
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 

การข้ึนทะเบียนรายช่ือผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 

๑. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับนี้ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข สําหรับการข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอก

สําหรับโครงการภาคสมัครใจ การแจ้งสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือน

กระจก และการแจ้งต่ออายุการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 

๒. เอกสารอ้างอิง 

ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือน

กระจก  

๓. นิยาม 

“องค์การ” หมายความว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

“คณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ” หมายความว่า คณะกรรมการการเฉพาะด้านท่ี

คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) แต่งต้ังให้พิจารณาให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการตรวจสอบ ใน

เอกสารนี้จะใช้คําว่า “คณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง” 

“หน่วยรับรอง (Certification Body)” หมายความว่า ผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีสาม (Third party) 

ท่ีให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมท้ังให้การรับรองปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกท่ีลดหรือกักเก็บได้ จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดสําหรับหน่วยรับรอง

การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก  

“การรับรองระบบงาน (Accreditation)” หมายความว่า กระบวนการท่ีให้การยอมรับอย่างเป็นทางการแก่

หน่วยรับรองว่ามีความสามารถในการดําเนินการรับรองผู้ประกอบกิจการและมีสิทธิแสดงเครื่องหมายการ

รับรองระบบงาน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองกําหนด  

“ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)” หมายความ

ว่า หน่วยรับรอง (Certification Body) ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัคร



ใจจากองค์การเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

“การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation)” หมายความว่า กระบวนการท่ีทําอย่างเป็นระบบ มีความเป็น

อิสระ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ และวิธีการคํานวณปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีบันทึกในเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) ตาม

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ (Validation) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ

ไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

“การทวนสอบ (Verification)” หมายความว่า กระบวนการท่ีทําอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และ

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือประเมินรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามหลักเกณฑ์การทวนสอบ 

(Verification) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 

Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

“โครงการภาคสมัครใจ” หมายความว่า โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ

ไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

 
๔. หลักเกณฑ์ เง่ือนไขสําหรับการข้ึนทะเบียนรายช่ือผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 

นิติบุคคลท่ีประสงค์ขอข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ จะต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

๔.๑ เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจตามกฏหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

๔.๒ นิติบุคคลท่ีสามารถข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจได้จะต้องมี

คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

 (๑) เป็นนิติบุคคลท่ีเป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: 

DOEs) ภายใต้กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

 (๒) เป็นนิติบุคคลท่ีได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065 จากหน่วยงานรับรอง

ระบบงาน (Accreditation Body) ของต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ

รับรองระบบงาน (International Accreditation Forum)  



 (๓) เป็นนิติบุคคลท่ีได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือน

กระจกจากคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง 

๔.๓ นิ ติบุคคลต้องไม่ถูกพักหรือเพิกถอนใบรับรองหรือใบอนุญาตจากหน่วยงานรับรองระบบงาน 

(Accreditation Body) ท่ีได้รับการรับรองหรืออนุญาต 

๔.๔ เอกสารสําหรับขอข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 

 (๑) ใบสมัครขอข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 

 (๒)  หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคลตามประเภทนิติบุคคล 

 (๓) สําเนาใบรับรองหรือใบอนุญาตจากคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง หรือสําเนาใบรับรองหรือ

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: DOEs) หรือ

สําเนาใบรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065 จากหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation Body) 

ของต่างประเทศ 

 (๔) เอกสารแสดงรายชื่อบุคลากรท่ีเป็นผู้ตรวจสอบและทวนสอบตามสาขาและขอบข่ายท่ีได้รับการ

รับรองระบบงานหรือได้รับอนุญาต 

๕. ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนรายช่ือผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 

นิติบุคคลท่ีประสงค์ขอข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ จะต้องดําเนินการ

ตามข้ันตอนดังนี้ 

๕.๑ ส่งใบสมัครและเอกสารสําหรับขอข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจไปยัง

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

๕.๒ องค์การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร ในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่

ถูกต้อง องค์การจะแจ้งนิติบุคคลท่ียื่นขอข้ึนทะเบียนฯ ให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร และจัดส่งไปยังองค์การ

ภายใน ๓๐ วันทําการ นับแต่วันท่ีองค์การแจ้ง หากไม่ดําเนินการให้ถือว่าผู้นั้นท้ิงคําขอข้ึนทะเบียนฯ และให้

องค์การจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นทราบภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันท่ี

องค์การจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

๕.๓  เม่ือองค์การตรวจสอบเอกสารสําหรับขอข้ึนทะเบียนรายชื่อฯ และเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ให้

องค์การเสนอเอกสารสําหรับขอข้ึนทะเบียนรายชื่อฯ พร้อมท้ังความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ข้ึน

ทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 



๕.๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้ข้ึนทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาค

สมัครใจแล้ว ให้องค์การออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนรายชื่อให้แก่นิติบุคคลท่ียื่นใบสมัคร และให้องค์การ

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้นั้นทราบภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และ

องค์การจะประกาศให้สาธารณชนทราบเก่ียวกับรายชื่อผู้ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอก

สําหรับโครงการภาคสมัครใจบนฐานข้อมูลเว็บไซต์ของโครงการภาคสมัครใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคคล 
ท่ีประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนฯ 

๑. ใบสมัครขอข้ึนทะเบียนรายช่ือฯ 
๒. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคล 
๓. สําเนาใบรับรองหรือใบอนุญาตจากหน่วยงานรับรอง

ระบบงาน (Accreditation Body) 
๔. เอกสารแสดงรายช่ือบุคลากรท่ีเป็นผู้ตรวจสอบ 

และทวนสอบ 

องค์การ ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 

เอกสารสําหรับขอข้ึนทะเบียนรายชื่อฯ 
พร้อมความเห็น 

คณะกรรมการ ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

องค์การแจ้งผล 
การข้ึนทะเบียนรายชื่อ 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 



๖. หลักเกณฑ์การปฏิบัติสําหรับผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ 

นิติบุคคลท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจแล้ว ต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังนี้ 

 ๖.๑ กรณีนิ ติ บุคคลถูกพักหรือเพิกถอนใบรับรองหรือใบอนุญาตจากหน่วยงานรับรองระบบงาน 

(Accreditation Body) ท่ีได้รับการรับรองหรืออนุญาตหรือ สิ้นสภาพการเป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการ

ตรวจสอบ (Designated Operational Entities: DOEs) ต้องแจ้งให้องค์การทราบภายใน ๓๐ วันทําการ นับ

จากวันท่ีถูกพักหรือเพิกถอนใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น หรือวันท่ีสิ้นสภาพการเป็นหน่วยงานปฏิบัติการใน

การตรวจสอบ 

๖.๒ กรณีนิติบุคคลดําเนินการต่ออายุการรับรองระบบงานจากหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 

Body) ท่ีได้รับการรับรองหรืออนุญาต ต้องแจ้งให้องค์การทราบภายใน ๓๐ วันทําการ นับจากวันท่ีได้รับการ

ต่ออายุการรับรองระบบงาน 

๖.๓ กรณีนิติบุคคลประสงค์จะไม่ต่ออายุการรับรองระบบงานจากหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 

Body) ท่ีได้รับการรับรองหรืออนุญาต ต้องแจ้งให้องค์การทราบภายใน ๓๐ วันทําการ นับจากวันท่ีใบรับรอง

หรือใบอนุญาตนั้นหมดอายุ 

 

 

 

 

 


