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หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
“สนับสนุนการทวนสอบ โดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ระยะที่ 2 

1. วัตถุประสงค์ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค

สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ 
โครงการ T-VER เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจ โดยกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจกต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ และการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก 
(Validation and Verification Body: VVB) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและท าให้คาร์บอนเครดิตที่ได้จาก
โครงการ T-VER มีความน่าเชื่อถือ โดยคาร์บอนเครดิตดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 
หรือซื้อขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ นอกจากการลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว กิจกรรมภายใต้โครงการ  
T-VER ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมด้านอ่ืนๆ เช่น การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ลดปัญหามลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนามุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว   

อบก. จึงได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกผ่านโครงการ T-VER และเกิดการขยายผลไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น โดย 
อบก. จะด าเนินการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) ของโครงการโดยผู้ประเมินภายนอก  

2. ข้อก าหนดและเงื่อนไขการสมัคร 
2.1 ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานในการก ากับของรัฐ ที่ได้รับ

การขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER 
2.2 ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน โดยต้องมีหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการที่

ลงนามโดย ผู้มีอ านาจหรือเทียบเท่า และต้องมีการจัดตั้งทีมงานซึ่งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและ
อ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนเพ่ือด าเนินงาน 

2.3 หน่วยงานต้องสามารถด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล (Monitoring Report) แล้ว
เสร็จ เพ่ือให้ผู้ประเมินภายนอก (VVB) สามารถเข้าทวนสอบ (Verification) พร้อมสามารถแสดง
หลักฐานเอกสารประกอบการทวนสอบที่ชัดเจน  

2.4 หน่วยงานต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ มายัง อบก. เพ่ือขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ (Issue credit) ภายใน 15 วันหลังจากได้รับรายงานการทวนสอบ จากผู้ประเมินภายนอก 
(Verification Report)  

2.5 ต้องยินยอมให้ อบก. น าผลส าเร็จจากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมาย
รายอื่นๆ ได ้

การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนงบประมาณส าหรับการทวนสอบ (Verification) ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของ อบก. ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

3. แนวทางการให้การสนับสนุน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะให้การสนับสนุนส าหรับหน่วยงานที่ผ่าน
หลักเกณฑ์การคัดเลือก โดย อบก.จะสนับสนุน ดังนี้ 
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1) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโครงการ T-VER และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อย จ านวน 1 ครั้ง  

2) ให้ค าปรึกษาต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
3) จัดจ้างผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body: VVB) เข้าทวนสอบ (Verification) 

และจัดท ารายงานการทวนสอบ (Verification Report) เพ่ือใช้ประกอบการขอรับรองปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได ้ 

4. วิธีการและข้ันตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 อบก. ได้ก าหนดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกหน่วยงานไว้ดังนี้ 

4.1  หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องศึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือก และต้องมีความพร้อมที่จะ
ด าเนินการโครงการตามเงื่อนไขของโครงการตลอดทุกขั้นตอนของการด าเนินการ 

4.2  ต้องกรอกรายละเอียดลงใน “ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ” (เอกสารแนบ 1) พร้อมแนบหลักฐานประกอบ
ต่างๆ ทั้งนี้ สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ website: http://ghgreduction.tgo.or.th 

4.3 หน่วยงานควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยใบสมัครจะประกอบด้วย 4 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
ส่วนที่ 3 : แผนการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 4 : หลักฐานประกอบ 

เมื่อหน่วยงานจัดเตรียมใบสมัครและหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที่ระบุในใบสมัครเป็นที่เรียบร้อย 
และลงลายมือชื่อของผู้ที่มีอ านาจลงนามให้ชัดเจน พร้อมกับประทับตรา (ถ้ามี) ให้จัดเอกสารทั้งหมดใส่ในซอง
เดียวกัน โดยยื่นใบสมัครมาที่  

 
 
 
 
 

4.4  ก าหนดระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 หรือ เมื่อได้จ านวน
หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมครบตามข้อก าหนดของโครงการ 

5. การตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ  
หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการหลังจากทราบผล

การคัดเลือก ภายในระยะเวลาที่ อบก. ก าหนด หากหน่วยงานไม่ตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควรและน่าเชื่อถือ อบก. จะถือว่าหน่วยงานดังกล่าวสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม
โครงการ 

 

ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล  
(ใบสมัครเข้าร่วมรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ T-VER ประจ าปี 2561) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพ 10210 
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6. วิธีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน 
6.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

1) หน่วยงานต้องยินดีและอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของ อบก. ในการให้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม 
และเยี่ยมชมโครงการ ณ ที่ตั้งโครงการตามความเหมาะสม  เพ่ือตรวจประเมินเบื้องต้น 

2) โครงการที่จะน ามาเข้าร่วมต้องมีช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้หรือกัก
เก็บไม่น้อยกว่า 6 เดือน   

6.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน 
1) อบก.จะพิจารณารายละเอียดข้อมูลของหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ

น าส่งข้อมูลครบถ้วนตามข้อก าหนดในการรับสมัคร 
2) ต้องผ่านตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ อบก. ก าหนด  
3) กรณีที่มีหน่วยงานผ่านหลักเกณฑ์มากกว่าจ านวนที่ อบก. ก าหนดไว้ (จ านวน 5 โครงการ)  อบก. 

จะพิจาณาให้สิทธิ์กับหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามล าดับก่อนหลังของการยื่นใบสมัคร โดยถือวันที่ 
อบก. ได้รับเอกสาร  

4) กรณีที่มีหน่วยงานผ่านหลักเกณฑ์น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด อบก.จะพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปตามที่เห็นสมควร 

5) ถ้าเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
6) ผลการพิจารณาคัดเลือกของ อบก. ถือเป็นสิ้นสุด 

7. ข้อสงวนสิทธิ์ 
7.1  หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการต้องอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของ อบก.หรือ

ผู้ประเมินภายนอก ในการเข้าทวนสอบ ณ ที่ตั้งโครงการ ตามความเหมาะสม 
7.2  อบก.สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพ่ิมเติม เงื่อนไขหรือข้อก าหนดในหลักเกณฑ์การด าเนินงานต่างๆ ในกรณีที่

เกิดปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอข้อมูลโครงการฯ เพ่ิมเติมได้ที่ 
ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล  
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพ 10210 
เบอรโ์ทรศัพท์ 02-141-9843-7  


