 
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- มีการเพ่ิมกิจกรรมโครงการประเภทอ่ืน หรือใช้
คํานวณเพ่ิมเติม

- มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลให้ 
มากกว่า 60,
ข้ึนทะเบียน มากกว่าร้อยละ 
ฉบับท่ีข้ึนทะเบียน

 ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และต้องแสดงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ประเมินภายนอกฯ
อบก. 
 

8.2 ข้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน
 กรณีโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปล
และเข้าข่ายต้องดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน
ต้องปรับแก้ไขรายละเอียดในเอกสารข้อเสนอโครงการ 
ผู้ประเมินภายนอกฯ (VVB) ให้ดําเนินการตรวจสอบความใช้ได้โครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตามแนวทางการ
ตรวจสอบความใช้ได้ โครงการ T-VER 
 ผู้พัฒนาโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน
(Revalidation) ได้จากเว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/t

ตารางท่ี 8-1 รายการเอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน

รายการเอกสาร

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน
เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD)
ท่ีปรับแก้ไขและเพ่ิมเติมการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้จากผู้ประเมินภายนอก(
รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation Report)
(ผู้ประเมินภายนอกฯ เป็นผู้ออกให้)
รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม
ไฟล์ Excel การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ
- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

Thailand Voluntary Emission Reduction Program T-VER Guideline Version 

มีการเพ่ิมกิจกรรมโครงการประเภทอ่ืน หรือใช้ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก
คํานวณเพ่ิมเติม 
มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลให้ “ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลด

,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือ มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี
ข้ึนทะเบียน มากกว่าร้อยละ 15 โดยเทียบกับผลการประเมินในเอกสารข้อเสนอโครงการ
ฉบับท่ีข้ึนทะเบียน 

ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ใน
ประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Monitoring Report) เพ่ือให้ผู้ประเมินภายนอก

และต้องแสดงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ประเมินภายนอกฯ

ข้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน (Revalidation)
กรณีโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมโครงการหลังจากได้รับการข้ึนทะเบียน

และเข้าข่ายต้องดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน (Revalidation)
ต้องปรับแก้ไขรายละเอียดในเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง และจัดหา

ให้ดําเนินการตรวจสอบความใช้ได้โครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตามแนวทางการ
VER ท่ี อบก. กําหนดและขอข้ึนทะเบียนตามข้ันตอน ดังรูปท่ี 

ผู้พัฒนาโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน
http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver 

รายการเอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน

รายการเอกสาร 
ผู้จัดทํา 

ผู้พัฒนา
โครงการ 

ผู้ประเมิน
ภายนอกฯ

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน  
(Project Design Document: PDD) 

ท่ีปรับแก้ไขและเพ่ิมเติมการเปลี่ยนแปลงแล้ว 
)ฯผ่านการตรวจสอบความใช้ได้จากผู้ประเมินภายนอก  

 

(Validation Report) 
) 

- 

รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit Report)  
การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ  

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Impact Assessment: EIA)  
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ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกฯ ในการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลด/กักเก็บได้มีค่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือ มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี

โดยเทียบกับผลการประเมินในเอกสารข้อเสนอโครงการ

ในรายงานการติดตาม
เพ่ือให้ผู้ประเมินภายนอกฯ สามารถตรวจสอบ

และต้องแสดงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ประเมินภายนอกฯ และ 

validation) 
จากได้รับการข้ึนทะเบียน

validation) ผู้พัฒนาโครงการ
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง และจัดหา

ให้ดําเนินการตรวจสอบความใช้ได้โครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตามแนวทางการ
ทะเบียนตามข้ันตอน ดังรูปท่ี 5-2 

ผู้พัฒนาโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน 

รายการเอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน (Revalidation) 

จํานวน 
)ชุด(  

ผู้ประเมิน
ภายนอกฯ 

- 1 
- 1 

 1 

- 1 
- 1 
- 1 
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รายการเอกสาร
- รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
(Initial Environmental Examination: IEE) 
- รายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
(Environmental and Safety Assessment Report: ESA) 
- ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้ )หากมี(  
สําเนาเอกสารรับรองการเป็นนิติบุคลต
(ทุกรายท่ีเป็นเจ้าของโครงการและผู้พัฒนาโครงการ
แผ่น หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (กรณีส่งทางไปรษณีย์
หมายเหตุ: ข้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน
การขอข้ึนทะเบียนโครงการ ข้อ 5.1
 

8.3 การขอเปลี่ยนแปลงในการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
 ภายหลังจากโครงการได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว 
กิจกรรมท่ีแตกต่างจากท่ีระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ
กระจกในครั้งนั้น ผู้พัฒนาโครงการต้องแจ้งต่อ อบก
กระบวนการทวนสอบเสร็จสิ้น โดยการเปลี่ยนแปลง
 1) เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ท่ี
 2) เปลี่ยนวิธีการติดตามผลพารามิเตอร์ 
 3) เปลี่ยนสมการท่ีใช้ในการคํานวณ
 4) เปลี่ยนค่าคงท่ีท่ีใช้ในการคํานวณ

 
9. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 การติดตามประเมินผลโครงการ 
โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วยเหตุนี้
งานส่งเสริมและพัฒนากลไกการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสําหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นโครงการ T-VER เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่องของการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
การให้คําปรึกษา แนะนํา รับฟังปัญหา
การติดตามประเมินผลโครงการT-VER 
ตลอดระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ
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รายการเอกสาร ผู้จัดทํา 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  

(Initial Environmental Examination: IEE)  
รายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
(Environmental and Safety Assessment Report: ESA)  

(Code of Practice: CoP)  
 

สําเนาเอกสารรับรองการเป็นนิติบุคลตามประเภทนิติบุคคล 
ทุกรายท่ีเป็นเจ้าของโครงการและผู้พัฒนาโครงการ) 

 

กรณีส่งทางไปรษณีย์)  
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลังข้ึนทะเบียน (Revalidation)

1.1 

การขอเปลี่ยนแปลงในการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Deviation)
ภายหลังจากโครงการได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการดําเนิน

กิจกรรมท่ีแตกต่างจากท่ีระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ เฉพาะในการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือน
ผู้พัฒนาโครงการต้องแจ้งต่อ อบก. เพ่ือพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจาก อบก

โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบด้วย 
เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ท่ีไม่ต้องติดตามผล 
เปลี่ยนวิธีการติดตามผลพารามิเตอร์  
เปลี่ยนสมการท่ีใช้ในการคํานวณ 
เปลี่ยนค่าคงท่ีท่ีใช้ในการคํานวณ 

โครงการ T-VER (T-VER Monitoring) โดย อบก
การติดตามประเมินผลโครงการ T-VER เป็นหนึ่งข้ันตอนท่ีสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการ

โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วยเหตุนี้ อบก. จึงได้นําการติดตามประเมินผลมาประยุกต์ใช้ใน
งานส่งเสริมและพัฒนากลไกการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสําหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการข้ึน

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่องของการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
งปัญหา/อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ ท้ังนี้

VER หลังการข้ึนทะเบียนโครงการและติดตามประเมินผลเป็นประจําทุกปี
ของโครงการ 
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จํานวน 
)ชุด(  

- 1 

- 1 
validation) ให้เป็นไปตามข้ันตอน

(Deviation) 
หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการดําเนิน

เฉพาะในการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือน
เพ่ือพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจาก อบก. ก่อน

โดย อบก. 
เป็นหนึ่งข้ันตอนท่ีสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการ

จึงได้นําการติดตามประเมินผลมาประยุกต์ใช้ใน
งานส่งเสริมและพัฒนากลไกการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสําหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการข้ึน

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่องของการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก และเป็น
ท้ังนี้ อบก. ได้กําหนดให้มี

หลังการข้ึนทะเบียนโครงการและติดตามประเมินผลเป็นประจําทุกปี
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9.1 วัตถุประสงค์การติดตามประเมินผลโครงการ
9.1.1 เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ

รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก
9.1.2 เพ่ือเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการรวมท้ังให้แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องใน

กรณีท่ีพบการเปลี่ยนแปลง
9.1.3 เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผลการจัดการหรือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยสําคัญท่ีเกิดข้ึนจาก

การดําเนินโครงการ
9.1.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ

เจ้าของโครงการและ
 
9.2 ข้ันตอนการติดตามประเมินผลโครงการ
 การติดตามประเมินผลโครงการ

9.2.1 อบก. ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแล
เจ้าหน้าท่ีของ อบก. 

9.2.2 อบก. มอบหมายให้หน่วยงานภายนอก 
การดําเนินงานติดตามประเมินผลโครงการ
(ปัจจุบันมีสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี
ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 

 โดยข้ันตอนการติดตามประเมินผลโครงการ 
ติดตามประเมินผลโครงการ T-VER 
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การติดตามประเมินผลโครงการ T-VER 
เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ T-VER ว่าเป็นไปตามเอกสารข้อเสนอโครงการหรือ
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ 
เพ่ือเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการรวมท้ังให้แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องใน
กรณีท่ีพบการเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผลการจัดการหรือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยสําคัญท่ีเกิดข้ึนจาก
การดําเนินโครงการ T-VER 
เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ T-VER รวมท้ังตอบข้อซักถามจาก

การและ/หรือผู้พัฒนาโครงการ 

ข้ันตอนการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER 
การติดตามประเมินผลโครงการ T-VER อบก. กําหนดให้มีการดําเนินการ 2 รูปแบบ

หน่วยงานกํากับดูแล เป็นผู้ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 
. ท่ีได้รับมอบหมาย 

มอบหมายให้หน่วยงานภายนอก (Third Party) ท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือกับ อบก
การดําเนินงานติดตามประเมินผลโครงการT-VER 
ปัจจุบันมีสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1-16 ท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือกับ อบก
ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER แทน อบก.) 

ข้ันตอนการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER โดย อบก. แสดงดังรูปท่ี 
VER โดย อบก. มอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการแทน แสดงดังรูปท่ี

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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ว่าเป็นไปตามเอกสารข้อเสนอโครงการหรือ

เพ่ือเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการรวมท้ังให้แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องใน

เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผลการจัดการหรือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยสําคัญท่ีเกิดข้ึนจาก

มท้ังตอบข้อซักถามจาก

รูปแบบ ดังนี้ 
เป็นผู้ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER โดย

ท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือกับ อบก. ใน

มีข้อตกลงความร่วมมือกับ อบก. ในการ

แสดงดังรูปท่ี 9-1 และข้ันตอนการ
มอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการแทน แสดงดังรูปท่ี 9-2 
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รูปท่ี 9-1 
 

อบก. 

จัดทํารายงานสรุปผล

ติดต่อประสานงาน
เพ่ือนัดหมาย 

ศึกษาข้อมูลโครงการ

ส่งรายงาน 

รับทราบและ 
จัดเก็บรายงาน 

เริ่มต้น

สําเรจ็
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1 ข้ันตอนการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER โดย อบก

 

 

ผู้ประกอบการ 

จัดทํารายงานสรุปผล 

ติดต่อประสานงาน 

เข้าติดตามโครงการ 

ศึกษาข้อมูลโครงการ 

พิจารณาและลงนามรับทราบ
ผลของรายงาน 

ส่งรายงานคืน อบก. 

 

รับทราบและจัดเตรียม
ข้อมูล/เอกสาร  

เริ่มต้น 

สําเรจ็ 

สําเรจ็
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โดย อบก. 

 

พิจารณาและลงนามรับทราบ

 

รับทราบและจัดเตรียม 

สําเรจ็ 
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รูปท่ี 
กรณีท่ี อบก

 

รับทราบและ 
จัดเก็บรายงาน 

สําเรจ็ 

อบก. 

ส่งรายงาน 

ตรวจทานความถูกต้อง 

มอบหมายโครงการ 
และแจ้งช่ือ/เบอรต์ิดต่อ  

เริ่มต้น 
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รูปท่ี 9-2 ข้ันตอนการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER
ท่ี อบก. มอบหมายให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการแทน

 
 

หน่วยงานภายนอกท่ี อบก. มอบหมาย 

จัดทํารายงานสรุปผล 

ติดต่อประสานงาน 
เพ่ือนัดหมาย 

ศึกษาข้อมูลโครงการ 

ส่งรายงานให้ อบก. 

เริ่มต้น 

สําเรจ็ 
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VER 
ดําเนินการแทน 

ผู้ประกอบการ 

เข้าติดตามโครงการ 

พิจารณาและลงนามรับทราบ
ผลของรายงาน 

ส่งรายงานคืน อบก. 

รับทราบและจัดเตรียม 
ข้อมูล/เอกสาร  

สําเรจ็ 
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10. การเพิกถอนหรือยกเลิกการข้ึนทะเบียนโครงการ 
1) อบก. สามารถเพิกถอนการข้ึนทะเบียนโครงการ 

โครงการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
2) อบก. สามารถเพิกถอนการข้ึนทะเบียนโครงการ 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลังจากได้ข้ึนทะเบียนโครงการ ภายใน 
3) ผู้พัฒนาโครงการสามารถขอถอนการข้ึนทะเบียนโครงการ 
4) ในกรณีท่ีผู้พัฒนาโครงการต้องการนําโครงการ 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
โครงการภายใน 30 วัน
แล้วหรือมีหนังสือแจ้งยกเลิกโครงการ 
กระจกกับกลไกหรือมาตรฐานอ่ืน

5) ผู้ท่ีแจ้งข้อมูลต่อ อบก
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

6) กรณีคณะกรรมการ อบก
เจ้าของโครงการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 

 

11. ค่าธรรมเนียมการให้บริการ
 อบก. จะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามหลักการดําเนินงานขององค์ก
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับการขอข้ึนทะเบียนโครงการ 
ท่ีลด/กักเก็บได้จากโครงการ T-VER 
เท่ากันทุกโครงการในอัตราเดียว ดังตาราง

กิจกรรมท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การขอข้ึนทะเบียนโครงการ 
การขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

  
 ท้ังนี้ อบก. ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม
ก๊าซเรือนกระจกท่ีลด /กักเก็บได้  สําหรับโครงการ 
 1) โครงการประเภทปลูกป่า
 2) โครงการประเภทการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูป่า
 3) โครงการประเภทการเกษตร
 4) โครงการประเภทอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ อบก
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การข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 
สามารถเพิกถอนการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER ได้ เม่ือพบว่าการดําเนินกิจกรรมของ

โครงการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
สามารถเพิกถอนการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER ได้ เม่ือโครงการไม่มีการดําเนินโครงการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลังจากได้ข้ึนทะเบียนโครงการ ภายใน 2 ปี
ผู้พัฒนาโครงการสามารถขอถอนการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER เม่ือใดก็ได้ 
ในกรณีท่ีผู้พัฒนาโครงการต้องการนําโครงการ T-VER ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว ไปข้ึนทะเบียน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกกับกลไกหรือมาตรฐานอ่ืน ให้ผู้พัฒนาโครงการถอนการข้ึนทะเบียน

วันทําการ หลังจากได้รับการข้ึนทะเบียนโครงการกับกลไกหรือมาตรฐานอ่ืน
หรือมีหนังสือแจ้งยกเลิกโครงการ T-VER ไปยัง อบก. ก่อนข้ึนทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือน

กับกลไกหรือมาตรฐานอ่ืน 
ผู้ท่ีแจ้งข้อมูลต่อ อบก. อันเป็นเท็จ อบก.ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะดําเนินการตามบทบัญญัติแห่

 
กรณีคณะกรรมการ อบก. เพิกถอนการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 
เจ้าของโครงการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
จะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการให้บริการของ อบก

หลักการดําเนินงานขององค์การมหาชนซ่ึงเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับการขอข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER และขอรับรองปริมาณก๊าซเรือน

VER ในอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงท่ี (Flat Rate) โดยการคิดค่าธรรมเนียม
ดังตาราง 

กิจกรรมท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนีย

(บาท/โครงการ
โครงการ T-VER   /  

ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ T-VER 
3,000

ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในการขอข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 
สําหรับโครงการ T-VER ประเภทต่อไปนี้ 

โครงการประเภทปลูกป่า/ต้นไม้ 
โครงการประเภทการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูป่า 
โครงการประเภทการเกษตร 
โครงการประเภทอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ อบก. อาจกําหนดเพ่ิมเติม 
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เม่ือพบว่าการดําเนินกิจกรรมของ

ไม่มีการดําเนินโครงการ
 

เม่ือใดก็ได้  
ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว ไปข้ึนทะเบียน

กับกลไกหรือมาตรฐานอ่ืน ให้ผู้พัฒนาโครงการถอนการข้ึนทะเบียน
ได้รับการข้ึนทะเบียนโครงการกับกลไกหรือมาตรฐานอ่ืน

ข้ึนทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือน

ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะดําเนินการตามบทบัญญัติแห่ง

VER ผู้พัฒนาโครงการหรือ
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

รของ อบก. ตั้งแต่วันท่ี 1 
ท่ีไม่แสวงหากําไร โดย

และขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
โดยการคิดค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม 
โครงการ/ครั้ง) 

3,000 

VER และขอรับรองปริมาณ
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12. การเปิดเผยข้อมูล 
อบก. สามารถเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของอบก
1) รายชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ 
2) วันข้ึนทะเบียนโครงการ
3) เอกสารข้อเสนอโครงการ
4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลด
5) รายงานผลการติดตาม
6) รายงานการตรวจสอบ
7) ผลการพิจารณาโครงการ
8) ปริมาณคาร์บอนเครดิต
 

13. การทบทวนแนวทางการบริหารจัดการและการข้ึนทะเบียนโครงการ
การทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการและการข้ึนทะเบียนโครงการ 

ระเบียบวิธีการ และข้อกําหนดต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ดําเนินการได้ตลอดเวลา 
 

14. การแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต
 ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ประสงค์จะแลกเปลี่ยน
Credits” สามารถดําเนินการแลกเปลี่ยนได้โดยการ
ทะเบียนของ อบก. (T-VER Registry) 
ตนเอง หรือสามารถมอบหมายให้ อบก

1) ให้ผู้ใช้งานแจ้งชื่อ หมายเลขบัญชีของผู้ท่ีประสงค์จะซ้ือ และจํานวนคาร์บอนเครดิตไปยัง 
อบก. พร้อมสําเนาบัตรประชาชนหรือหรือหนังสือเดินทางของเจ้าของบัญชี

2) อบก. พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
3) อบก. จะดําเนินการโอน 

หลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว
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สามารถเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของอบก.
เจ้าของโครงการ และผู้พัฒนาโครงการท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ

วันข้ึนทะเบียนโครงการ 
เอกสารข้อเสนอโครงการของโครงการท่ีได้ข้ึนทะเบียน 

มาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลด/กักเก็บได้ 
รายงานผลการติดตามประเมินผล 
รายงานการตรวจสอบความใช้ได้และรายงานการทวนสอบ 
ผลการพิจารณาโครงการ 
ปริมาณคาร์บอนเครดิต T-VER Credits ท่ีได้รับการรับรอง 

แนวทางการบริหารจัดการและการข้ึนทะเบียนโครงการ T-
การทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการและการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER เพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบ 

ระเบียบวิธีการ และข้อกําหนดต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คาร์บอนเครดิต 
โครงการหรือผู้ประสงค์จะแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตจากโครงการ 

สามารถดําเนินการแลกเปลี่ยนได้โดยการโอนคาร์บอนเครดิตจากบัญชี T-VER Credit
VER Registry) เท่านั้น ซ่ึงสามารถดําเนินการโอนคาร์บอนเครดิตในระบบทะเบียนด้วย

มายให้ อบก. ดําเนินธุรกรรมแทนได้ ดังนี้ 
ให้ผู้ใช้งานแจ้งชื่อ หมายเลขบัญชีของผู้ท่ีประสงค์จะซ้ือ และจํานวนคาร์บอนเครดิตไปยัง 

พร้อมสําเนาบัตรประชาชนหรือหรือหนังสือเดินทางของเจ้าของบัญชี
พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร 
จะดําเนินการโอน (Transfer) หรือชดเชย (Offset) คาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้ใช้งาน

หลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว 
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. 
และผู้พัฒนาโครงการท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นโครงการT-VER 

-VER 
เพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบ 

ระเบียบวิธีการ และข้อกําหนดต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถ

คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER หรือ“T-VER 
VER Credits ผ่านระบบ

สามารถดําเนินการโอนคาร์บอนเครดิตในระบบทะเบียนด้วย

ให้ผู้ใช้งานแจ้งชื่อ หมายเลขบัญชีของผู้ท่ีประสงค์จะซ้ือ และจํานวนคาร์บอนเครดิตไปยัง 
พร้อมสําเนาบัตรประชาชนหรือหรือหนังสือเดินทางของเจ้าของบัญชี 

คาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้ใช้งาน
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รูปท่ี 14-1 รูปแบบการดําเนินการซ้ือขายคาร์

 

14.1 ข้ันตอนการเปิดบัญชี T-
 ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ประสงค์จะแลกเปลี่ยน
อบก. ก่อนดําเนินการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต
 14.1.1 ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ประสงค์จะเปิดบัญชี
ยังอบก. โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้
 
 กรณีท่ีเป็นบุคคลท่ัวไป 

1) หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี
ระบบ 

2) สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล 

1) หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี
ระบบ 

2) ชื่อท่ีอยู่และหนังสือรับรองนิติบุ
นายทะเบียนรับรองไม่เกิน

3) หนังสือมอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจ
4) สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ
5) สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอํานาจ
6) หนังสือรับรองการทํางานออกโด
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รูปแบบการดําเนินการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิ

-VER Credits 
หรือผู้ประสงค์จะแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต จะต้องเปิดบัญชี

คาร์บอนเครดิต ในระบบทะเบียนของ อบก. โดยมีข้ันตอนดังนี้
ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ประสงค์จะเปิดบัญชี T-VER Credits จัดส่งเอกสารเพ่ือขอเปิดบัญชีไป

โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 

หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี T-VER Credits โดยระบุอีเมลท่ีต้องการใช้งานใน

สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 

หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี T-VER Credits โดยระบุอีเมลท่ีต้องการใช้งานใน

ชื่อท่ีอยู่และหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้โดย
นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน 
หนังสือมอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจ (ผู้ใช้งานระบบ) 
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ 
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอํานาจ 
หนังสือรับรองการทํางานออกโดยบริษัท 
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บอนเครดิตทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

จะต้องเปิดบัญชี T-VER Credits กับ 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
จัดส่งเอกสารเพ่ือขอเปิดบัญชีไป

โดยระบุอีเมลท่ีต้องการใช้งานใน

โดยระบุอีเมลท่ีต้องการใช้งานใน

คลท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้โดย
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 กรณีท่ีเป็นหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
1) หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี

ระบบ 
2) ชื่อท่ีอยู่และสําเนาพระราชบัญญัติกฎหมายหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องแสดงการจัดต้ัง

หน่วยงาน 
3) หนังสือมอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจ
4) สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ
5) สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอํานาจ

 หมายเหตุ: ในกรณีท่ีบุคคลท่ัวไปนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบของอบก
ธุรกรรมในระบบทะเบียน (T-VER Registry
แทน 
 14.1.2 อบก. พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
Credits และแจ้งผลแก่ผู้ใช้งาน ภายใน
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กรณีท่ีเป็นหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี T-VER Credits โดยระบุอีเมลท่ีต้องการใช้งานใน

ชื่อท่ีอยู่และสําเนาพระราชบัญญัติกฎหมายหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องแสดงการจัดต้ัง

หนังสือมอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจ (ผู้ใช้งานระบบ)  
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ 
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอํานาจ 
ในกรณีท่ีบุคคลท่ัวไปนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจและ

หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบของอบก. เป็นผู้แทนในการดําเนินการ
VER Registry) ให้จัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงท่ีระบุให้ อบก

พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารโดยจะดําเนินการเปิดบัญชี
ภายใน 15 วันทําการ 
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กรณีท่ีเป็นหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
โดยระบุอีเมลท่ีต้องการใช้งานใน

ชื่อท่ีอยู่และสําเนาพระราชบัญญัติกฎหมายหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องแสดงการจัดต้ัง

ในกรณีท่ีบุคคลท่ัวไปนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจและ
เป็นผู้แทนในการดําเนินการ

ให้จัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงท่ีระบุให้ อบก. เป็นผู้ดําเนินการ

ดําเนินการเปิดบัญชี T-VER 
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14.2 ข้ันตอนการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต 

เวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ หากผู้พัฒนาโครงการต้องการหนังสือรับรองการซ้ือขาย เพ่ือลดหย่อนภาษี สามารถยื่นหลกัฐานการซ้ือขายต่อ อบก
ภายหลังไม่เกิน 1 ปี นับจากวันซ้ือขาย

เตรียมเอกสารยื่นต่อ อบก
1.คําร้องขอโอน 
หรือ
2.หนังสือแสดงความจํานงขอรบัรอง
การซ้ือขาย

อบก.  
(14 วันทําการ) 

ตรวจสอบเอกสาร 

อบก. 
(7 วันทําการ) 

บันทึกข้อมูลการ 

อบก. 
(7 วันทําการ) 

T-VER Credits

ย่ืนหนังสือรับรองการซื้อขาย 
ต่อกรมสรรพากร เพ่ือขอลดหย่อนภาษี

กรมสรรพากร ของหนังสือรับรองการซือ้ขาย

ผู้ซ้ือ และผู้ขาย ตกลงที่จะทาํการซ้ือขายผ่านระบบทะเบยีน

แจ้งขอเอกสารเพ่ิมเติม 

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน 

ส่งหนังสือแจ้งผลการ Transfer 

ผู้พัฒนาโครงการหรือ 
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ผู้พัฒนาโครงการหรือ 
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คาร์บอนเครดิต (T-VER Credits) 
 

ขั้นตอน เอกสารที่เก่ียวข้อง

 

หากผู้พัฒนาโครงการต้องการหนังสือรับรองการซ้ือขาย เพ่ือลดหย่อนภาษี สามารถยื่นหลกัฐานการซ้ือขายต่อ อบก
ปี นับจากวันซ้ือขาย 

เตรียมเอกสารยื่นต่อ อบก. 
คําร้องขอโอน T-VER Credits และ/

หรือ 
หนังสือแสดงความจํานงขอรบัรอง

การซ้ือขาย T-VER Credits 

1.เอกสารคําร้องขอโอน 
T-VER Credits 
2.ใบแจ้งหนี้  (invoice)
ผู้พัฒนาโครงการไปยังผู้ซ้ือ
3.หนัง สือแสดงความจํานง
ขอรับการรับรองการซ้ือขาย
T-VER Credits (กรณีต้องการ
หนังสือรับรองการซ้ือขาย
4.ใบรับรองการรับเงิน 
advice/ receipt) 
ธนาคารพาณิชย์ หรือ หลักฐาน
การโอนเงินเพ่ือยืนยันว่าได้รับ
เงินจากผู้ซ้ือ T-VER Credits
หรือ หลักฐานการโอนเงิน เพ่ือ
ยืนยันว่าได้มีการซ้ือขาย
T-VER Credits แล้ว
ต้องการหนังสือรับรองการซ้ือ
ขาย T-VER Credits) 

ตรวจสอบเอกสาร (ความครบถ้วนและ
ถูกต้องตามกฎหมาย) และส่งบันทึก

รับรองความถูกต้องต่อ อบก. 

บันทึกข้อมูลการ Transfer ในระบบ  
T-VER Registry 

เอกสารรับรองการบันทึกข้อมูล
การ Transfer

จัดทําหนังสือรับรองการซื้อขาย  
VER Credits ส่งต่อผู้พัฒนาโครงการหรือ 

บริษัทท่ีปรึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

ย่ืนหนังสือรับรองการซื้อขาย T-VER Credits 
ต่อกรมสรรพากร เพ่ือขอลดหย่อนภาษ ี

 
 
 

หนังสือรับรองการซ้ือขาย
T-VER Credit

ตรวจความเรียบร้อย 
ของหนังสือรับรองการซือ้ขาย T-VER Credits 

ผู้ซ้ือ และผู้ขาย ตกลงที่จะทาํการซ้ือขายผ่านระบบทะเบยีน T-VER Registry ของ อบก

ไม่ผ่าน 

Transfer  

1 

2 

3 

4 

5 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง ผลที่ได้ 

หากผู้พัฒนาโครงการต้องการหนังสือรับรองการซ้ือขาย เพ่ือลดหย่อนภาษี สามารถยื่นหลกัฐานการซ้ือขายต่อ อบก.ได้ 

เอกสารคําร้องขอโอน  

(invoice) จาก
ผู้พัฒนาโครงการไปยังผู้ซ้ือ 

หนัง สือแสดงความจํานง
ขอรับการรับรองการซ้ือขาย  

กรณีต้องการ
หนังสือรับรองการซ้ือขาย) 

ใบรับรองการรับเงิน (credit 
advice/ receipt) จาก
ธนาคารพาณิชย์ หรือ หลักฐาน

อยืนยันว่าได้รับ
VER Credits 

หรือ หลักฐานการโอนเงิน เพ่ือ
ยืนยันว่าได้มีการซ้ือขาย  

แล้ว (กรณี
ต้องการหนังสือรับรองการซ้ือ

 

1. เอกสารที่จําเป็นใน
การโอน T-VER 
Credits 
2. เอกสารที่จําเป็นใน
การขอหนังสือรับรอง
การซื้อขาย T-VER 
Credits 

เอกสารรบัรองผล
การตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
หลักฐาน 

เอกสารรับรองการบันทึกข้อมูล
Transfer 

1.เอกสารรับรองการ
บันทึกข้อมูลการ 
Transfer  
2.หนังสือแจ้งการ 
Transfer  

หนังสือรับรอง 
การซ้ือขาย 
T-VER Credits 

หนังสือรับรองการซ้ือขาย 
VER Credits 

เอกสาร ยกเว้น
ภาษีอากรกําไร
จากการขาย
คาร์บอนเครดิต 

ของ อบก. 
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1. ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก
 ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสําหรับโครงการ 
โดยแต่ละระเบียบวิธีการฯ ประกอบไปด้วยเง่ือนไข 
พารามิเตอร์ต่างๆ จากการดําเนินโครงการ
 การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ 
อ้างอิงตามระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก
(Tool) ท่ี อบก. ได้ประกาศใช้ฉบับล่าสุด และค่าอ้างอิงต่างๆ ท่ีใช้ในการคํานวณจะต้องเป็นไปตามท่ีระเบียบ
วิธีการฯ หรือ อบก. กําหนด 
ตารางท่ี ก-1 ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ลําดับ รหัสระเบียบวิธีฯ 
ประเภท
โครงการ

1 T-VER-METH-AE-01 

2 T-VER-METH-AE-02 

3 T-VER-METH-AE-03 

4 T-VER-METH-AE-04 

5 T-VER-METH-AE-05 

6 T-VER-METH-AE-06 

7 T-VER-METH-AE-07 

8 T-VER-METH-AE-08 

9 T-VER-METH-EE-01 

10 T-VER-METH-EE-02 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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ภาคผนวก 

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) 
ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) คือ แนวทางสําหรับการคํานวณ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสําหรับโครงการ T-VER ซ่ึง อบก.จําแนกตามประเภทโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
โดยแต่ละระเบียบวิธีการฯ ประกอบไปด้วยเง่ือนไข ลักษณะกิจกรรมท่ีเข้าข่าย สมการคํานวณ และการติดตาม
พารามิเตอร์ต่างๆ จากการดําเนินโครงการ 

การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ T-VER ผู้พัฒนาโครงการต้องใช้วิธีการคํานวณ โดย
ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) และเครื่องมือการคําน

ได้ประกาศใช้ฉบับล่าสุด และค่าอ้างอิงต่างๆ ท่ีใช้ในการคํานวณจะต้องเป็นไปตามท่ีระเบียบ

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) (31 
ประเภท
โครงการ 

ช่ือระเบียบวิธีฯ 

AE การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
(Electricity Generation from Renewable Energy)

AE การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใช้เองหรือใช้ในชุมชนและไม่
เช่ือมต่อกับระบบสายส่ง 
(Off-Grid Renewable Electricity Generation) 

AE การปรับเปล่ียนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลหรือการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนสําหรับการผลิตพลังงานความร้อน 
(Switching of Fossil Fuel or Increasing of Renewable Energy 
Utilization to Generate Thermal Energy) 

AE การติดต้ังระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ท้ังระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน
(New Installation of Renewable Energy System to Generate 
Thermal Energy) 

AE การผลิตไบโอดีเซลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล
(Biodiesel Production for Use as Fuel of Vehicle or Machinery)

AE การปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงฟอสซิลของระบบผลิตพลังงานร่วม
(Fossil fuel switch in a cogeneration/trigenera

AE การผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดเพ่ือนําไปใช้ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล
(Compressed Biomethane Gas: CBG Production 
to Replace Fossil Fuel) 

AE การติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เช้ือเพลิงชีวมวล
(New Installation of Biomass Cogeneration System)

EE การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
(Energy Efficiency Improvement from Lightings)

EE การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพสูงภายในอาคาร
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คือ แนวทางสําหรับการคํานวณ
จําแนกตามประเภทโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

ลักษณะกิจกรรมท่ีเข้าข่าย สมการคํานวณ และการติดตาม

ผู้พัฒนาโครงการต้องใช้วิธีการคํานวณ โดย
และเครื่องมือการคํานวณ 

ได้ประกาศใช้ฉบับล่าสุด และค่าอ้างอิงต่างๆ ท่ีใช้ในการคํานวณจะต้องเป็นไปตามท่ีระเบียบ

 มีนาคม 2564) 

 

(Electricity Generation from Renewable Energy) 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใช้เองหรือใช้ในชุมชนและไม่

 

การปรับเปล่ียนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลหรือการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน

(Switching of Fossil Fuel or Increasing of Renewable Energy 

การติดต้ังระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ท้ังระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน 
New Installation of Renewable Energy System to Generate 

การผลิตไบโอดีเซลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล 
(Biodiesel Production for Use as Fuel of Vehicle or Machinery) 

การปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงฟอสซิลของระบบผลิตพลังงานร่วม 
Fossil fuel switch in a cogeneration/trigeneration system) 

การผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดเพ่ือนําไปใช้ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 
(Compressed Biomethane Gas: CBG Production  

การติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เช้ือเพลิงชีวมวล 
Installation of Biomass Cogeneration System) 

การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
Energy Efficiency Improvement from Lightings) 

การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพสูงภายในอาคาร 
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ลําดับ รหัสระเบียบวิธีฯ 
ประเภท
โครงการ

11 T-VER-METH-EE-03 

12 T-VER-METH-EE-04 

13 T-VER-METH-EE-05 

14 T-VER-METH-EE-06 

15 T-VER-METH-EE-07 

16 T-VER-METH-EE-08 

17 T-VER-METH-EE-09 

18 T-VER-METH-EE-10 

19 T-VER-METH-EE-11 

20 T-VER-METH-EE-12 

21 T-VER-METH-EE-13 

22 T-VER-METH-EE-14 

23 T-VER-METH-EE-15 

24 T-VER-METH-EE-16 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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ประเภท
โครงการ 

ช่ือระเบียบวิธีฯ 

(High Energy Efficiency Lighting Installation in Buildings)

EE การติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วมเพ่ือทดแทนระบบผลิตพลังงานแบบแยกส่วน
(Installation of Cogeneration System to Replace of Separated 
System) 

EE การติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่ท้ังระบบ 
(New Installation of Cogeneration System) 

EE การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานความร้อน 
(Energy Efficiency Improvement for Thermal Generation)

EE การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้า 
(Energy Efficiency Improvement in Existing Power Plants)

EE การนําความร้อนเหลือท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าของ
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 
(Waste Heat Recovery and Utilisation for Power Generation at 
Cement Plants) 

EE การปรับเปล่ียนหรือการติดต้ังเครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูง
(Replacement or Installation of High Efficiency Chiller)

EE การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงกังหัน
(Energy Efficiency Improvement of a Power Plant through 
Retrofitting Turbines) 

EE การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของมอเตอร์ 
(Energy Efficiency Improvement in Motor Systems)

EE การผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็นจากระบบผลิตพลังงานร่วมเพ่ือทดแทนระบบผลิต
พลังงานแบบแยกส่วน 
(Power Generation and Chilled Water Supply from Combined Heat 
and Power to Replace the Separated System)

EE การนําความร้อนเหลือท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ 
(Waste Heat Recovery and Utilisation) 

EE การติดต้ังระบบทํานํ้าเย็นแบบใช้ความร้อนเพ่ือทดแทน ระบบทํานํ้าเย็นแบบ
เชิงกล 
(Installation of Thermal Chiller System to Substitute Mechanical 
Chiller System) 

EE การติดต้ังเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
(Installation of High Efficiency Air Conditioning System)

EE การปรับเปล่ียนเครื่องสํารองไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน
(Energy Efficiency Improvement for Uninterruptible Power Supply: 
UPS Replacement) 

EE การนําพลังงานความเย็นเหลือท้ิงจากกระบวนการเปล่ียนสถานะของแอลเอ็นจี
(LNG) จากของเหลวไปเป็นก๊าซเพ่ือทดแทนการผลิตพลังงานความเย็นเพ่ือ
ทดแทนเครื่องทํานํ้าเย็น 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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High Energy Efficiency Lighting Installation in Buildings) 

การติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วมเพ่ือทดแทนระบบผลิตพลังงานแบบแยกส่วน 
Installation of Cogeneration System to Replace of Separated 

 

Energy Efficiency Improvement for Thermal Generation) 

Energy Efficiency Improvement in Existing Power Plants) 

การนําความร้อนเหลือท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าของ

Waste Heat Recovery and Utilisation for Power Generation at 

การปรับเปล่ียนหรือการติดต้ังเครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูง 
Replacement or Installation of High Efficiency Chiller) 

การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงกังหัน 
of a Power Plant through 

Energy Efficiency Improvement in Motor Systems) 

การผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็นจากระบบผลิตพลังงานร่วมเพ่ือทดแทนระบบผลิต

Power Generation and Chilled Water Supply from Combined Heat 
and Power to Replace the Separated System) 

การติดต้ังระบบทํานํ้าเย็นแบบใช้ความร้อนเพ่ือทดแทน ระบบทํานํ้าเย็นแบบ

Installation of Thermal Chiller System to Substitute Mechanical 

Installation of High Efficiency Air Conditioning System) 

การปรับเปล่ียนเครื่องสํารองไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
Energy Efficiency Improvement for Uninterruptible Power Supply: 

การนําพลังงานความเย็นเหลือท้ิงจากกระบวนการเปล่ียนสถานะของแอลเอ็นจี 
จากของเหลวไปเป็นก๊าซเพ่ือทดแทนการผลิตพลังงานความเย็นเพ่ือ
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ลําดับ รหัสระเบียบวิธีฯ 
ประเภท
โครงการ

25 T-VER-METH-EE-17 

26 T-VER-METH-WM-01 

27 T-VER-METH-WM-02 

28 T-VER-METH-WM-03 

29 T-VER-METH-WM-04 

30 T-VER-METH-WM-05 

31 T-VER-METH-WM-06 

32 T-VER-METH-WM-07 

33 T-VER-METH-WM-08 

34 T-VER-METH-WM-09 

35 T-VER-METH-TM-01 

36 T-VER-METH-TM-02 

37 T-VER-METH-FOR-01 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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ประเภท
โครงการ 

ช่ือระเบียบวิธีฯ 

(Waste Cooling Energy Recovery of Process LNG Suspension Unit 
for Replacement Chiller) 

EE การใช้ป๊ัมความร้อนเพ่ือการผลิตความร้อน  
(The Use of Heat Pump for Heating) 

WM การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์
หรือเผาทําลาย 
(Methane Capture from Anaerobic Wastewater Treatment for 
Utilization or Flaring) 

WM การเผาขยะมูลฝอยชุมชนด้วยเตาเผา 
(Municipal Solid Waste Incineration) 

WM การผลิตปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ 
(Production of compost or soil amendments from 

WM การผลิตเช้ือเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน 
(Refused Derived Fuel: RDF Production from Municipal Solid 
Waste) 

WM การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการหมักของเสียแบบไร้อากาศเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์
(Methane Capture from Anaerobic Digestion of Residual Waste for 
Utilization) 

WM การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการหมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศขนาดเล็กเพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์ 
(Methane Capture from Anaerobic Organic Waste Treatment for 
Utilization) 

WM การรวบรวมก๊าซมีเทนจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์
หรือเผาทําลาย 
(Methane Recovery from Municipal Solid Waste Management for 
Utilization or Flaring) 

WM การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดนํ้าเสียฟาร์มสุกร
(Methane Recovery in Swine Wastewater Treatment)

WM การคัดแยกและนํากลับคืนพลาสติกจากขยะ 
(Recovery and Recycling of Plastic from Solid Waste)

TM การเปล่ียนยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นยานพาหนะไฮบริด
ยานพาหนะไฟฟ้า 
(Switching from internal combustion engine vehicles
vehicles/electric vehicles) 

TM การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพทดแทนนํ้ามันดีเซล/เบนซินชนิดพ้ืนฐานในการคมนาคม
ขนส่งทางบก 
(Fuel Switching from Gasoline/Diesel Base Fuel to
Biofuels for Land Transportation) 

FOR การปลูกป่าอย่างยั่งยืน  

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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(Waste Cooling Energy Recovery of Process LNG Suspension Unit 

การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์

Wastewater Treatment for 

(Production of compost or soil amendments from organic waste) 

(Refused Derived Fuel: RDF Production from Municipal Solid 

การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการหมักของเสียแบบไร้อากาศเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 
Anaerobic Digestion of Residual Waste for 

การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการหมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศขนาดเล็กเพ่ือ

Methane Capture from Anaerobic Organic Waste Treatment for 

การรวบรวมก๊าซมีเทนจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์

Methane Recovery from Municipal Solid Waste Management for 

การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดนํ้าเสียฟาร์มสุกร 
Swine Wastewater Treatment) 

Recovery and Recycling of Plastic from Solid Waste) 

การเปล่ียนยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นยานพาหนะไฮบริด/

internal combustion engine vehicles to hybrid 

เบนซินชนิดพ้ืนฐานในการคมนาคม

(Fuel Switching from Gasoline/Diesel Base Fuel to Blended 
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ลําดับ รหัสระเบียบวิธีฯ 
ประเภท
โครงการ

38 T-VER-METH-FOR-02 

39 T-VER-METH-FOR-03 

40 T-VER-METH-AGR-01 

41 T-VER-METH-AGR-02 

42 T-VER-METH-OTH-01 

43 T-VER-METH-OTH-02 

หมายเหตุ: ประเภทโครงการหมายความ ดังน้ี
 AE  หมายถึง โครงการประเภทพลังงานทดแทน
 EE  หมายถึง โครงการประเภทการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน
 WM  หมายถึง  โครงการประเภทการจัดการของเสีย
 TM  หมายถึง โครงการประเภทการจัดการในภาคขนส่ง
 FOR หมายถึง โครงการประเภทป่าไม้และพ้ืนท่ีสีเขียว
 AGR  หมายถึง โครงการประเภทการเกษตร
 OTH  หมายถึง โครงการประเภทอ่ืนๆ

 
ตารางท่ี ก-2 เครื่องมือการคํานวณ 
ลําดับ รหัสเครื่องมือการคํานวณ

1 T-VER-TOOL-ENERGY-01

2 T-VER-TOOL-WASTE-01 

3 T-VER-TOOL-FOR/AGR-01

4 T-VER-TOOL-FOR/AGR-02

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

Thailand Voluntary Emission Reduction Program T-VER Guideline Version 

ประเภท
โครงการ 

ช่ือระเบียบวิธีฯ 

(Sustainable Forestation) 

FOR การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเส่ือมโทรมของ
ป่า และการเพ่ิมพูนการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีป่าในระดับโครงการ
(Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation 
and Enhancing Carbon Sequestration in Forest Area Project Level: 
P-REDD+) 

FOR การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ 
(Large Scale Sustainable ForestationProject)

AGR การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในพ้ืนท่ีการเกษตร 
(Good Fertilization Practice in Agricultural Land)

AGR การกักเก็บคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนผลไม้
(Carbon Sequestration and Reducing Emission in Orchards)

OTH การนําก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยท้ิงมาใช้ประโยชน์
(Carbon Dioxide Recovery and Utilization)

OTH การตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซมีเทนและการซ่อมแซมอุปกรณ์ในการ
ผลิตและขนส่งปิโตรเลียม 
(Methane Leak Detection and Repair in Petroleum Processing 
and Distribution Systems) 

ประเภทโครงการหมายความ ดังน้ี 
โครงการประเภทพลังงานทดแทน 
โครงการประเภทการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
โครงการประเภทการจัดการของเสีย 
โครงการประเภทการจัดการในภาคขนส่ง 
โครงการประเภทป่าไม้และพ้ืนท่ีสีเขียว 
โครงการประเภทการเกษตร 
โครงการประเภทอ่ืนๆ 

เครื่องมือการคํานวณ (Tool) (31 มีนาคม 2564) 
รหัสเครื่องมือการคํานวณ ช่ือเครื่องมือการคํานวณ (Tool)

01 การคํานวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า
(Calculation for Emission Factor of Electricity Generation and 
Electricity Consumption) 

 การคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน
(Calculation for Emissions from Solid Waste Disposal Sites)

01 การคํานวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ 
(Calculation for Carbon Sequestration) 

2 การคํานวณการสะสมคาร์บอนในดิน 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเส่ือมโทรมของ
ป่า และการเพ่ิมพูนการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีป่าในระดับโครงการ 

Emission from Deforestation and Forest Degradation 
and Enhancing Carbon Sequestration in Forest Area Project Level: 

Large Scale Sustainable ForestationProject) 

(Good Fertilization Practice in Agricultural Land) 

การกักเก็บคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนผลไม้ 
(Carbon Sequestration and Reducing Emission in Orchards) 
การนําก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยท้ิงมาใช้ประโยชน์ 
(Carbon Dioxide Recovery and Utilization) 
การตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซมีเทนและการซ่อมแซมอุปกรณ์ในการ

in Petroleum Processing 

Tool) 
การคํานวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า 
Calculation for Emission Factor of Electricity Generation and 

การคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน 
Calculation for Emissions from Solid Waste Disposal Sites) 
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ลําดับ รหัสเครื่องมือการคํานวณ

5 T-VER-TOOL-FOR/AGR-03

 
 โดยสามารถดูรายชื่อระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
การคํานวณ (Tool) และข้ันตอนการพัฒนาระเบียบวิธีฯ 

 
2. ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
 ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
เป็นนิติบุคคลท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ ดําเนินการตรวจสอบความใช้ได้ 
(Verification) โดยนิติบุคคลท่ีประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกจะต้องมีคุณสมบัติตาม 
คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

2.1 นิติบุคคลยื่นใบสมัครขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมั
เอกสารประกอบตามประกาศฯต่ออบก
ครบถ้วนของเอกสารท้ังหมด หากไม่ครบถ้วน จะแจ้งนิติบุคคลจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม

2.2 อบก. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน
ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจหรือไม่ หากขาดข้อมูลในประเด็นสําคัญ จะแจ้งให้นิติบุคคล
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 

2.3 อบก. นําเสนอรายละเอียดการสมัคร
สมัครใจต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการ
ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเห็นชอบ

2.4 อบก. แจ้งผลการพิจารณาให้นิติบุคคลทราบ 

ตารางท่ี ก-3 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ

ลําดับ 

1 บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน 

2 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย

3 อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิเพ่ือสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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รหัสเครื่องมือการคํานวณ ช่ือเครื่องมือการคํานวณ (Tool)
(Calculation for Soil Carbon) 

3 การคํานวณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ตายและเศษซากพืช 
(Calculation for Carbon Sequestration in Dead Wood and Litter)

โดยสามารถดูรายชื่อระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology)
และข้ันตอนการพัฒนาระเบียบวิธีฯ ได้ท่ี http://ghgreduction.tgo.or.th/t

ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 
ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body) 

เป็นนิติบุคคลท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ ดําเนินการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) 
นิติบุคคลท่ีประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกจะต้องมีคุณสมบัติตาม 

คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีรายละเอียดดังนี้ 

นิติบุคคลยื่นใบสมัครขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมั
ต่ออบก .และ อบก. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น โดยพิจารณาความ

ครบถ้วนของเอกสารท้ังหมด หากไม่ครบถ้วน จะแจ้งนิติบุคคลจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน
ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจหรือไม่ หากขาดข้อมูลในประเด็นสําคัญ จะแจ้งให้นิติบุคคล

 

นําเสนอรายละเอียดการสมัครขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาค
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการ

ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจและ อบก. นําเสนอคณะกรรมการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเห็นชอบ 

รพิจารณาให้นิติบุคคลทราบ  

ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจท่ีได้รับข้ึนทะเบียน (31

ชื่อหน่วยงาน 

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 

ประเทศไทย) จํากัด  

อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิเพ่ือสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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Tool) 

 
Calculation for Carbon Sequestration in Dead Wood and Litter) 

VER Methodology) และเครื่องมือ
http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver 

(Validation and Verification Body) หรือ VVB 
(Validation) และการทวนสอบ 

นิติบุคคลท่ีประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศ

นิติบุคคลยื่นใบสมัครขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจและ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น โดยพิจารณาความ

ครบถ้วนของเอกสารท้ังหมด หากไม่ครบถ้วน จะแจ้งนิติบุคคลจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน
ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจหรือไม่ หากขาดข้อมูลในประเด็นสําคัญ จะแจ้งให้นิติบุคคล

ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาค
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการ

นําเสนอคณะกรรมการองค์การ

31 มีนาคม 2564) 
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ลําดับ 

5 มหาวิทยาลยัพะเยา  

6 มหาวิทยาลยันเรศวร 

7 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

9 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 บริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย

12 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

13 บริษัท กรีน สไตล์ จํากัด

  
 สามารถดูหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 
ประเมินภายนอกฯ ท้ังหมด ได้ท่ีhttp://ghgreduction.tgo.or.th/t
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ชื่อหน่วยงาน 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศไทย) จํากัด 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

จํากัด 

สามารถดูหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 
http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver 
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สามารถดูหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ และรายชื่อผู้
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ฉบับท่ี แก้ไขครั้งท่ี วันท่ีบังคับใช้
3 1 24 

2 1 25 

1 0 20 
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บันทึก T-VER Guideline 
 

วันท่ีบังคับใช้ รายการแก้ไข
24 มี.ค. 2564 - ปรับแก้ไข เ ง่ือนไขการกําหนดระยะเวลาการคิดเครดิต

(Crediting Period) ในหัวข้อท่ี 3 
- เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การต่ออายุโครงการ ในหัวข้อท่ี 
- เพ่ิมเติมรายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในหัวข้อท่ี 
- เพ่ิมเติมรายละเอียดการป้องกันการนับซํ้าจากการขอรับรอง

ใบรับรองสิทธิในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy Certificate: REC)

25 ก.ย. 2563 - ปรับแก้ไขรูปข้ันตอนการพิจารณาโครงการ
- ปรับแก้ไขระยะเวลาการพิจารณาโครงการจากเดิมรวม 

เป็น “ภายใน 60 วันทําการ” 
- ปรับแก้ไขรายละเอียด ข้อ 5.1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้ึน

ทะเบียนโครงการT-VER 
- ปรับแก้ไขรายละเอียด ข้อ 5.2.2 

รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
- ปรับเพ่ิมเติมรายละเอียดข้อ 7.3 การขอเปลี่ยนแปลงในการ

ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Deviation)
- เพ่ิมรายละเอียดระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

และผู้ประเมินภายนอก ในภาคผนวก

20 ก.พ. 2563 เอกสารฉบับน้ีเป็นการปรับปรุง และแก้ไขเพ่ิมเติมจากแนวทางการ
บริหารจัดการโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 และคู่มือการข้ึนทะเบียนและรับรอง
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยผนวกรวมเข้าด้วยกัน
ใหม่ เป็น “แนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Guideline for Thailand Voluntary EmissionReduction 
Program (T-VER) (Version 01))” 

ค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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รายการแก้ไข 
ระยะเวลาการคิดเครดิต

เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การต่ออายุโครงการ ในหัวข้อท่ี 3 และ 7 
เพ่ิมเติมรายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในหัวข้อท่ี 11 

การป้องกันการนับซํ้าจากการขอรับรอง
ใบรับรองสิทธิในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
Renewable Energy Certificate: REC) ในหัวข้อท่ี 3 
ปรับแก้ไขรูปข้ันตอนการพิจารณาโครงการ 
ปรับแก้ไขระยะเวลาการพิจารณาโครงการจากเดิมรวม 45 วัน 

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้ึน

5.2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณา

การขอเปลี่ยนแปลงในการ
Deviation) 

เพ่ิมรายละเอียดระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
และผู้ประเมินภายนอก ในภาคผนวก 

เอกสารฉบับน้ีเป็นการปรับปรุง และแก้ไขเพ่ิมเติมจากแนวทางการ
บริหารจัดการโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

และคู่มือการข้ึนทะเบียนและรับรอง
ผนวกรวมเข้าด้วยกันและตั้งช่ือเอกสาร

แนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย(T-VER) (ฉบับท่ี 01) 
Guideline for Thailand Voluntary EmissionReduction 


