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หลักเกณฑ�การสมัครเข�าร�วมโครงการ 
“พัฒนาโครงการ T-VER เพ่ือมุ�งสู�เมืองคาร�บอนต่ําสําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ระยะท่ี ๔” 
 

1. วัตถุประสงค� 
องค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) หรือ อบก.ได�พัฒนาโครงการลดก�าซเรือน

กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) 
หรือ โครงการ T-VER เพ่ือสCงเสริมให�ทุกภาคสCวนดําเนินกิจกรรมลดก�าซเรือนกระจกด�วยความสมัครใจ และ
สCงเสริมให�มีการปรับตัวเพ่ือมุCงสูCการเปJนสังคมคาร�บอนตํ่า (Low-carbon Society) และรองรับภารกิจข�อตกลง
ในการมีสCวนรCวมและมีเปOาหมายในการลดก�าซเรือนกระจกของประเทศในอนาคตหลังปP พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 
2020)   

อบก. ได�พัฒนาระเบียบวิธีการลดก�าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย สําหรับ
กิจกรรมหรือโครงการลดก�าซเรือนกระจกประเภทตCางๆ ซ่ึงหลายกิจกรรมมีขององค�กรปกครองสCวนท�องถ่ิน มี
ศักยภาพในการพัฒนาเปJนโครงการลดก�าซเรือนกระจก อบก. จึงได�พัฒนา “โครงการพัฒนาโครงการ T-VER 
เพ่ือมุCงสูCเมืองคาร�บอนตํ่าสําหรับองค�กรปกครองสCวนท�องถ่ิน” เพ่ือสCงเสริมการดําเนินโครงการลดก�าซเรือน
กระจกขององค�กรปกครองสCวนท�องถ่ิน โดยให�การสนับสนุนการพัฒนาเอกสารรายงานการติดตามประเมินผล 
(Monitoring Report) และทวนสอบ (Verification) เพ่ือขอรับรองปริมาณก�าซเรือนกระจกท่ีลดได�จาก
โครงการ T-VER และเปJนต�นแบบการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก�าซเรือนกระจกภายใต�โครงการ T-VER  
สําหรับองค�กรปกครองสCวนท�องถ่ินอ่ืนๆ ตCอไป 

 
2. ข�อกําหนดและเง่ือนไขการสมัคร 

2.1 องค�กรปกครองสCวนท�องถ่ิน ท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 
2.2 ต�องได�รับการสนับสนุนจากผู�บริหารระดับสูงของหนCวยงาน โดยต�องมีหนังสือยืนยันเข�ารCวมโครงการท่ี

ลงนามโดยผู�มีอํานาจหรือเทียบเทCา และต�องมีการจัดต้ังทีมงานซ่ึงมีการกําหนดผู�รับผิดชอบและ
อํานาจหน�าท่ีท่ีชัดเจนเพ่ือดําเนินงาน 

2.3 หนCวยงานต�องสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผล (Monitoring Report) แล�ว
เสร็จ เพ่ือให�ผู�ประเมินภายนอก (VVB) สามารถเข�าทวนสอบ (Verification) พร�อมสามารถแสดง
หลักฐานเอกสารประกอบการทวนสอบท่ีชัดเจน  

2.4 หนCวยงานต�องยื่นใบสมัคร พร�อมเอกสารประกอบ มายัง อบก. เพ่ือขอรับรองปริมาณก�าซเรือนกระจก
ท่ีลดได� (Issue credit) ภายใน 15 วันหลังจากได�รับรายงานการทวนสอบจากผู�ประเมินภายนอก 
(Verification Report)  

2.5 ต�องอํานวยความสะดวกและให�ความรCวมมือกับเจ�าหน�าท่ี อบก.และผู�ประเมินภายนอกในการเข�าพ้ืนท่ี
โครงการและในการขอเรียกดูเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับโครงการลดก�าซเรือนกระจก 
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2.6 ต�องยินยอมให� อบก. นําผลสําเร็จจากการเข�ารCวมโครงการไปเผยแพรCขยายผลให�กับกลุCมเปOาหมาย
รายอ่ืน ๆ ได� 

การพิจารณาคัดเลือกหนCวยงานเพ่ือสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทวนสอบ (Verification) ข้ึนอยูCกับ
ดุลยพินิจของ อบก. ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ�ในการพิจารณาได�ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิด
ปfญหาหรืออุปสรรคซ่ึงจะสCงผลกระทบตCอการดําเนินโครงการท่ีทําให�ไมCสามารถดําเนินการได�สําเร็จลุลCวงตาม
วัตถุประสงค� 

3. แนวทางการให�การสนับสนุน 

องค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) จะให�การสนับสนุนสําหรับหนCวยงานท่ีผCาน
หลักเกณฑ�การคัดเลือก โดย อบก.จะสนับสนุน ดังนี้ 

1) จัดอบรมให�ความรู�แกCบุคลากร เจ�าหน�าท่ี หรือทีมงานท่ีได�รับมอบหมายขององค�กรปกครองสCวน
ท�องถ่ิน เก่ียวกับการพัฒนาโครงการ T-VER และการจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข�อง จํานวน 1 ครั้ง  

2) ให�การสนับสนุนท่ีปรึกษาเพ่ือให�คําปรึกษาการพัฒนาโครงการ T-VER การจัดทําเอกสารตCางๆ สําหรับ
ใช�ในการข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 

3) จัดหาผู�ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB) 
เข�าทวนสอบ (Verification) โครงการลดก�าซเรือนกระจกของหนCวยงานท่ีได�รับการสนับสนุน 

4) ให�คําปรึกษาในการสCงเอกสารเพ่ือขอรับรองรับรองคาร�บอนเครดิตจากโครงการ T-VER กับ อบก. 
5) จัดการอบรมให�ความรู�แกCบุคลากร เจ�าหน�าท่ี หรือทีมงานขององค�กรปกครองสCวนท�องถ่ิน สําหรับการ

จัดเก็บข�อมูลโครงการการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER เพ่ือขอรับรองคาร�บอนเครดิตในอนาคต
จํานวน 1 ครั้ง 

4. วิธีการและข้ันตอนการสมัครเข�าร�วมโครงการ 
อบก. ได�กําหนดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกหนCวยงานไว�ดังนี้ 
4.1 องค�กรปกครองสCวนท�องถ่ิน ท่ีสนใจเข�ารCวมโครงการต�องศึกษาหลักเกณฑ�การคัดเลือก และต�องมีความ

พร�อมท่ีจะดําเนินการโครงการตามเง่ือนไขของโครงการตลอดทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน 
4.2 องค�กรปกครองสCวนท�องถ่ินควรตรวจสอบรายละเอียดตCางๆ และกรอกข�อมูลในใบสมัครให�ครบถ�วน 

และจัดสCงใบสมัครพร�อมหลักฐานประกอบตCางๆ (ถ�ามี) มาท่ี  

 

นางสาวจิตตมิา บุญเกิด 

สํานักวิเคราะห�และตดิตามประเมนิผล องค�การบริหารจัดการก�าซเรอืนกระจก 

120 หมูCท่ี 3 ช้ัน 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย�ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ  

ถนนแจ�งวัฒนะ แขวงทุCงสองห�อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
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4.3  กําหนดระยะเวลาในการรับสมัครต้ังแตCบัดนี้จนถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 หรือเม่ือได�จํานวน
หนCวยงานท่ีสมัครเข�ารCวมครบตามเปOาหมายแล�ว   

5. วิธีการพิจารณาคัดเลือกหน�วยงาน 
5.1 หลักเกณฑ�การคัดเลือก 

1) หนCวยงานต�องยินดีและอํานวยความสะดวกให�เจ�าหน�าท่ีของ อบก. ในการให�ชี้แจงข�อมูลเพ่ิมเติม 
และเยี่ยมชมโครงการ ณ ท่ีตั้งโครงการตามความเหมาะสม  เพ่ือตรวจประเมินเบ้ืองต�น 

2) โครงการท่ีจะนํามาเข�ารCวมต�องมีชCวงระยะเวลาท่ีขอรับรองปริมาณก�าซเรือนกระจกท่ีลดได�หรือกัก
เก็บไมCน�อยกวCา 6 เดือน (นับต้ังแตCวันเริ่มคิดเครดิตจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

5.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือกหน�วยงาน 
1) อบก.จะพิจารณารายละเอียดข�อมูลของหนCวยงานท่ีสมัครเข�ารCวมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ

นําสCงข�อมูลครบถ�วนตามข�อกําหนดในการรับสมัคร 
2) อบก.จะพิจารณาหนCวยงานท่ียังไมCเคยได�รับการสนับสนุนจาก อบก. สําหรับการทวนสอบโครงการ

กCอน 
3) ต�องผCานตามหลักเกณฑ�การคัดเลือกท่ี อบก. กําหนด  
4) กรณีท่ีมีหนCวยงานผCานหลักเกณฑ�มากกวCาจํานวนท่ี อบก. กําหนดไว� (จํานวน 10 โครงการ) อบก. 

จะพิจาณาให�สิทธิ์กับหนCวยงานท่ีสมัครเข�ารCวมโครงการตามลําดับกCอนหลังของการยื่นใบสมัคร โดยถือวันท่ี 
อบก.ได�รับเอกสาร  

5) กรณีท่ีมีหนCวยงานผCานหลักเกณฑ�น�อยกวCาจํานวนท่ีกําหนด อบก.จะพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปตามท่ีเห็นสมควร 

6) ผลการพิจารณาคัดเลือกของ อบก. ถือเปJนสิ้นสุด 

6. ข�อสงวนสิทธิ์ 
6.1  หนCวยงานท่ีได�รับการพิจารณาให�เข�ารCวมโครงการต�องอํานวยความสะดวกให�เจ�าหน�าท่ีของ อบก. หรือ

ผู�ประเมินภายนอก ในการเข�าทวนสอบ ณ ท่ีตั้งโครงการ ตามความเหมาะสม 

6.2  อบก. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก�ไข เพ่ิมเติม เง่ือนไขหรือข�อกําหนดในหลักเกณฑ�การดําเนินงานตCาง ๆ ในกรณี
ท่ีเกิดปfญหาหรืออุปสรรคซ่ึงจะสCงผลกระทบตCอการดําเนินโครงการท่ีทําให�ไมCสามารถดําเนินการได�
สําเร็จลุลCวงตามวัตถุประสงค� 

การสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม 
หนCวยงานท่ีสนใจเข�ารCวมโครงการสามารถติดตCอขอข�อมูลโครงการฯ เพ่ิมเติมได�ท่ีนางสาวจิตติมา บุญเกิด 

โทรศัพท�: 0-2141-9845, 09-0973-0509 E-mail: jittima@tgo.or.th 


