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หลักเกณฑ�การสมัครเข�าร�วมโครงการ 
“สนับสนุนการพัฒนาโครงการและการตรวจสอบความใช�ได� (Validation) โครงการ T-VER 

ป3งบประมาณ พ.ศ. 2563” 
 

1. วัตถุประสงค� 
องค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) ได�พัฒนาโครงการลดก�าซเรือนกระจกภาค

สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ 
โครงการ T-VER เพ่ือสBงเสริมให�ทุกภาคสBวนดําเนินกิจกรรมลดก�าซเรือนกระจกด�วยความสมัครใจ โดยกิจกรรม
ลดก�าซเรือนกระจกต�องผBานกระบวนการตรวจสอบความใช�ได� และการทวนสอบจากผู�ประเมินภายนอก 
(Validation and Verification Body: VVB) เพ่ือสร�างความเชื่อ ม่ันและทําให�คาร�บอนเครดิตท่ีได�จาก
โครงการ T-VER มีความนBาเชื่อถือ โดยคาร�บอนเครดิตดังกลBาวสามารถนําไปใช�ในกิจกรรมชดเชยคาร�บอน 
หรือซ้ือขายในตลาดคาร�บอนภาคสมัครใจ นอกจากการลดก�าซเรือนกระจกแล�ว กิจกรรมภายใต�โครงการ  
T-VER ยังกBอให�เกิดผลประโยชน�รBวมด�านอ่ืนๆ เชBน การลดการใช�เชื้อเพลิงฟอสซิล ลดปQญหามลพิษด�าน
สิ่งแวดล�อม สนับสนุนการพัฒนามุBงสูBเศรษฐกิจสีเขียว   

อบก. จึงได�จัดสรรงบประมาณปW พ.ศ. 2563 เพ่ือสนับสนุนให�หนBวยงานดําเนินกิจกรรมลดก�าซเรือน
กระจกผBานโครงการ T-VER และเกิดการขยายผลการลดก�าซเรือนกระจกไปยังหนBวยงานท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึน โดย อบก.จะดําเนินการสนับสนุนการตรวจสอบความใช�ได� (Validation) โดยผู�
ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ และให�คําปรึกษาในการพัฒนาโครงการ T-VER โดยตลอดจน
สิ้นสุดการดําเนินโครงการสนับสนุนในปWงบประมาณปW พ.ศ. 2563    

 
2. ข�อกําหนดและเง่ือนไขการสมัคร 

2.1 หนBวยงาน1ท่ีขอรับการสนับสนุนต�องมีการดําเนินกิจกรรมลดหรือกักเก็บก�าซเรือนกระจก อยBางใด
อยBางหนึ่ง ดังนี้ 

1) พลังงานทดแทน 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
3) การจัดการของเสีย (ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะอินทรีย� และน้ําเสีย) 
4) ป̀าไม�และพ้ืนท่ีสีเขียว 
5) การเกษตร 
6) อ่ืนๆ ตามท่ี อบก. ให�ความเห็นชอบ 

                                           
1 หนBวยงาน หมายถึง นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฏหมายไทย นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฏหมายตBางประเทศท่ีมสีํานักงาน

สาขาในประเทศไทย สBวนราชการ หรือหนBวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหนBวยงานในการกํากับของรัฐ 
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2.2 กิจกรรมลดก�าซเรือนกระจกท่ีประสงค�จะพัฒนาเปbนโครงการ T-VER และเข�ารBวมโครงการขอรับการ
สนับสนุนฯ  ต�องเข�าขBายดังนี้  

1) โครงการท่ัวไป 
- มีการดําเนินกิจกรรมท่ีกBอให�เกิดการลดก�าซเรือนกระจกแล�ว เชBน การติดต้ัง

อุปกรณ� เครื่องจักร การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง การผลิตไฟฟdา
จากพลังงานแสงอาทิตย� เปbนต�น โดยโครงการต�องเริ่มดําเนินกิจกรรมมาแล�วไมB
เกิน 2 ปW นับจากวันท่ียื่นใบสมัครตBอ อบก. เพ่ือขอรับการสนับสนุน 

- กรณีท่ียังไมBเริ่มดําเนินการ โครงการต�องเริ่มดําเนินกิจกรรมลดก�าซเรือนกระจก
ภายใน 1 ปW นับจากวันท่ียื่นใบสมัครตBอ อบก. เพ่ือขอรับการสนับสนุน  

2) โครงการประเภทป̀าไม�และพ้ืนท่ีสีเขียว 
- มีหนังสือแสดงสิทธิการใช�ประโยชน�ท่ีดินตามกฎหมายท่ีกําหนดไว�หรือได�รับ

อนุญาตตามกฎหมายอ่ืน 
- กรณีท่ียังไมBเริ่มดําเนินกิจกรรมการปลูกป̀าและอนุรักษ�ป̀า ต�องเริ่มดําเนิน

กิจกรรมภายใน 1 ปW นับจากวันท่ียื่นใบสมัครตBอ อบก. เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
 

2.3 ลักษณะของกิจกรรมลดก�าซเรือนกระจกท่ีหนBวยงานดําเนินการต�องเข�าขBายตามระเบียบวิธีการลดก�าซ
เรือนกระจก (T-VER  Methodology) ท่ี อบก.ประกาศใช� และสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
ระเบียบวิธีการฯ ได� โดยมีการประเมินก�าซเรือนกระจกท่ีคาดวBาจะลดได�ในใบสมัครให�ชัดเจน  
สามารถดูรายละเอียดของระเบียบวิธีการฯ ท้ังหมดได�ท่ี http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver/ 

2.4 ผู�บริหารระดับสูงของหนBวยงานต�องให�การสนับสนุนการดําเนินงาน โดยต�องมีหนังสือยืนยันเข�ารBวม
โครงการท่ีลงนามโดย กรรมการผู�จัดการ หรือเทียบเทBา และต�องมีการจัดต้ังทีมงานหรือมอบหมาย
บุคลากรท่ีมีการกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหน�าท่ีท่ีชัดเจนจากทางผู�บริหารของหนBวยงานเพ่ือ
ดําเนินงานโครงการ 

2.5 หนBวยงานต�องดําเนินการจัดทําเอกสารข�อเสนอโครงการ (Project Design Document : PDD) ให�
แล�วเสร็จ เพ่ือให�ผู�ประเมินภายนอก (VVB) สามารถเข�าตรวจสอบความใช�ได� (Validation) พร�อมท้ัง
แสดงหลักฐานเอกสารประกอบการตรวจสอบท่ีครบถ�วน 

2.6 หนBวยงานต�องยื่นใบสมัคร พร�อมเอกสารประกอบ มายัง อบก. เพ่ือขอข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 
และเปiดบัญชี T-VER Credit ภายใน 15 วันหลังจากได�รับรายงานการตรวจสอบความใช�ได� 
(Validation Report) จากผู�ประเมินภายนอก 

2.7 ต�องอํานวยความสะดวกและให�ความรBวมมือกับเจ�าหน�าท่ี อบก.และผู�ประเมินภายนอกในการเข�า
พ้ืนท่ีโครงการและการเรียกดูเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับโครงการลดก�าซเรือนกระจก 



 
 

องค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) I 3   

 

2.8 ต�องยินยอมให� อบก. นําผลสําเร็จจากการเข�ารBวมโครงการไปเผยแพรBขยายผลให�กับกลุBมเปdาหมาย
รายอ่ืน ๆ ได� 

การพิจารณาคัดเลือกหนBวยงานเพ่ือสนับสนุนงบประมาณสําหรับการตรวจสอบความใช�ได� (Validation) 
ให�เปbนไปตามหลักเกณฑ�ท่ี อบก.กําหนด ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ�ในการพิจารณาได�ตามความ
เหมาะสมในกรณีท่ีเกิดปQญหาหรืออุปสรรคซ่ึงจะสBงผลกระทบตBอการดําเนินโครงการท่ีทําให�ไมBสามารถ
ดําเนินการได�สําเร็จลุลBวงตามวัตถุประสงค� 

3. แนวทางการให�การสนับสนุน 

องค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) หรือ อบก.จะให�การสนับสนุนสําหรับ
หนBวยงานท่ีผBานหลักเกณฑ�การคัดเลือก โดย อบก.จะสนับสนุน ดังนี้ 

1) จัดการอบรมให�ความรู�แกBบุคลากร เจ�าหน�าท่ี หรือทีมงานของหนBวยงานท่ีได�รับมอบหมาย เก่ียวกับ
การพัฒนาโครงการ T-VER และการจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข�อง จํานวน 1 ครั้ง  

2) ให�คําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโครงการ T-VER แกBบุคลากร เจ�าหน�าท่ี หรือทีมงานของหนBวยงานท่ี
ได�รับการสนับสนุน  

3) จัดหาผู�ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB) 
เข�าตรวจสอบความใช�ได� (Validation) โครงการลดก�าซเรือนกระจกของหนBวยงานท่ีได�รับการ
สนับสนุน 

4) ให�คําปรึกษาในการสBงเอกสารเพ่ือขอข้ึนทะเบียนเปbนโครงการ T-VER กับ อบก. 

4. วิธีการและข้ันตอนการสมัครเข�าร�วมโครงการ 

อบก. ได�กําหนดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกหนBวยงานไว�ดังนี้ 
4.1  หนBวยงานท่ีสนใจเข�ารBวมโครงการต�องศึกษาหลักเกณฑ�การคัดเลือก และต�องมีความพร�อมท่ีจะ

ดําเนินการโครงการตามเง่ือนไขของโครงการตลอดทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน 
4.2  ต�องกรอกรายละเอียดลงใน “ใบสมัครเข�ารBวมโครงการ” (เอกสารแนบ 1) พร�อมแนบหลักฐาน

ป ร ะ ก อ บ ตB า ง ๆ  ท้ั ง นี้  ส า ม า ร ถ  download แ บ บ ฟ อ ร� ม ไ ด� ท่ี  website : 
http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver/ 

4.3 หนBวยงานควรตรวจสอบรายละเอียดตBาง ๆ ในใบสมัครให�ครบถ�วน โดยใบสมัครจะประกอบด�วย 4 
สBวน ดังนี้ 

สBวนท่ี 1: ข�อมูลท่ัวไป 
สBวนท่ี 2: รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมลดก�าซเรือนกระจก 
สBวนท่ี 3: แผนการดําเนินงาน 
สBวนท่ี 4: หลักฐานประกอบ 
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เม่ือหนBวยงานจัดเตรียมใบสมัครและหลักฐานประกอบตBาง ๆ ตามท่ีระบุในใบสมัครเปbนท่ีเรียบร�อย 
และลงลายมือชื่อของผู�ท่ีมีอํานาจลงนามให�ชัดเจน พร�อมกับประทับตรา (ถ�ามี) ให�จัดทําเอกสารแนบ 1 ให�อยูB
ในรูปแบบไฟล�อิเล็กทรอนิกส� และสBงมาทางอีเมลท่ี  

 

 

4.4  กําหนดระยะเวลาในการรับสมัครต้ังแตBบัดนี้จนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 หรือเม่ือได�จํานวน
หนBวยงานท่ีสมัครเข�ารBวมครบตามเปdาหมายแล�ว  

5. การตอบยืนยันการได�รับการสนับสนุนจากโครงการ 

หนBวยงานท่ีได�รับคัดเลือกให�เข�ารBวมโครงการและได�รับการสนับสนุนการดําเนินงาน จะต�องตอบ
ยืนยันการเข�ารBวมโครงการหลังจากทราบผลการคัดเลือก ภายในระยะเวลาท่ี อบก. กําหนด หากหนBวยงานไมB
ตอบยืนยันการเข�ารBวมโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยไมBมีเหตุอันควรและนBาเชื่อถือ อบก. จะถือวBา
หนBวยงานดังกลBาวสละสิทธิ์ในการเข�ารBวมโครงการ 

6. วิธีการพิจารณาคัดเลือกหน�วยงาน 

6.1 หลักเกณฑ�การคัดเลือก 

1) อบก.จะให�การสนับสนุน 1 หนBวยงาน ตBอ 1 โครงการลดก�าซเรือนกระจกเทBานั้น 

2) โครงการลดก�าซเรือนกระจกท่ีจะนํามาเข�ารBวมโครงการต�องเปbนไปตามหลักเกณฑ� ดังตBอไปนี้ 

 

โครงการประเภทพลังงานทดแทน 

 - ต�องมีกําลังการผลิตติดต้ัง ต้ังแตB 300 kWp ข้ึนไป หรือ 

 - มีปริมาณก�าซเรือนกระจกท่ีคาดวBาจะลดได�มากกวBา 500 tCO2e/year 

 

 โครงการประเภทการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดการของเสีย 

 - มีเปdาหมายการลดใช�พลังงานรวม ต้ังแตB 2,000 MWh/y ข้ึนไป หรือ 

 - มีปริมาณก�าซเรือนกระจกท่ีคาดวBาจะลดได�มากกวBา 1,000 tCO2e/year 

 

1) นายจักรพงษ� แย�มย้ิม E-mail: jakgrapong@tgo.or.th หรือ 

2) นางสาวจิตติมา บุญเกิด E-mail: jittima@tgo.or.th 
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 โครงการประเภทการเกษตร และป̀าไม�และพ้ืนท่ีสีเขียว 

 - มีพ้ืนท่ีการปลูกต�นไม�หรือการฟ|}นฟูป`ารวม ต้ังแตB 50 ไรB ข้ึนไป หรือ  

 - มีปริมาณก�าซเรือนกระจกท่ีคาดวBาจะลด/กักเก็บได�มากกวBา 100 tCO2e/year 

  

3) โครงการลดก�าซเรือนกระจกขนาดใหญB ต�องแสดงการพิสูจน�การดําเนินงานเพ่ิมจากการดําเนินงาน

ตามปกติ (Additionality) ตามท่ี อบก.กําหนด โดยต�องแสดงข�อมูลและการคํานวณระยะเวลาคืนทุนของ

โครงการ และต�องมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการมากกวBา 3 ปW 

(โครงการลดก2าซเรือนกระจกขนาดใหญ9 หมายถึง โครงการท่ีมีการผลิตพลังงานไฟฟ?าจากพลังงานหมุนเวียนท่ี

มีกําลังการผลิตติดต้ังรวมมากกว9า 15 MW หรือมีเป?าหมายการลดใช�พลังงานรวมมากกว9า 60 GWh/year 

หรือมีเป?าหมายในการลดก2าซเรือนกระจกมากกว9า 60,000 ตันคารNบอนไดออกไซดNเทียบเท9าต9อปO) 

 

6.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือกหน�วยงาน 

1) อบก.จะพิจารณารายละเอียดข�อมูลของหนBวยงานท่ีสมัครเข�ารBวมโครงการภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด และนําสBงข�อมูลครบถ�วนตามข�อกําหนดในการรับสมัคร (นับวันท่ีสBงอีเมลออกจากหนBวยงาน)  

2) ต�องผBานตามหลักเกณฑ�การคัดเลือกท่ี อบก. กําหนด 

3) อบก.จะพิจารณาเทคโนโลยีการลดก�าซเรือนกระจกท่ีใช�ในการดําเนินโครงการมาประกอบการ

พิจารณา 

4) ถ�าเปbนโครงการลดก�าซเรือนกระจกขนาดใหญBจะได�รับการพิจารณาเปbนพิเศษ 

5) กรณีท่ีมีหนBวยงานผBานหลักเกณฑ�มากกวBาจํานวนท่ี อบก. กําหนดไว� อบก. จะพิจารณาให�สิทธิ์กับ

หนBวยงานท่ีสมัครเข�ารBวมโครงการตามลําดับกBอนหลังของการยื่นใบสมัคร โดยถือวันท่ีสBงอีเมลหรือสBงเอกสาร

จากหนBวยงาน โดยเอกสารต�องครบถ�วน 

6) กรณีท่ีมีสถานประกอบการผBานหลักเกณฑ�น�อยกวBาจํานวนท่ีกําหนด  อบก.จะพิจารณาขยาย

ระยะเวลาออกไปตามท่ีเห็นสมควร 

7) กรณีเปbนหนBวยงานท่ีไม�เคยได�รับการสนับสนุนการพัฒนาโครงการ หรือ การตรวจสอบความใช�ได�

หรือการทวนสอบ โครงการ T-VER กับ อบก.จะได�รับพิจารณาเปbนกรณีพิเศษ 

8) กรณีเปbนหนBวยงานท่ีเคยได�รับการสนับสนุนการพัฒนาโครงการ หรือ การตรวจสอบความใช�ได�

หรือการทวนสอบ โครงการ T-VER กับ อบก. โครงการท่ีเสนอขอรับสนับสนุนในปW 2563 ต�องเปbนโครงการลด

ก�าซเรือนกระจกขนาดใหญBเทBานั้น ยกเว�นโครงการประเภทปHาไม�และพ้ืนท่ีสีเขียว 
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(โครงการลดก2าซเรือนกระจกขนาดใหญ9 หมายถึง โครงการท่ีมีการผลิตพลังงานไฟฟ?าจากพลังงานหมุนเวียนท่ี

มีกําลังการผลิตติดต้ังรวมมากกว9า 15 MW หรือมีเป?าหมายการลดใช�พลังงานรวมมากกว9า 60 GWh/year 

หรือมีเป?าหมายในการลดก2าซเรือนกระจกมากกว9า 60,000 ตันคารNบอนไดออกไซดNเทียบเท9าต9อปO) 

9) ผลการพิจารณาคัดเลือกของ อบก. ถือเปbนสิ้นสุด 

 

7. ข�อสงวนสิทธิ์ 

7.1  หนBวยงานท่ีได�รับการพิจารณาให�เข�ารBวมโครงการต�องอํานวยความสะดวกให�เจ�าหน�าท่ีของ อบก. หรือ

ผู�ประเมินภายนอก ในการเข�าตรวจสอบความใช�ได� (Validation) ณ ท่ีต้ังโครงการ ตามความ

เหมาะสม 

7.2  อบก. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก�ไข เพ่ิมเติม เง่ือนไขหรือข�อกําหนดในหลักเกณฑ�การดําเนินงานตBาง ๆ ในกรณี

ท่ีเกิดปQญหาหรืออุปสรรคซ่ึงจะสBงผลกระทบตBอการดําเนินโครงการท่ีทําให�ไมBสามารถดําเนินการได�

สําเร็จลุลBวงตามวัตถุประสงค� 

การสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม 

หนBวยงานท่ีสนใจเข�ารBวมโครงการสามารถติดตBอขอข�อมูลโครงการฯ เพ่ิมเติมได�ท่ี 
สํานักวิเคราะห�และติดตามประเมินผล  

1) นายจักรพงษ� แย�มยิ้ม  

โทรศัพท�: 0-2141-9845 มือถือ: 06-5724-6118 E-mail: jakgrapong@tgo.or.th 

2) นางสาวจิตติมา บุญเกิด  

โทรศัพท�: 0-2141-9845 E-mail: jittima@tgo.or.th 

 


