สิ่ งที่ผพ้ ู ฒ
ั นาโครงการ JCM ต้องดาเนิ นการ
ในการพัฒนาโครงการกลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) มีสงิ่ ทีผ่ พู้ ฒ
ั นา
โครงการต้องคานึงถึงและดาเนินการ รายละเอียด ดังนี้
1. ตรวจสอบว่าสามารถแบ่งปันคาร์บอนเครดิ ตให้กบั ฝ่ ายญี่ปนร้
ุ่ อยละ 50 ได้หรือไม่
ผู้พฒ
ั นาโครงการที่จะสมัครขอรับการสนับสนุ นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบ JCM (JCM
Model Project) จากรัฐบาลญี่ป่นุ ต้องลงนามในแบบฟอร์ม Agreement on the Allocation of JCM
Credits ว่าจะแบ่งปนั คาร์บอนเครดิตให้กบั ฝ่ายญี่ป่นุ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของคาร์บอนเครดิตทีไ่ ด้รบั
ั หาเรื่อ งการแบ่ ง ปนั คาร์บอนเครดิต หลัง จากที่ไ ด้รบั ทุน และดาเนิ น
จากโครงการ เพื่อ ไม่ใ ห้เ กิด ป ญ
โครงการแล้ว ผู้พ ฒ
ั นาโครงการต้อ งตรวจสอบว่าโครงการที่จะยื่นขอทุนเป็ นไปตามข้อ กาหนดการ
แบ่งปนั คาร์บอนเครดิตทีค่ ณะกรรมการร่วมกลไกเครดิตร่วม Joint Crediting Mechanism (JCM) ฝ่าย
ไทยให้ความเห็นชอบหรือไม่ ทัง้ นี้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีทใ่ี ห้จดั ทาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism:
JCM) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ได้กาหนดให้ดาเนินงานบนพื้นฐานของการแบ่งปนั ผลประโยชน์
อย่า งเท่ าเทียมกันและเป็ น ธรรมระหว่ างกัน ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการร่ว มกลไกเครดิต ร่ว ม Joint
Crediting Mechanism (JCM) ฝ่ายไทย ครัง้ ที่ 1/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 มีมติให้ผพู้ ฒ
ั นา
โครงการฝา่ ยไทยสามารถแบ่งปนั คาร์บอนเครดิตจากโครงการ JCM ให้กบั ฝา่ ยญีป่ นุ่ โดยมีเงือ่ นไข ดังนี้
กรณีท่ี 1 โครงการได้รบั การสนับสนุนตัง้ แต่รอ้ ยละ 50
ให้แบ่งปนั คาร์บอนเครดิตตามสัดส่วนการสนับสนุ นทีโ่ ครงการได้รบั ต่อเงินลงทุนของโครงการ
โดยคิดเฉพาะการสนับสนุ นที่ให้กบั โครงการที่สามารถประเมินมูลค่าได้ เช่น การสนับสนุ นเงินลงทุน
ค่าจ้างทีป่ รึกษาในการพัฒนาระเบียบวิธกี ารลดก๊าซเรือนกระจก เอกสารข้อเสนอโครงการ ค่าจ้างผูต้ รวจ
ประเมินโครงการ
กรณีท่ี 2 โครงการได้รบั การสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 50
ให้แบ่งปนั คาร์บอนเครดิตให้กบั ฝ่ายญี่ป่นุ ร้อยละ 50 ได้ หากโครงการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
1. โครงการใช้เทคโนโลยีทม่ี มี ลู ค่าเงินลงทุนสูงกว่า 500 ล้านบาท หรือ
2. มูล ค่ า การลงทุ น ของโครงการต่ อ หน่ ว ยคาร์บ อนเครดิต สู งกว่ า 10,000 บาทต่ อ ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
ตัวอย่างการแบ่งปนั คาร์บอนเครดิตเช่น

2. การขอขึ้นทะเบียนโครงการ
โครงการที่ผู้พฒ
ั นาโครงการดาเนินงานจะถือว่าเป็ นโครงการ JCM ก็ต่อเมื่อได้รบั การขึ้น
ทะเบียนโดยคณะกรรมการร่วมฯ สองฝ่าย (ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น) ซึ่งผู้พฒ
ั นาโครงการฝ่ายญี่ปุ่นจะ
เป็ นผูข้ อขึน้ ทะเบียนโครงการโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูพ้ ฒ
ั นาโครงการฝ่ายไทย และเมื่อโครงการ
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนแล้วผูพ้ ฒ
ั นาโครงการทัง้ ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นจะต้องเปิดบัญชีคาร์บอนเครดิตกับ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารไทยและญี่ ปุ่ น เพื่อ ใช้ ใ นการรับ มอบคาร์ บ อนเครดิต ที่จ ะขอรับ การรับ รองจาก
คณะกรรมการร่วมฯ สองฝ่ายต่ อไป สาหรับการเปิ ดบัญ ชีค าร์บอนเครดิต กับ ฝ่ายเลขานุ ก ารฯ ไทย
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการต้องจัดส่งเอกสารเพื่อขอเปิดบัญชีไปยัง อบก. ดังนี้
กรณี ที่เป็ นนิ ติบคุ คล
1) หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี JCM Credit โดยระบุอเี มลทีต่ อ้ งการใช้งานในระบบ
2) ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหนังสือรับรองนิตบิ ุคล ทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ โดยนาย
ทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน
3) หนังสือมอบอานาจให้ผรู้ บั มอบอานาจ (ผูใ้ ช้งานระบบ)
4) สาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผูม้ อบอานาจ
5) สาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผูร้ บั มอบอานาจ
6) หนังสือรับรองการทางานออกโดยบริษทั
กรณี ที่เป็ นหน่ วยงานราชการองค์กรของรัฐบาลรัฐวิ สาหกิ จ หรือหน่ วยงานของรัฐ
1) หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี JCM Credit โดยระบุอเี มลทีต่ อ้ งการใช้งานในระบบ
2) ชื่อ ทีอ่ ยู่ และสาเนาพระราชบัญญัตกิ ฎหมาย หรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องแสดงการจัดตัง้ หน่วยงาน
3) หนังสือมอบอานาจให้ผรู้ บั มอบอานาจ (ผูใ้ ช้งานระบบ)
4) สาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผูม้ อบอานาจ
5) สาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผูร้ บั มอบอานาจ
หมายเหตุ : ในกรณีทน่ี ิตบิ ุคคล หรือ หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของ
รัฐ มีความประสงค์จะมอบหมายให้เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลระบบของ อบก. เป็นผูแ้ ทนในการดาเนินการธุรกรรมใน
ระบบ JCM Registry ให้จดั ทาหนังสือแสดงเจตจานงทีร่ ะบุให้อบก.เป็นผูด้ าเนินการแทน แนบพร้อมกับ
เอกสารเพื่อขอเปิดบัญชี

3. การรายงานผลการตรวจวัดปริ มาณคาร์บอนเครดิ ต
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการต้องตรวจวัดพารามิเตอร์ตามทีก่ าหนดไว้ในแผนการติดตามประเมินผลและกรอก
ข้อมูลในไฟล์ monitoring plan ซึง่ เป็นไฟล์ excel ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนตลอดอายุโครงการ โดย
จานวนปี ทต่ี อ้ งรายงานขึน้ อยูก่ บั ประเภทของโครงการ เช่น โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ต้องกรอกปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์รายเดือนใน sheet ด้านล่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี เป็นต้น

4. การขอรับรองคาร์บอนเครดิ ต
ผู้พ ฒ
ั นาโครงการฝ่ายญี่ปุ่นจะเป็ นผู้ขอการรับรองคาร์บอนเครดิต โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผู้พฒ
ั นาโครงการฝ่ายไทย โดยผู้พฒ
ั นาโครงการฝ่ายไทยต้องแบ่งปนั คาร์บอนเครดิตให้กบั ฝ่ายญี่ปุ่น
อย่างน้ อ ยร้อ ยละ 50 โดยต้อ งตรวจสอบปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ส ามารถแบ่งได้ ต ามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการร่วมกลไกเครดิตร่วม Joint Crediting Mechanism (JCM) ฝ่ายไทยกาหนด ตัวอย่างแบบ
คาขอแบ่งปนั คาร์บอนเครดิตแสดงดังรูป

5. การใช้งานคาร์บอนเครดิ ต
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการสามารถขายคาร์บอนเครดิตให้กบั ผูท้ ท่ี ากิจกรรมชดเชยคาร์บอนได้ ท่านสามารถดู
รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอนได้ท่ี
http://carbonmarket.tgo.or.th/concept_offsetting/concept_offsetting.pnc

