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กลไก JCM

ที่มาของกลไก JCM
ความตกลงทวิภาคีความรวมมือ JCM
หลักการของกลไก JCM

กลไกเครดิตรวม (Joint Crediting Mechanism) เปนกลไกลดกาซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจที่ประเทศไทยมีความตกลงทวิภาคีความรวมมือกับประเทศ
ญี่ปุนในการรวมกันลดกาซเรือนกระจก โดยผูพัฒนาโครงการในประเทศไทยรับการ
สนับสนุนเงินลงทุนจากญี่ปุนมาทำกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกในประเทศไทย ความ
เปนมา สาระสำคัญ และหลักการของกลไกมีรายละเอียด ดังนี้
ที่มาของกลไก JCM
ปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทำใหเกิดอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวย
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change: UNFCCC) ในป พ.ศ. 2535 ซึ่งอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลใชบังคับ ใน
ป พ.ศ. 2538 แนวคิดเรื่องกลไกเครดิตรวม Joint Crediting Mechanism (JCM)
ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยประเทศญี่ปุนภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรี H.E. Mr. Yukio
Hatoyama ไดประกาศ “Hatoyama Initiative” หรือทีเ่ รียกวา Japan’s Fast Start
Finance ในทีป่ ระชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 (COP15) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก เมื่อป
พ.ศ.2552 Hatoyama Initiative มีวตั ถุประสงคเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลของการดำเนิน
งานภายใตอนุสัญญาฯ โดยประเทศญี่ปุนจะสนับสนุนใหประเทศกำลังพัฒนาใช
เทคโนโลยีคารบอนต่ำ รวมถึง ผลิตภัณฑ ระบบ บริการ และโครงสรางพื้นฐานที่
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ปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกลดลง รวมทั ้ ง ปรั บ ปรุ ง กลไกการพั ฒ นาที ่ ส ะอาด (Clean
Development Mechanism: CDM) ซึ่งเปนกลไกตลาดภายใตพิธีสารเกียวโต (Kyoto
Protocol) ซึง่ ไดรบั การรับรองโดยทีป่ ระชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 3 (COP3) ป พ.ศ. 2540
พิธีสารเกียวโตกำหนดใหประเทศในกลุมภาคผนวกที่ I (Annex I countries)
ซึง่ เปนประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวมีพนั ธกรณีตอ งลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวม
อยางนอยรอยละ 5 เมื่อเทียบกับระดับในป พ.ศ. 2533 ในชวงป พ.ศ. 2551-2555 ซึ่ง
พันธกรณีนี้เปนขอผูกพันทางกฎหมาย (Legally binding) ประเทศในกลุมภาคผนวก
ที่ 1 สามารถบรรลุพันธกรณีไดโดยการซื้อคารบอนเครดิตหรือปริมาณการลดกาซเรือน
กระจกทีเ่ กิดจากดำเนินโครงการ CDM ในประเทศกลุม นอกภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex I
countries) ซึ่งเปนประเทศกำลังพัฒนา เชน ประเทศไทย ไปใชในการหักลบปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ
กลไก JCM ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงการลดกาซเรือนกระจกที่กลไก
CDM ไมครอบคลุม หรือครอบคลุมแตไมคุมคาที่จะพัฒนาโครงการเพื่อขายคารบอน
เครดิตเนือ่ งจากไดเครดิตนอยไมคมุ คาตอการลงทุน เชน โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน หรือโครงการที่ประสบปญหาในการพิสูจนสวนเพิ่มเติม (additionality) ซึ่ง
เปนการพิสูจนวาผูพัฒนาโครงการจะไมตัดสินใจพัฒนาโครงการหากไมมีรายไดจากการ
ขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่โครงการลดไดที่ผานการรับรองแลว หรือที่เรียกวา
คารบอนเครดิต มาชวยทำใหโครงการคุมคาตอการลงทุนหรือมีความเปนไปไดมากขึ้น
กลไก JCM ไดรบั การออกแบบใหดำเนินงานไดงา ยกวากลไก CDM โดยเฉพาะการตรวจ
วัดคาของตัวแปรเพือ่ ใชคำนวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจก ขณะเดียวกันก็ยงั สามารถ
ควบคุมคุณภาพในการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (Measurement, Reporting
and Veriﬁcation: MRV) และสรางความยัง่ ยืนตอสิง่ แวดลอม (Environmental Integrity)
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นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP 21) ไดรับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยความตกลงดังกลาวมี
ผลใชบงั คับ เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ภายใตความตกลงปารีส “Article 6” กำหนด
ถึงการดำเนินความรวมมือระหวางรัฐภาคี หรือ Cooperative implementation เพื่อ
เพิ่มความพยายามในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัว รวมทั้งสงเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตลอดจนความนาเชื่อถือในกระบวนการลดกาซเรือนกระจก กลไก JCM จัดเปน
กลไกหนึ่งภายใตขอ 6.2 ของความตกลงปารีสที่เรียกวา “Cooperative approaches
ภายใตขอ 6.2 ซึง่ เปนความรวมมือทีม่ กี ารใชผลการลดกาซเรือนกระจกทีถ่ า ยโอนระหวาง
ประเทศ (Internationally Transferred Mitigation Outcomes: ITMOs) โดยทัง้ ประเทศ
ที่ถายโอนผลการลดกาซเรือนกระจกใหกับประเทศญี่ปุนเพื่อใหประเทศญี่ปุนนำไปใชใน
การแสดงการบรรลุการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally Determined
Contribution: NDC) และประเทศญีป่ นุ เองจะตองปรับบัญชีกา ซเรือนกระจกเพือ่ หลีกเลีย่ ง
การนับซ้ำ (Corresponding adjustments)
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ความตกลงทวิภาคีความรวมมือกลไกเครดิตรวม
(Joint Crediting Mechanism: JCM)
กลไก JCM มีลักษณะการดำเนินงานแบบทวิภาคี ระหวางประเทศญี่ปุนกับ
ประเทศกำลังพัฒนาที่รวมลงนามความรวมมือ กลไก JCM มีการดำเนินงานที่ยืดหยุน
กวากลไก CDM เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการไดตามความเหมาะสมกับ
สภาพการณ ข องแต ล ะประเทศที ่ ร  ว มกลไก โดยมี ก ารจั ด ตั ้ ง คณะกรรมการร ว ม
(Joint Committee) ประกอบดวยผูแทนจากรัฐบาลทั้งสองประเทศเพื่อเปนผูบริหาร
กลไก และเปนผูพิจารณาการแบงสัดสวนคารบอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการระหวาง
ทั้งสองประเทศ โดยประเทศญี่ปุนไดแสดงเจตจำนงที่จะใชคารบอนเครดิตที่ไดจากทำ
โครงการ JCM ในการลดกาซเรือนกระจกของประเทศญีป่ นุ ดวย ปจจุบนั ประเทศทีล่ งนาม
ความตกลงทวิภาคีฯ JCM กับประเทศญี่ปุนแลว มีจำนวน 17 ประเทศ ไดแก ประเทศ
มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประเทศเอธิโอเปย สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐมัลดีฟส สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐคอสตาริกา สาธารณรัฐปาเลา ราชอาณาจักรกัมพูชา
สหรัฐเม็กซิโก ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา ประเทศไทย และประเทศฟลิปปนส (ขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2562)
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ในสวนของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณา
และมีมติเห็นชอบ เรื่อง การจัดทำความรวมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism
(JCM) กับประเทศญีป่ นุ ตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเสนอประกอบ
ดวย รางความรวมมือและองคประกอบคณะกรรมการรวม (Joint Committee) ฝาย
ไทย และเห็นชอบใหจัดตั้งสำนักเลขาธิการกลไก JCM (Thailand JCM Secretariat)
โดยมอบหมายใหองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ทำหนาที่
สำนักเลขาธิการกลไก JCM และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ไดรว มลงนามความรวมมือ
ทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ระหวางราชอาณาจักรไทยกับประเทศ
ญีป่ นุ โดยมีนางทามาโยะ มารุกาวะ รัฐมนตรีวา การกระทรวงสิง่ แวดลอม ประเทศญีป่ นุ
เปนผูลงนามรวม ณ กระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน กรุงโตเกียว ดังรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 พิธลี งนามความรวมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM)
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หลักการของกลไก JCM
กลไก JCM เปนกลไกแบบทวิภาคีทป่ี ระเทศญีป่ นุ ไดรเิ ริม่ ขึน้ เพือ่ ชวยใหผพู ฒ
ั นา
โครงการในประเทศทีม่ คี วามรวมมือสามารถใชเทคโนโลยีคารบอนต่ำซึง่ ชวยลดกาซเรือน
กระจกในการดำเนินงานแทนการดำเนินงานตามปกติซึ่งใชอุปกรณ เครื่องจักรทั่วไป
ที่มีจำหนายในทองตลาด ทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีคารบอนต่ำมักมีคาใชจายเริ่มตน
(initial cost) สูงกวา ดังนัน้ การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลญีป่ นุ จึงชวยใหผพู ฒ
ั นา
โครงการสามารถใชเทคโนโลยีคารบอนต่ำได ดังรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 การใหการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลญีป่ นุ ในการทำโครงการ JCM
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กลไก JCM บริหารงานโดยคณะกรรมการรวม (Joint committee) ซึง่ ประกอบ
ดวยคณะกรรมการจากประเทศญี่ปุนและประเทศที่มีความรวมมือ การทำโครงการลด
กาซเรือนกระจกตองมีการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบเพื่อใหปริมาณกาซเรือน
กระจกทีล่ ดไดมคี วามนาเชือ่ ถือ คณะกรรมการรวมเปนผูใ หการรับรองระเบียบวิธกี ารลด
กาซเรือนกระจก (methodology) ซึง่ ใชในการคำนวณปริมาณกาซเรือนกระจกทีล่ ดได
ขึน้ ทะเบียนและใหการรับรองคารบอนเครดิต โดยประเทศญีป่ นุ มีเปาหมายจะนำคารบอน
เครดิตจากโครงการ JCM ไปใชเปนสวนเสริมในการแสดงการบรรลุ NDC ของประเทศ
ดังรูปที่ 1.3

ถายทอดเทคโนโลยีคารบอนต่ำ
และสนับสนุนการลงทุนพัฒนา
โครงการลดกาซเร�อนกระจก

คณะกรรมการรวม
(Joint Committee)

ประเทศญี่ปุน
ญี่ปุนนำคารบอนเครดิต
ไปใช ในการบรรลุเปาหมาย
การลดกาซเร�อนกระจก

ปนสวนคารบอนเครดิต

ประเทศไทย
โครงการ JCM
ตรวจวัด
รายงาน
ทวนสอบ

รับรองปร�มาณ
กาซเร�อนกระจกที่ลดได

รูปที่ 1.3 หลักการของกลไกเครดิตรวม (Joint Crediting Mechanism: JCM)
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2

การขอรับทุนสนับสนุน
เพื่อพัฒนาเปนโครงการ
JCM Model Project
ขั้นตอนการขอรับทุน
เงื่อนไขในการคัดเลือกขอเสนอโครงการ
ที่ขอรับทุน

หนวยงานหลักทีใ่ หทนุ สนับสนุนในการพัฒนาโครงการ JCM ในประเทศไทย
คือ กระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน (Ministry of the Environment,
Government of Japan : MOEJ) ซึ่งจะใหทุนพัฒนาโครงการตนแบบ JCM ใน
17 ประเทศ ทีท่ ำความตกลงทวิภาคีความรวมมือ JCM กับประเทศญีป่ นุ โดยจัดสรร
งบประมาณราย 3 ป เชน งบประมาณในป ค.ศ. 2019-2021 เทากับ 9.9 พันลานเยน
ผูพ ฒ
ั นาโครงการสามารถขอรับการสนับสนุนไมเกินรอยละ 50 ของเงินลงทุนทัง้ หมด
โดยสามารถตรวจสอบรายการที่สามารถขอรับการสนับสนุนไดจากคูมือการใหทุน
(Guidelines for Submitting Proposals) ซึ่งจะเผยแพรเมื่อเริ่มเปดรับใบสมัคร
ขอรับทุนในแตละป (ประมาณตนเดือนเมษายน) ทั้งนี้ปงบประมาณของญี่ปุนจะ
เริม่ ตนวันที่ 1 เมษายน ของทุกป ตัวอยางคาใชจา ยทีส่ ามารถขอรับการสนับสนุนได
เชน คากอสรางอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องจักร คาเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชใน
โครงการ โดยโครงการตองเริ่มดำเนินการไดภายในระยะเวลา 3 ป
ขั้นตอนการขอรับทุน
กระทรวงสิง่ แวดลอม ประเทศญีป่ นุ มอบหมายให Global Environment
Centre Foundation (GEC) เป น ผู  ด ำเนิ น การให ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
เริ่มจากการประกาศรับขอเสนอโครงการที่จะขอรับทุน ประกาศผลการคัดเลือก
จัดทำสัญญา ตรวจสอบโครงการที่เริ่มดำเนินการแลวและโอนเงินสนับสนุนใหกับ
2
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ผูพัฒนาโครงการฝายญี่ปุนซึ่งจะโอนเงินใหกับผูพัฒนาโครงการฝายไทยตอไป
การพัฒนาโครงการจะเริ่มจากการที่ผูพัฒนาโครงการฝายไทย (Partner
Participant) วางแผนที่จะทำโครงการที่ใชเทคโนโลยีคารบอนต่ำซึ่งชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจกจับคูก บั ผูพ ฒ
ั นาโครงการฝายญีป่ นุ ซึง่ จะเปนตัวแทน (Representative
Participant) และเปนผูย น่ื ใบสมัครขอรับทุน โดยทัง้ สองฝายจะตองลงนามใน Agreement
on International Consortium ทัง้ นีห้ นวยงานของประเทศญีป่ นุ ไดจดั ทำ matching
platform ที่ชวยจับคูบริษัทญี่ปุนกับบริษัทไทยที่มีความสนใจในเทคโนโลยี/กิจกรรม
ประเภทเดียวกันเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาโครงการ JCM เพิม่ มากขึน้ เชน GEC หรือ Institute
for Global Environmental Strategies (IGES)
ผูพัฒนาโครงการฝายไทยมีหนาที่ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ ดำเนินโครงการ
และตรวจวัดคาของพารามิเตอรตามทีร่ ะเบียบวิธกี ารลดกาซเรือนกระจกทีเ่ ลือกใชกำหนด
เชน โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยตองตรวจวัดปริมาณพลังงาน
ไฟฟาทีผ่ ลิตไดตลอดอายุโครงการเปนเวลา 10 ป สวนผูพ ฒ
ั นาโครงการฝายญีป่ นุ มีหนาที่
บริหารโครงการและรายงานผลการตรวจวัดคาของพารามิเตอรใหกบั GEC รายละเอียด
ดังรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 การจับคูก บั ผูพ ฒ
ั นาโครงการฝายญีป่ นุ

11

Joint Crediting Mechanism

ใบสมัครและเอกสารประกอบการยื่นขอเสนอโครงการ (Proposal)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Declaration by representative participant
Project implementation plan
Project Idea Note for the Model Project
Budget และเอกสารสนับสนุน
ขอมูลบริษัท และเอกสาร เชน โบรชัวร
หลักฐานทางการเงินของ representative participant และ partner
participant ซึ่งเปนขอมูลลาสุดตอเนื่องจำนวน 3 ป ที่ผานการ
ตรวจสอบแลว
7. ราง International consortium agreement และกำหนดการที่จะ
ลงนาม
8. Agreement on the Allocation of JCM Credits
9. Checklist for submission of proposal
10. เอกสารสนับสนุนอื่น ๆ
ผูพ ฒ
ั นาโครงการฝายญีป่ นุ ยืน่ ใบสมัครขอรับการคัดเลือกเปนโครงการตนแบบ
JCM ภายในเวลาทีก่ ำหนด (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม) โดยกระทรวงสิง่ แวดลอม
ประเทศญีป่ นุ จะเปนผูพ จิ ารณาการใหทนุ GEC จะประกาศรายชือ่ โครงการทีไ่ ดรบั การ
คัดเลือกประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน จากนั้นผูพัฒนาโครงการทั้งสองฝายตองจัดเตรียม
ใบสมัครขอรับทุนและเอกสารประกอบเพือ่ จัดทำสัญญารับทุน ซึง่ ควรดำเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 90 วัน หลังจากทีไ่ ดรบั การคัดเลือก ผูพ ฒ
ั นาโครงการฝายไทยจึงเริม่ กอสราง/
ติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรและเดินระบบ โดยเงื่อนไขการเบิกเงินสนับสนุนเปนไปตามที่
ระบุในสัญญา GEC จะตรวจสอบโครงการ ณ ที่ตั้ง เพื่อประเมินคำขอเบิกเงินและโอน
เงินสนับสนุนใหกับผูพัฒนาโครงการฝายญี่ปุนตอไป ดังรูปที่ 2.2
12
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มีแผนงานที่จะทำ
กิจกรรมซึ่งชวยลด
กาซเร�อนกระจก

จับคูบร�ษัทญี่ปุน
และลงนามใน
Agreement on
Internation
Consortium

จัดเตร�ยมเอกสาร
ประกอบและยื่นใบสมัคร
ขอรับการคัดเลือก
เปน JCM
Model Project
ไดรับการคัดเลือกจาก
Global Environment Centre Foundation (GEC)
ซึ่งดำเนินการแทนกระทรวงสิ�งแวดลอมญี่ปุน

จัดเตร�ยมเอกสารประกอบและ
ยื่นใบสมัครขอรับทุน
(ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน)
ไดรับอนุมัติทุนจาก GEC ซึ่งจะใชเวลาพ�จารณา
ประมาณ 30 วัน

กอสราง/ติดตั้ง และเดินระบบ
และขอเบิกเง�นสนับสนุนจาก
กระทรวงสิ�งแวดลอม ประเทศญี่ปุน
GEC ตรวจสอบโครงการ ณ ที่ติดตั้ง
เพ�่อประเมินคำขอเบิกเง�น

ไดรับเง�นสนับสนุนผานบร�ษัทญี่ปุน
ซึ่งเปนตัวแทนตามที่ระบุใน Agreement
on International Consortium
รูปที่ 2.2 ขัน้ ตอนการขอรับทุนเพือ่ พัฒนาโครงการตนแบบ JCM
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เงื่อนไขในการคัดเลือกขอเสนอโครงการที่ขอรับทุน
การคัดเลือกโครงการที่จะใหทุนพิจารณาตามหลักเกณฑซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
ผาน/ไมผาน และการใหคะแนนมาก/นอย โดยพิจารณาคะแนนเฉพาะโครงการที่ผาน
หลักเกณฑเทานั้นเพื่อประเมินความเปนไปไดที่ผูพัฒนาโครงการจะสามารถพัฒนา
โครงการไดสำเร็จและทำใหเกิดการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดตามทีค่ าดการณไว
เชน มีแผนงานทีช่ ดั เจน มีความนาเชือ่ ถือ สามารถดำเนินโครงการไดโดยไมมคี วามเสีย่ ง
(ตัวอยางความเสี่ยง เชน ความไมแนนอนของกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมบาง
ประเภท) นอกจากนี้ยังพิจารณาความคุมคาในการใหการสนับสนุนซึ่งคำนวณไดจาก
ปริมาณเงินสนับสนุนตอปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได (เยน/ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา) โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้

1.
Eligibility Review
1. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑผูยื่นในสมัคร
2. สามารถลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
3. สามารถนำเทคโนโลยีมาใช ในประเทศไทยได
4. ใชเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสูง
5. ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ�งแวดลอมและสังคมเศรษฐกิจ
6. สามารถประมาณการคาใชจายในการพัฒนาโครงการได
7. ไดรับเง�นกูจากหนวยงานอื่น เชน JICA
8. ตองไม ไดรับทุนสนับสนุนอื่นจากรัฐบาลญี่ปุน
ผลการประเมิน: ผาน/ไมผาน
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2.
Assessment Review
1. ผูพัฒนาโครงการสามารถดำเนินโครงการได
I. ศักยภาพของผูพัฒนาโครงการ (15 คะแนน)
II. ความเหมาะสมของแผนงาน (10 คะแนน)
III. ผลตอบแทนของโครงการ (5 คะแนน)
IV. โครงสรางของ International consortium (5 คะแนน)
V. ความเหมาะสมของแผนการเง�น (5 คะแนน)
2. ปร�มาณการลดกาซเร�อนกระจกและความคุมคา (40 คะแนน)
3. ศักยภาพในการเผยแพรเทคโนโลยี (10 คะแนน)
4. แนวคิดในการพัฒนา Methodology และแผนการติดตาม (10 คะแนน)

ผลการประเมิน: คะแนน มาก/นอย
ดัชนี ในการประเมินความคุมคา (ขอ 2)

เง�นสนับสนุนตอปร�มาณกาซเร�อนกระจกที่ลดได นอยกวา 4,000 JPY/tCO2e
Cost-effectiveness for GHG emission reductions [JPY/tCO2 equivalent]
=
Amount of financial support [JPY]
Emission reduductions of GHG (tCO2equivalent/y) x Legal durable years [y]

ผลการประเมิน: คะแนนเต็ม 25 คะแนน

ดัชนี ในการประเมินระยะเวลาคืนทุน (ขอ 1.III)

ระยะเวลาคืนทุน มากกวา 3 ป
ผลการประเมิน: คะแนนเต็ม 5 คะแนน
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3

การพัฒนาโครงการ JCM

ขั้นตอนการพัฒนากลไก JCM
การพัฒนาระเบียบวิธกี ารลดกาซเรือนกระจก
การพัฒนาเอกสารขอเสนอโครงการและ
แผนการติดตามประเมินผล
การขึ้นทะเบียนโครงการ
การขอรับรองปริมาณคารบอนเครดิต

ขั้นตอนการพัฒนากลไก JCM
หลังจากที่โครงการไดรับการคัดเลือกใหพัฒนาเปนโครงการตนแบบ JCM
(JCM Model Project) ผูพัฒนาโครงการฝายไทยตองกอสราง/ติดตั้ง และเดินระบบ
และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแลวจะตองตรวจวัดคาของตัวแปรที่ตองใชในการคำนวณ
ปริมาณการลดกาซเรือนกระจก เชน โครงการทีใ่ ชเครือ่ งทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงจะตอง
ตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่เครื่องทำน้ำเย็นใช (MWh) ในขณะที่ผูพัฒนาโครงการ
ฝายญีป่ นุ ซึง่ เปนผูแ ทนของโครงการ (Representative Particpant) จะรับผิดชอบเรือ่ ง
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนโครงการ การจัดสงรายงานการติดตามประเมินผลใหกับ
หนวยงานใหทนุ และการขอการรับรองคารบอนเครดิตซึง่ ผูพ ฒ
ั นาโครงการฝายไทยตอง
แบงปนคารบอนเครดิตใหกับฝายญี่ปุน
กระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน จะดำเนินวาจางที่ปรึกษาใหชวยพัฒนา
เอกสารประกอบตาง ๆ ทีจ่ ำเปนตองใชในการขอขึน้ ทะเบียนโครงการและขอการรับรอง
คารบอนเครดิต และวาจางผูตรวจประเมินโครงการ (Third Party Entity: TPE) ซึ่งจะ
ทำหนาที่ตรวจสอบความใชได (validation) ของเอกสารขอเสนอโครงการ (Project
Design Document: PDD) และทวนสอบความถูกตองของรายงานการติดตามประเมิน
ผลโครงการ (veriﬁcation)
18

โครงสราง การดำเน

คณะกรรม
JCM Joint C
และฝายเลข
(Secret

รัฐบาลญี่ปุน
Government of Japan
ใหทุนพัฒนาโครงการตนแบบ JCM
สนับสนุนคาจางที่ปร�กษาและผูตรวจประเมิน
โครงการ ในการพัฒนาเอกสารเพ�่อขอข�้น
ทะเบียนโครงการและรับรองคารบอนเครดิต
มอบหมาย หน ว ยงานภาคเอกชนเป น ฝ า ย
เลขานุการฯ
รับ “คารบอนเครดิต” ของโครงการทีผ่ พ
ู ฒ
ั นา
โครงการฝายไทยแบงปนให และบันทึกในระบบ
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เครดิต (Credit issuance)
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ขัน้ ตอนการพัฒนาโครงการ JCM เริม่ จากการตรวจสอบวากิจกรรมโครงการ
มีความสอดคลองกับเงื่อนไขและสามารถใชระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับ
การรับรองแลวหรือไม หากไมเขาขายระเบียบวิธฯี ทีไ่ ดรบั การรับรองแลวจะตองพัฒนา
ระเบียบวิธีฯ ใหมและขอรับการรับรองกอนนำมาใชในการคำนวณปริมาณการลดกาซ
เรือนกระจกของโครงการ รายละเอียดการพัฒนาระเบียบวิธีฯ อยูในหนา 2.3
ผูพัฒนาโครงการตองตรวจวัดและบันทึกคาของพารามิเตอรตามที่ระเบียบ
วิธฯี กำหนดตลอดอายุโครงการเพือ่ ใชในการคำนวณปริมาณกาซเรือนกระจกทีโ่ ครงการ
สามารถลดไดซึ่งเปนหัวขอหลักในเอกสารขอเสนอโครงการที่ตองใหผูตรวจประเมิน
โครงการตรวจสอบความใชได นอกจากรายละเอียดเกีย่ วกับการคำนวณปริมาณกาซเรือน
กระจกที่โครงการสามารถลดไดแลว เอกสารขอเสนอโครงการยังมีขอมูลเกี่ยวกับราย
ละเอียดของกิจกรรมของโครงการ ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมของโครงการ และผลการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ รวมถึงแผนการติดตามประเมินผลโครงการ
ไฟล Spreadsheet ประกอบดวยแผนงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการตรวจวัด
คาการปลอยกาซเรือนกระจก (emission factor) หรือพารามิเตอรอื่น ๆ ที่ไมจำเปน
ตองตรวจวัด (ﬁxed ex ante) และแผนงานที่ใชในการบันทึกขอมูลของพารามิเตอรที่
ตองติดตามประเมินผลและคำนวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่โครงการสามารถลดได
เชน กรณีของโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย จะมีแผนงานที่ให
กรอกปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได (เมกะวัตต) จากแผงแตละชุด เชน แผงบนหลังคา
ของอาคาร A อาคาร B ซึ่งคาการปลอยกาซเรือนกระจกสำหรับโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เทากับ 0.319 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/เมกะวัตต
ปริมาณการลดกาซเรือนกระจกของโครงการ เทากับ ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได
(เมกะวัตต) x 0.319 (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/เมกะวัตต)
ผูพัฒนาโครงการตองจัดสงเอกสารขอเสนอโครงการและแผนการติดตาม
ประเมินผล พรอมทั้ง Modalities of Communication Statement Form (MoC)
ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับผูพัฒนาโครงการทั้งฝายไทยและฝายญี่ปุน ไปยังฝายเลขานุการของ
กลไกเครดิตรวม เพื่อใหเผยแพรรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบน website ซึ่ง
ผูต รวจประเมินโครงการ (Third Party Entity: TPE) จะนำความเห็นทีไ่ ดรบั ไปใชประกอบ
21

Joint Crediting Mechanism

ในการตรวจสอบความใชไดของโครงการ และเมือ่ TPE ตรวจสอบความใชไดเสร็จสิน้ แลว
จะจัดทำรายงานการตรวจสอบความใชได (validation report)
ผูพ ฒ
ั นาโครงการฝายญีป่ นุ ยืน่ PDD ทีผ่ า นการตรวจสอบความใชไดแลว แผนการ
ติดตามประเมินผลโครงการพรอมกับรายงานการตรวจสอบความใชได (validation report)
และคำขอขึน้ ทะเบียนโครงการเปนโครงการ JCM ไปยังฝายเลขานุการฯ ซึง่ จะตรวจสอบ
ความครบถวนสมบูรณของเอกสารและเสนอใหคณะกรรมการรวมฯ ขึน้ ทะเบียนโครงการ
เมื่อโครงการไดรับการขึ้นทะเบียนแลว ผูพัฒนาโครงการตองเปดบัญชีในระบบ
ทะเบียน โดยผูพัฒนาโครงการฝายญี่ปุนเปดบัญชีในระบบทะเบียนของฝายญี่ปุน สวนผู
พัฒนาโครงการฝายไทยเปดบัญชีในระบบทะเบียนขององคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก และผูพัฒนาโครงการตองตรวจวัดคาของพารามิเตอรตามที่ระบุไวใน PDD และ
บันทึกคาในแผนงานของไฟลแผนการติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
เพื่อจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
TPE จะทำการทวนสอบความถูกตองของรายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
กอนออกรายงานการทวนสอบ (veriﬁcation report) ผูพ ฒ
ั นาโครงการฝายญีป่ นุ ตองยืน่
คำขอรับการรับรองปริมาณคารบอนเครดิตพรอมทั้งรายงานการติดตามประเมินผลโครง
การทีผ่ า นการทวนสอบความถูกตองจากผูต รวจประเมินโครงการ (veriﬁed monitoring
report) และรายงานการทวนสอบความถูกตอง ไปยังฝายเลขานุการฯ ซึ่งจะตรวจสอบ
ความครบถวนสมบูรณของเอกสารและเสนอใหคณะกรรมการรวมฯ รับรองคารบอนเครดิต
ใหกับโครงการ

กรณีที่ผูพัฒนาโครงการไมประสงคจะดำเนินโครงการ JCM ตอโดยไมมีเหตุ
อันควร ผูพัฒนาโครงการฝายญี่ปุนซึ่งเปนตัวแทน (Representative Participant)
จะตองชดใชเง�นทุนที่ ไดรับใหกับรัฐบาลญี่ปุน
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การพัฒนาระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจก
ระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจกถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการคำนวณปริมาณ
การลดกาซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการซึง่ มีขอบเขตชัดเจน ดังนัน้ จึงมีการกำหนด
เงือ่ นไขกิจกรรมทีส่ ามารถใชงานระเบียบวิธฯี ได วิธกี ารคำนวณ และพารามิเตอรทต่ี อ ง
ตรวจวัด รวมทัง้ พารามิเตอรทไ่ี มจำเปนตองตรวจวัด และสามารถกำหนดคาคงทีใ่ หใชใน
การคำนวณไดตลอดอายุโครงการ ระเบียบวิธีการฯ ประกอบดวยเนื้อหา 9 สวน ดังนี้
Section

ชื่อ

รายละเอียด

A

Title of methodology

ชื่อระเบียบว�ธีฯ

B

Terms and definition

นิยาม

C

Summary of methodology

สรุปเกี่ยวกับกิจกรรมการลดกาซเร�อนกระจก การคำนวณ
หาคาการปลอยกาซเร�อนกระจกจากกรณีอางอิง/จากการ
ดำเนินโครงการ และพารามิเตอรที่ตองติดตามผล

D

เง�่อนไขสำหรับตรวจสอบวากิจกรรมโครงการมีความสอด

Eligibility criteria

คลองและสามารถใชระเบียบว�ธีฯ ในการคำนวณไดหร�อไม
E

Emission Sources and GHG types

แหลงกำเนิดกาซเร�อนกระจกและประเภทของกาซเร�อนกระจก

F

Establishment and calculation of
reference emissions

F.1 แนวคิด/หลักการที่ใช ในการกำหนดกรณีอางอิง และ
F.2 สมการคำนวณปร�มาณกาซเร�อนกระจกของกรณี
อางอิง

G

Calculation of project emissions

สมการคำนวณปร�มาณกาซเร�อนกระจกจากการดำเนิน
โครงการ

H

Calculation of emissions reductions

สมการคำนวณปร�มาณการลดกาซเร�อนกระจกจากการ
ดำเนินโครงการ

I

Data and parameters fixed ex ante

ตัวแปรที่ ไมจำเปนตองตรวจวัด
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หลักการคำนวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจก
การคำนวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจก (emissions reductions) จากการ
ดำเนินโครงการกลไกเครดิตรวม (Joint Crediting Mechanism: JCM) ตองใชระเบียบ
วิธกี ารคำนวณซึง่ ไดรบั การรับรองจากคณะกรรมการรวมสองฝาย (ฝายไทยและฝายญีป่ นุ )
ปริมาณการลดกาซเรือนกระจก คือ สวนตางระหวางปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
กอนและหลังดำเนินโครงการ จากรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 หลักการคำนวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจกจากโครงการ JCM

กลไก CDM

กลไก JCM

Emission Reduction = C-A

Emission Reduction = B-A

กอนเริ่มดำเนินโครงการ กิจกรรมที่เคยทำอยูเดิมการปลอยกาซเรือนกระจก
มากกวาคา C และเมือ่ ดำเนินโครงการแลวปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการ
(Project Emissions: PE) เทากับ A วิธีการคำนวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจก
ภายใตกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึง่ เปน
กลไกการลดกาซเรือนกระจกภายใตพิธีสารเกียวโตของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะใชคา C เปนคาการปลอยกาซเรือนกระจกกอน
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ดำเนินโครงการ ซึง่ เรียกวา การปลอยกาซเรือนกระจกของกรณีฐาน (Baseline Emissions:
BE) ซึง่ เปนคาทีค่ ำนวณโดยคิดจากกรณีทโ่ี ครงการยังดำเนินกิจกรรมเหมือนเดิม ในขณะ
ที่ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกกอนดำเนินโครงการ JCM คือ คาการปลอยกาซ
เรือนกระจกของกรณีอางอิง (Reference Emissions) หรือคา B ซึ่งเปนคาการปลอย
กาซเรือนกระจกจากการใชอปุ กรณ/เครือ่ งจักรซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ชนเดียวกันทีด่ ที ส่ี ดุ (Best
Available Technology: BAT) ที่มีจำหนายในทองตลาด เนือ่ งจากกลไก JCM มุง เนน
ใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงมายังประเทศไทย จึงตองใชอปุ กรณ/เครือ่ งจักร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงกวาอุปกรณ/เครือ่ งจักรทัว่ ไป (Business as usual: BaU) ทีจ่ ำหนาย
อยูในทองตลาดของไทย ซึ่งสวนตางระหวางคาการปลอยกาซเรือนกระจกของกรณีฐาน
(C) และกรณีอางอิง(B) ซึ่งเปนสวนที่ไมมีการขอการรับรองคารบอนเครดิตสามารถนับ
เปนการลดกาซเรือนกระจกสวนเพิม่ เติม (net emission reductions) ของประเทศไทย
ได ตัวอยางเชน โครงการเปลีย่ นเครือ่ งทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง คาการปลอยกาซเรือน
กระจกจากกรณีฐานของกลไก CDM จะคิดจากคาสัมประสิทธิข์ องประสิทธิภาพของเครือ่ ง
ทำน้ำเย็นเดิมที่เคยใชกอนทำโครงการ ในขณะที่คาการปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณี
อางอิงของกลไก JCM จะคิดจากคาสัมประสิทธิ์ของประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นที่
ดีที่สุดที่มีจำหนายในทองตลาด
การกำหนดคาการปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณีอางอิง
กรณีอา งอิงของกลไก JCM ไดจากการสำรวจเทคโนโลยีทด่ี ที ส่ี ดุ สำหรับกิจกรรม
ของโครงการทีม่ จี ำหนายและใชงานในประเทศไทย เชน คาประสิทธิภาพการทำความเย็น
ของเครือ่ งทำน้ำเย็นจะกำหนดจากคาของเครือ่ งทำน้ำเย็นทีด่ ที ส่ี ดุ ทีม่ จี ำหนายในทองตลาด
และตองดีกวาหรือเทียบเทากับคามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขัน้ สูง (High Energy
Performance Standard: HEPS) โดยเครื่องทำน้ำเย็นที่จะนำมาเปรียบเทียบตองมี
คุณสมบัตเิ ชนเดียวกันกับโครงการ เชน สารทำความเย็นตองมีคา ศักยภาพในการทำลาย
โอโซน (Ozone Depletion Potential) เปน 0 จะเห็นไดวา การปลอยกาซเรือนกระจก
จากการใชอุปกรณทั่วไปในทองตลาด (Business as Usual : BAU) จะมีคาสูงสุด การ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณีอา งอิงซึง่ เปนการใชอปุ กรณทด่ี ที ส่ี ดุ ในทองตลาดจึงมีคา
ต่ำกวา ในขณะที่การปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชอุปกรณของโครงการจะปลอย
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กาซเรือนกระจกต่ำสุด จึงเห็นไดวาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการ JCM
จะมีคา ต่ำกวากรณีทว่ั ไปและเปนไปตามหลักอนุรกั ษ (conservativeness) เปนอยางมาก
คาของกรณีอางอิง (B) เปนคาที่ไดจากการสำรวจจากแค็ตตาล็อก เอกสารคุณลักษณะ
และเว็บไซต ตัวอยางเชน โครงการประเภทการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน สามารถ
คำนวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจกของโครงการไดจากคาประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของ
อุปกรณประสิทธิภาพสูงที่โครงการใชในการดำเนินงานคูณดวยปริมาณการใชไฟฟาของ
อุปกรณนั้น
ตัวอยางเชน ระเบียบวิธีสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง กำหนดให
คำนวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณีอา งอิงจากคาปริมาณพลังงานไฟฟา
ที่เครื่องทำน้ำเย็นของโครงการใช (MWh/p) คูณดวยคาสัดสวนสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพของเครือ่ งทำน้ำเย็น (COP) ของโครงการกับเครือ่ งทำน้ำเย็นทีด่ ที ส่ี ดุ ของ
ตลาดและคาการปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟา (tCO2/MWh)
ผลการสำรวจคา COP ของเครือ่ งทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงทีม่ จี ำหนายอยูใ นทองตลาด
และการกำหนดคา COP สำหรับกรณีอางอิงมีรายละเอียดดังรูปที่ 3.3
COP
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Cooling capacity
per unit (USRt)
COPRE.i

300<X<450

450<X<550

5.59

5.69

550<X<825 825<X<1,500

5.85

6.06

รูปที่ 3.3 ผลการสำรวจคาสัมประสิทธิป์ ระสิทธิภาพของเครือ่ งทำน้ำเย็นแบบ centrifugal ทีม่ อี นิ เวอรเตอร

การปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณีอางอิง (Reference Emissions: RE)
สามารถคำนวณไดโดยใชสมการ ดังนี้
F.2. Calculation of reference emissions

: Reference emissions during the period p [tCO2/p]
: Power consumption of project chiller i during the period p [MWh/p]
: COP of project chiller i calculated under the standardizing temperature conditions
: COP of reference chiller i under the standardizing temperature conditions [-]
: CO2 emission factor for consumed electricity [tCO2/MWh]

สวนการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชเครือ่ งทำน้ำเย็นของโครงการ (Project
Emissions: PE) สามารถคำนวณไดโดยใชสมการ ดังนี้
G. Calculation of project emissions

: Project emissions during the period p [tCO2/p]
: Power consumption of project chiller i during the period p [MWh/p]
: CO2 emission factor for consumed electricity [tCO2/MWh]

27

Joint Crediting Mechanism

ขั้นตอนการพัฒนาและรับรองระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจก
ผูพ ฒ
ั นาโครงการตองตรวจสอบวากิจกรรมโครงการเขาขายตามขอกำหนดของ
ระเบียบวิธกี ารลดกาซเรือนกระจกทีไ่ ดรบั การรับรองแลวหรือไม กรณีทเ่ี ขาขายสามารถ
ใชระเบียบวิธีฯ ในการคำนวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจกได แตกรณีที่ไมเขาขาย
จะตองพัฒนาระเบียบวิธีฯ ใหมตามขั้นตอน ดังนี้
1) ฝายเลขานุการฯ ฝายญี่ปุนหรือไทย หรือผูพัฒนาโครงการจัดเตรียมราง
ระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจก (methodology) ตามขอกำหนดของแนว
ทางการพัฒนาระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจก (JCM Guidelines for
Developing Proposed Methodology) โดยใชแบบฟอรม “JCM Proposed
Methodology Form” และ “JCM Proposed Methodology Spreadsheet
Form” version ลาสุด พรอมเอกสารประกอบเสนอตอคณะกรรมการรวมฯ
2) กรณีทผ่ี พู ฒ
ั นาโครงการเปนผูจ ดั เตรียมรางระเบียบวิธฯี ใหยน่ื ตอคณะกรรมการ
รวมฯ ทางอิเล็กทรอนิกส ฝายเลขานุการฯ จะตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
ของรางระเบียบวิธฯี และแจงผลใหผพู ฒ
ั นาโครงการทราบ ภายใน 7 วัน (ปฏิทนิ )
3) กรณีที่รางระเบียบวิธีฯ มีความครบถวนสมบูรณ ฝายเลขานุการฯ เผยแพร
เอกสารบนเว็บไซต https://www.jcm.go.jp/th-jp/information/ เพือ่ รับฟง
ความคิดเห็น เปนเวลา 15 วัน (ปฏิทิน) และเผยแพรความคิดเห็นที่ไดรับบน
เว็บไซต
4) คณะกรรมการรวมฯ ประเมินรางระเบียบวิธีฯ และความคิดเห็นที่ไดรับและ
ประสานกับผูพัฒนาโครงการหากมีประเด็นใด ๆ ที่เกี่ยวกับกับระเบียบวิธีฯ
โดยอาจมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญภายนอกชวยประเมินรางระเบียบวิธีฯ กอน
พิจารณารางระเบียบวิธีฯ ภายใน 60 วัน (ปฏิทิน) นับจากวันที่ปดรับฟงความ
คิดเห็น ซึ่งผลการพิจารณามี 3 รูปแบบ ไดแก รับรอง รับรองแบบมีขอแกไข
ไมรับรอง กรณีที่ไมสามารถพิจารณารางระเบียบวิธีฯ ภายในเวลาที่กำหนด
เนื่องจากมีประเด็นที่ตองชี้แจงเพิ่มเติม ใหฝายเลขานุการฯ แจงใหผูพัฒนา
ระเบียบวิธฯี ทราบภายใน 60 วัน (ปฏิทนิ ) นับจากวันทีป่ ด รับฟงความคิดเห็น
โดยคณะกรรมการรวมตองสรุปผลการพิจารณาภายใน 90 วัน (ปฏิทิน) นับ
จากวันที่ปดรับฟงความคิดเห็น
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5) ฝายเลขานุการฯ เผยแพรผลการพิจารณาและขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับระเบียบวิธฯี
ไดแก ระเบียบวิธีฯ ที่ไดรับการรับรอง และรายงานการติดตามประเมินผล
(monitoring spreadsheet) บนเว็บไซตภายใน 5 วัน (ปฏิทิน) นับจากวันที่
คณะกรรมการรวมฯ สรุปผลการพิจารณา
6) ผูพ ฒ
ั นารางระเบียบวิธฯี สามารถเสนอรางระเบียบวิธฯี ทีไ่ มผา นการตรวจสอบ
ความครบถวนสมบูรณหรือไมผานการรับรองจากคณะกรรมการรวมฯ ไดอีก
โดยชี้แจงเหตุผลที่ทำใหรางระเบียบวิธีฯ ไมผานการตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณหรือไมผานการรับรองจากคณะกรรมการรวมฯ
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ขั้นตอนการรับรองระเบียบว�ธีการลดกาซเร�อนกระจก
เวลา

7 วัน

ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูพัฒนาโครงการ

จัดเตร�ยมรางระเบียบว�ธีการลดกาซเร�อนกระจก
(methodology)
และเสนอตอคณะกรรมการรวมฯ ทางอิเล็กทรอนิกส

JCM Guidelines for
Developing Proposed
Methodology และ
แบบฟอรม JCM Proposed
Methodology Form

ฝายเลขานุการฯ

ไดรับรางระเบียบว�ธีฯ จากผูพัฒนาโครงการ

ฝายเลขานุการฯ

พ�จารณาความครบถวนสมบูรณ
ของรางระเบียบว�ธีฯ

ไมครบถวน

แจงผลการพ�จารณา
ใหผูพัฒนาโครงการ
รับทราบ

ครบถวน

15 วัน

ฝายเลขานุการฯ

แจงผลการพ�จารณาใหผูพัฒนาโครงการรับทราบ

ฝายเลขานุการฯ

เผยแพรระเบียบว�ธีฯ ที่ผูพัฒนาโครงการ
ยื่นขอการรับรองที่มีความครบถวนสมบูรณ
หร�อ
รางระเบียบว�ธีฯ ที่ฝายเลขานุการฯ
เปนผูพัฒนาบนเว็บไซด เพ�่อรับฟ�งความคิดเห็น

ฝายเลขานุการฯ

สรุปผลเสนอคณะกรรมการรวมฯ เพ�่อพ�จารณา

60 วัน
หร�อ 90 วัน
(กรณีที่มีการขอ
ขอมูลเพ��มเติม)

ไดรับขอมูลเพ��มเติม
จากผูพัฒนาโครงการ
ใช

คณะกรรมการรวมฯ

พ�จารณา

ไมรับรอง

ใหขอขอมูลเพ��มเติม

รับรอง/รับรองแบบมีขอแก ไข
ภายใน 5 วัน

ฝายเลขานุการฯ

เผยแพรผลการพ�จารณาและ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับระเบียบว�ธีฯ บนเว็บไซต
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การพัฒนาเอกสารขอเสนอโครงการและแผนการติดตามประเมินผล
ผูพ ฒ
ั นาโครงการจัดเตรียมเอกสารขอเสนอโครงการ (Project Design Document
:PDD) และแผนการติดตามประเมินผล (Monitoring Spreadsheet) ตามขอกำหนด
ของแนวทางการพัฒนาเอกสารขอเสนอโครงการและรายงานการติดตามประเมินผล
(Guidelines for Developing Project Design Document and Monitoring Report)
แบบฟอรม “Project Design Document Form” ซึ่งใชในการพัฒนา
เอกสารขอเสนอโครงการประกอบดวยเนื้อหา
สวนที่ 1 เปนรายละเอียดกิจกรรมโครงการ ไดแก ชื่อโครงการ เทคโนโลยีที่โครงการ
ใชในการลดกาซเรือนกระจก ทีต่ ง้ั โครงการ ชือ่ ของผูพ ฒ
ั นาโครงการ วันทีเ่ ริม่
ดำเนินงานและอายุโครงการ การสนับสนุนจากฝายญี่ปุน
สวนที่ 2 เปนรายละเอียดเกีย่ วกับระเบียบวิธกี ารลดกาซเรือนกระจกทีโ่ ครงการใช ไดแก
รหัสของระเบียบวิธฯี และเวอรชน่ั การตรวจสอบวากิจกรรมโครงการเขาขาย
ที่สามารถใชระเบียบวิธีฯ ไดหรือไม
สวนที่ 3 เปนการคำนวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจกและจุดทีจ่ ะทำการตรวจวัดคา
ของพารามิเตอร ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดในแตละป
สวนที่ 4 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ (หากมี)
สวนที่ 5 การจัดรับฟงความคิดเห็น
สวนที่ 6 ขอมูลอางอิง
สวนที่ 7 ภาคผนวก
สวนที่ 8 ประวัติการปรับปรุงเอกสารขอเสนอโครงการ
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Monitoring Spreadsheet เปนไฟลที่ไดรับการรับรองพรอมกับระเบียบวิธีฯ
ที่เลือกใช ซึ่งภายในไฟลจะประกอบดวยแผนงาน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แผนการติดตามประเมินผล ใชปอนขอมูลคาดการณและคำนวณปริมาณกาซ
เรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดกอนการตรวจสอบความใชไดของโครงการ
สวนที่ 2 โครงสรางการติดตามประเมินผล ใชระบุโครงสรางการดำเนินงานและการ
จัดการงานในสวนของติดตามประเมินผลโครงการ
สวนที่ 3 การรายงานผล ประกอบดวยแผนงานสำหรับกรอกขอมูลและแผนงานสำหรับ
คำนวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่โครงการลดไดเพื่อใชในการทวนสอบความ
ถูกตองของปริมาณกาซเรือนกระจกที่โครงการลดได
การขึ้นทะเบียนโครงการ
(และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลังการขึ้นทะเบียนโครงการ)
กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกจะถูกนับเปนโครงการ JCM เมือ่ คณะกรรมการรวมฯ
เห็นชอบใหขน้ึ ทะเบียน ซึง่ ขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียนโครงการ JCM มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูพ ฒ
ั นาโครงการทุกฝายมอบหมายใหผพู ฒ
ั นาโครงการหนึง่ รายเปนผูป ระสานงาน
ซึง่ จะทำหนาทีต่ ดิ ตอประสานงานกับคณะกรรมการรวมฯ และฝายเลขานุการ
และทุกฝายลงนามรวมกันในเอกสาร Modalities of Communication
Statement Form (MoC) ซึ่งจะระบุชื่อบริษัทผูตรวจประเมินโครงการ
2) ผูพัฒนาโครงการจัดเตรียมรางเอกสารขอเสนอโครงการ (Project Design
Document: PDD) และแผนการติดตามประเมินผล (monitoring plan)
ตามขอกำหนดของ JCM Guidelines for Developing Project Design
Document and Monitoring Report
3) ผูพ ฒ
ั นาโครงการยืน่ ราง PDD และแผนการติดตามประเมินผล พรอมทัง้ MoC
และเอกสารประกอบที่จัดเตรียมโดยใชแบบฟอรม version ลาสุด มายังฝาย
เลขานุการฯ เพื่อใหฝายเลขานุการฯ เผยแพรบน website https://www.
jcm.go.jp/th-jp/information/ เพื่อรับฟงความคิดเห็น และสงเอกสารไป
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ใหผูตรวจประเมินโครงการ (TPE) ตรวจสอบความใชได (validation)
4) ฝายเลขานุการฯ ออกหมายเลขรหัสโครงการ และแจงใหผพู ฒ
ั นาโครงการทราบ
5) ฝายเลขานุการฯ เผยแพรเอกสารโครงการบนเว็บไซต เปนเวลา 30 วัน (ปฏิทนิ )
พรอมทั้งขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ไดแก ชื่อโครงการ ที่ตั้งและพิกัด
ที่ตั้ง ชื่อผูพัฒนาโครงการ ชื่อของผูตรวจประเมินโครงการ ปริมาณกาซเรือน
กระจกทีค่ าดวาจะลดได ระเบียบวิธที ใ่ี ชในการคำนวณปริมาณกาซเรือนกระจก
วันที่เริ่มเดินระบบและอายุโครงการ
6) ฝายเลขานุการฯ แจงใหผูพัฒนาโครงการและผูตรวจประเมินโครงการทราบ
URL ทีเ่ ผยแพรเอกสาร เชน https: //www. jcm.go.jp/th-jp/information/211
และวันที่เริ่มเปดและปดรับฟงความคิดเห็น
7) ผูที่ตองการแสดงความคิดเห็นสามารถสงความเห็นเปนภาษาอังกฤษ พรอม
แจงชื่อและที่อยูติดตอไปยังผูพัฒนาโครงการและผูตรวจประเมินโครงการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตามอีเมลที่ระบุบนเว็บไซต ผูตรวจประเมินโครงการจะ
ทบทวนความคิดเห็นที่ไดรับและสัมภาษณผูพัฒนาโครงการเพื่อตรวจสอบวา
ผูพ ฒ
ั นาโครงการไดคำนึงถึงความคิดเห็นทีไ่ ดรบั แลว ฝายเลขานุการฯ เผยแพร
ความคิดเห็นที่ไดรับบนเว็บไซตโดยอาจละเวนความคิดเห็นที่ผูตรวจประเมิน
โครงการพิจารณาแลวเห็นวาไมเปนความจริง (unauthentic)
8) ผูตรวจประเมินโครงการจัดสงรายงานการตรวจสอบความใชไดของโครงการ
(validation report) ใหผูพัฒนาโครงการ และแจงผลการประเมินใหฝาย
เลขานุการฯ ทราบ
9) ผูพัฒนาโครงการยื่นเอกสารตอฝายเลขานุการฯ เพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการ
ประกอบดวย ใบสมัครขอขึน้ ทะเบียนโครงการ (JCM Project Registration
Request Form) PDD ทีผ่ า นการตรวจสอบความใชไดโดยผูต รวจประเมิน
โครงการ MoC รายงานการตรวจสอบความใชไดของโครงการ และเอกสาร
ประกอบอื่น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส
10) ฝายเลขานุการฯ เผยแพรขอมูลการขอขึ้นทะเบียนโครงการบนเว็บไซต และ
แจงใหผูพัฒนาโครงการทราบทางอิเล็กทรอนิกส
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11) ฝายเลขานุการฯ ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสารและแจงผลให
ผูพัฒนาโครงการและผูตรวจประเมินโครงการทราบ ภายใน 7 วัน (ปฏิทิน)
กรณีที่เอกสารมีความครบถวนสมบูรณ จะเสนอใหคณะกรรมการรวมฯ ขึ้น
ทะเบียนโครงการ
12) ฝายเลขานุการฯ แจงผลการพิจารณาใหผูพัฒนาโครงการและผูตรวจประเมิน
โครงการรับทราบ และเผยแพรผลการพิจารณาและขอมูลที่เกี่ยวของกับ
โครงการบนเว็บไซต
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ขั้นตอนการข�้นทะเบียนโครงการ JCM
เวลา

30 วัน

7 วัน

ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวของ
JCM Guidelines for
Developing Project
Design Document
and Monitoring Report
Modalities of
Communication
Statement Form (MoC)
JCM Project Design
Document Form

ผูพัฒนาโครงการ

จัดเตร�ยมเอกสาร Modalities of Communication Statemant
และรางเอกสารขอเสนอโครงการและแผนการติดตามประเมินผล
ยื่นมายังฝายเลขานุการฯ

ฝายเลขานุการฯ

ไดรับเอกสารจากผูพัฒนาโครงการ ออกหมายเลขรหัสโครงการ
และแจงใหผูพัฒนาโครงการทราบ

ฝายเลขานุการฯ

เผยแพรเอกสารบนเว็บไซด เพ�่อรับฟ�งความคิดเห็นและแจง URL ที่
เผยแพรเอกสารใหผูพัฒนาโครงการและผูตรวจประเมินโครงการทราบ

ผูที่เกี่ยวของ

แสดงความคิดเห็นเปนภาษาอังกฤษทางอิเล็กทรอนิกส พรอมแจงชื่อ
และที่อยูติดตอ ไปยังผูพัฒนาโครงการและผูตรวจประเมินโครงการ

ฝายเลขานุการฯ

เผยแพรความคิดเห็นที่ ไดรับบนเว็บไซต

ผูตรวจประเมิน
โครงการ

จัดสงรายงานการตรวจสอบความใช ไดของโครงการ (validation report)
ใหผูพัฒนาโครงการและแจงผลการประเมินใหฝายเลขานุการฯ ทราบ

ผูพัฒนาโครงการ

ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบเพ�่อขอข�้นทะเบียนโครงการ
มายังฝายเลขานุการฯ ทางอิเล็กทรอนิกส

ฝายเลขานุการฯ

ไดรับใบสมัครและเอกสารประกอบการขอข�้นทะเบียนเผยแพรขอมูล
การขอข�้นทะเบียนโครงการบนเว็บไซต และแจงใหผูพัฒนาโครงการ
ทราบทางอิเล็กทรอนิกส และตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสาร

ฝายเลขานุการฯ

พ�จารณาความครบถวน
สมบูรณของเอกสาร

ไมครบถวน

JCM Guidelines for
Validation and Verification
JCM Validation Report
Form

JCM Project Registration
Request Form
Validated Project Design
Document
Validation Report

แจงผลการพ�จารณาให
ผูพัฒนาโครงการทราบ

ครบถวน
ฝายเลขานุการฯ

แจงผลการพ�จารณาใหผูพัฒนาโครงการ
และผูตรวจประเมินโครงการทราบ

ฝายเลขานุการฯ

เสนอใหคณะกรรมการรวมฯ พ�จารณา

คณะกรรมการรวมฯ

พ�จารณา
เห็นชอบ

ฝายเลขานุการฯ

แจงผลการพ�จารณาใหผูพัฒนาโครงการและผูตรวจ
ประเมินโครงการรับทราบและเผยแพรผลการพ�จารณา
และขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการบนเว็บไซต
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การขอรับรองปริมาณคารบอนเครดิต
โครงการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโครงการ JCM แลวจะตองตรวจวัดคาของ
พารามิเตอรซง่ึ เปนตัวแปรตามทีก่ ำหนดไวในเอกสารขอเสนอโครงการทีไ่ ดรบั การขึน้ ทะเบียน
และบันทึกคาในไฟลแผนการติดตามประเมินผลซึง่ ไดรบั การขึน้ ทะเบียน และขอรับการรับรอง
ปริมาณคารบอนเครดิต ขัน้ ตอนการขอรับรองปริมาณคารบอนเครดิตมีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูพ ฒ
ั นาโครงการตรวจวัดคาของตัวแปรตามทีร่ ะบุไวในเอกสารขอเสนอโครงการ
(PDD) ทีไ่ ดรบั การขึน้ ทะเบียน และปอนขอมูลในรายงานการติดตามประเมินผล
(monitoring spreadsheet) ที่เสนอตอคณะกรรมการรวมฯ ในขั้นตอนการ
ขอขึ้นทะเบียนโครงการ
2) ผูต รวจประเมินโครงการทวนสอบความถูกตองของปริมาณการลดกาซเรือนกระจก
3) ผูพัฒนาโครงการเปดบัญชีในระบบทะเบียนของฝายญี่ปุนและฝายไทย
4) ผูพ ฒ
ั นาโครงการยืน่ คำขอรับการรับรองปริมาณคารบอนเครดิตพรอมทัง้ รายงาน
การติดตามประเมินผลที่ผานการทวนสอบความถูกตองจากผูตรวจประเมิน
โครงการ (veriﬁed monitoring report) และรายงานการทวนสอบความถูกตอง
(veriﬁcation report) มายังคณะกรรมการรวมฯ ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อให
ฝายญี่ปุนหรือฝายไทยออกคารบอนเครดิตในระบบทะเบียนใหกับผูพัฒนา
โครงการ โดยใชแบบฟอรม “JCM Credits Issuance Request Form” ซึ่ง
ระบุปริมาณคารบอนเครดิตที่ผูพัฒนาโครงการฝายไทยและญี่ปุนที่รวมกัน
พัฒนาโครงการแตละฝายจะไดรับ (tCO2e)
5) ฝายเลขานุการฯ แจงใหผูพัฒนาโครงการทราบวาไดรับเอกสารคำขอรับการ
รับรองปริมาณคารบอนเครดิตแลวทางอิเล็กทรอนิกส
6) ฝายเลขานุการฯ ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสารคำขอรับการ
รับรองปริมาณคารบอนเครดิตภายใน 7 วัน (ปฏิทิน)
7) ฝายเลขานุการฯ เสนอเอกสารคำขอรับการรับรองปริมาณคารบอนเครดิตที่มี
ความครบถวนสมบูรณใหคณะกรรมการรวมฯ พิจารณา
8) ฝายเลขานุการฯ แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการรวมฯ ใหผูดูแลระบบ
ทะเบียนฝายญีป่ นุ และฝายไทย ผูพ ฒ
ั นาโครงการแตละฝาย และผูต รวจประเมิน
โครงการทราบ
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9) ผูด แู ลระบบทะเบียนฝายญีป่ นุ และฝายไทยออกคารบอนเครดิตใหกบั ผูพ ฒ
ั นา
โครงการ และแจงผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการรวมฯ ทราบผานฝาย
เลขานุการฯ
10) ฝายเลขานุการฯ จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกคารบอนเครดิตและ
เผยแพรสูสาธารณะผานทางเว็บไซต
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ขั้นตอนการรับรองปร�มาณคารบอนเครดิต
เวลา

ผูรับผิดชอบ
ผูพัฒนาโครงการ
ผูตรวจประเมิน
โครงการ

7 วัน

ขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ตรวจวัดคาของตัวแปรตามที่ระบุไว ในเอกสารขอเสนอโครงการที่ ไดรับ
การข�้นทะเบียน และปอนขอมูลในรายงานการติดตามประเมินผล
ทวนสอบความถูกตองของปร�มาณการลดกาซเร�อนกระจก
และออกรายงานการทวนสอบความถูกตอง

ผูพัฒนาโครงการ

เปดบัญชีในระบบทะเบียนคารบอนเครดิตของฝายญี่ปุนและไทย

ผูพัฒนาโครงการ

ยื่นคำขอรับการรับรองปร�มาณคารบอนเครดิตพรอมทั้งรายงาน
การติดตามประเมินผลที่ผานการทวนสอบความถูกตองแลว
มายังคณะกรรมการรวมฯ ทางอิเล็กทรอนิกส

ฝายเลขานุการฯ

ไดรับเอกสารคำขอรับการรับรองปร�มาณคารบอนเครดิต
แจงใหผูพัฒนาโครงการทราบทางอิเล็กทรอนิกส

ฝายเลขานุการฯ

พ�จารณาความครบถวนสมบูรณ
ของเอกสารคำขอ

JCM Guidelines for
Developing Project
Design Document
and Monitoring Report
Validated Project
Design Document
JCM Guidelines for
Validation and Verification
JCM Verification Report
Form
JCM Project Cycle
Procedure
JCM Credits Issuance
Request Form
Verified Monitoring
Report
Verification Report

ไมครบถวน

แจงผลการพ�จารณาให
ผูพัฒนาโครงการทราบ

ครบถวน
ฝายเลขานุการฯ

แจงผลการพ�จารณาใหผูพัฒนาโครงการรับทราบ

ฝายเลขานุการฯ

เสนอใหคณะกรรมการรวมฯ พ�จารณา

คณะกรรมการรวมฯ

พ�จารณา

ไมรับรอง

รับรอง

ฝายเลขานุการฯ
ผูดูระบบทะเบียน
ฝายญี่ปุนและฝายไทย

ฝายเลขานุการฯ

แจงผลการพ�จารณาใหผูดูแลระบบทะเบียนฝายญี่ปุนและฝายไทย
ผูพัฒนาโครงการและผูตรวจประเมินโครงการทราบ
ออกคารบอนเครดิตใหกับผูพัฒนาโครงการแตละฝาย
และแจงผลการดำเนินงานใหฝายเลขานุการฯ ทราบ
แจงผลการออกคารบอนเครดิตในระบบทะเบียน
ใหคณะกรรมการรวมฯ ทราบ และจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการออกคารบอนเครดิตและเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต
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แจงผลการพ�จารณาให
ผูพัฒนาโครงการทราบ

บทที่

4

สิ่งที่ผูพัฒนาโครงการ
ตองดำเนินการ
การแบงปนคารบอนเครดิต
การขอขึ้นทะเบียนโครงการ
การรายงานผลการตรวจวัดปริมาณ
คารบอนเครดิต
การขอรับรองคารบอนเครดิต
การใชงานคารบอนเครดิต

ในการพัฒนาโครงการกลไกเครดิตรวม (Joint Crediting Mechanism:
JCM) นอกเหนือจากที่ผูพัฒนาโครงการฝายไทยตองกอสรางและติดตั้งอุปกรณ
เทคโนโลยีคารบอนต่ำแลว ยังตองดำเนินการในรายละเอียด ดังนี้
การแบงปนคารบอนเครดิต
ผูพ ฒ
ั นาโครงการทีจ่ ะสมัครขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนเพือ่ พัฒนาโครงการ
ตนแบบ JCM (JCM Model Project) จากรัฐบาลญี่ปุนตองลงนามในแบบฟอรม
Agreement on the Allocation of JCM Credits วาจะแบงปนคารบอนเครดิต
ใหกับฝายญี่ปุนอยางนอยรอยละ 50 ของคารบอนเครดิตที่ไดรับจากโครงการ เพื่อ
ไมใหเกิดปญหาเรื่องการแบงปนคารบอนเครดิตภายหลังจากที่ไดรับทุนและดำเนิน
โครงการแลว ผูพัฒนาโครงการตองตรวจสอบวาโครงการที่จะยื่นขอทุนเปนไปตาม
ขอกำหนดการแบงปนคารบอนเครดิตที่คณะกรรมการรวมกลไกเครดิตรวม Joint
Crediting Mechanism (JCM) ฝายไทยใหความเห็นชอบหรือไม ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมติ
คณะรัฐมนตรีที่ใหจัดทำความตกลงทวิภาคีความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศญีป่ นุ ในการพัฒนากลไกเครดิตรวม (Joint Crediting Mechanism: JCM)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ไดกำหนดใหดำเนินงานบนพื้นฐานของการแบงปน
ผลประโยชนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมระหวางกัน
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มติประชุมคณะกรรมการรวมกลไกเครดิตรวม
Joint Crediting Mechanism (JCM) ฝายไทย
(ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560)
มีมติใหผูพัฒนาโครงการฝายไทยสามารถแบงปนคารบอนเครดิต
จากโครงการ JCM ใหกับฝายญี่ปุน โดยมีเง�่อนไข ดังนี้
กรณีที่ 1 โครงการไดรับการสนับสนุนตั้งแตรอยละ 50
ใหแบงปนคารบอนเครดิตตามสัดสวนการสนับสนุนที่โครงการไดรับ
ตอเง�นลงทุนของโครงการ โดยคิดเฉพาะการสนับสนุนที่ใหกบั โครงการทีส่ ามารถ
ประเมินมูลคาได เชน การสนับสนุนเง�นลงทุน คาจางที่ปร�กษาในการพัฒนา
ระเบียบว�ธีการลดกาซเร�อนกระจก เอกสารขอเสนอโครงการ คาจางผูตรวจ
ประเมินโครงการ
กรณีที่ 2 โครงการไดรับการสนับสนุนนอยกวารอยละ 50
ใหแบงปนคารบอนเครดิตใหกบั ฝายญีป่ นุ รอยละ 50 ได หากโครงการ
เปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
1. โครงการใชเทคโนโลยีทม่ี มี ลู คาเง�นลงทุนสูงกวา 500 ลานบาท หร�อ
2. มูลคาการลงทุนของโครงการตอหนวยคารบอนเครดิตสูงกวา
10,000 บาทตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป
หมายเหตุ: กรณีที่ไมเขาขายขอกำหนดขางตน ผูพัฒนาโครงการสามารถสอบถาม
รายละเอียดขอมูลเพ��มเติมกับ อบก.
รหัสโครงการ
TH001

ชื่อโครงการ
Introduction of Solar PV Systems on Rooftops of Factory and Office Building

ป ค.ศ.

ปร�มาณเครดิตที่ไดรับการรับรอง
(tCO2e)

บร�ษัท สยามสตีล
อินเตอรเนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน)
(tCO2e)

รัฐบาลญี่ปุน
(tCO2e)

รอยละ
ของเง�น
สนับสนุน

2016

137

68

69

54.1

2017

163

81

82

รวม

300

149

151

คิดเปนรอยละ

100

49.7

50.3

รูปที่ 4.1 ตัวอยางการแบงปนคารบอนเครดิต
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การขอขึ้นทะเบียนโครงการ
ผูพัฒนาโครงการฝายญี่ปุนจะเปนผูยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนเปนโครงการ JCM
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูพัฒนาโครงการฝายไทย เมื่อคณะกรรมการรวมฯ สองฝาย
(ฝายไทยและฝายญีป่ นุ ) พิจารณาและเห็นชอบขึน้ ทะเบียนโครงการแลว ผูพ ฒ
ั นาโครงการ
ทัง้ ฝายไทยและฝายญีป่ นุ จะตองเปดบัญชีคารบอนเครดิตกับฝายเลขานุการไทยและญีป่ นุ
เพื่อใชในการรับมอบคารบอนเครดิตที่จะขอรับการรับรองจากคณะกรรมการรวมฯ สอง
ฝายตอไป สำหรับการเปดบัญชีคารบอนเครดิตกับฝายเลขานุการฯ ไทย ผูพ ฒ
ั นาโครงการ
ตองจัดสงเอกสารเพื่อขอเปดบัญชีไปยัง อบก. ดังนี้
กรณีที่เปนนิติบุคคล
1) หนังสือแจงความประสงคจะเปดบัญชี JCM Credit โดยระบุอีเมลที่ตองการ
ใชงานในระบบ
2) ชื่อ ที่อยู และหนังสือรับรองนิติบุคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชยออกให โดยนายทะเบียนรับรองไมเกิน 3 เดือน
3) หนังสือมอบอำนาจใหผูรับมอบอำนาจ (ผูใชงานระบบ)
4) สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผูมอบอำนาจ
5) สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผูรับมอบอำนาจ
6) หนังสือรับรองการทำงานออกโดยบริษัท
กรณีที่เปนหนวยงานราชการ องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
1) หนังสือแจงความประสงคจะเปดบัญชี JCM Credit โดยระบุอีเมลที่ตองการ
ใชงานในระบบ
2) ชือ่ ทีอ่ ยู และสำเนาพระราชบัญญัติ กฎหมาย หรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วของแสดง
การจัดตั้งหนวยงาน
3) หนังสือมอบอำนาจใหผูรับมอบอำนาจ (ผูใชงานระบบ)
4) สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผูมอบอำนาจ
5) สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผูรับมอบอำนาจ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผูพัฒนาโครงการฝายไทยมีความประสงคจะมอบหมายใหเจาหนาที่ผูดูแลระบบของ
อบก.เปนผูแทนในการดำเนินการธุรกรรมในระบบทะเบียน (JCM Registry) ใหจัดทำหนังสือ
แสดงเจตจำนงที่ระบุให อบก.เปนผูดำเนินการแทน
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การรายงานผลการตรวจวัดปริมาณคารบอนเครดิต
ผูพ ฒ
ั นาโครงการตองตรวจวัดตัวแปรตามทีก่ ำหนดไวในแผนการติดตามประเมินผล
และกรอกขอมูลในไฟล Spreadsheet ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตลอดอายุโครงการ โดย
จำนวนปที่ตองรายงานขึ้นอยูกับประเภทของโครงการ เชน โครงการผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตย ตองกรอกปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย
รายเดือนใน sheet ดานลางตอเนื่องเปนเวลา 10 ป เปนตน
Monitoring Spreadsheet: JCM_TH_AM001_ver01.0
i
solar PV system
number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Reference Number:
EG!"#
Quantity of the electricity generated by the project solar PV
system i during the period p
MWh/p
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การขอรับรองคารบอนเครดิต
ผูพัฒนาโครงการฝายญี่ปุนจะเปนผูขอการรับรองคารบอนเครดิตโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูพ ฒ
ั นาโครงการฝายไทย โดยผูพ ฒ
ั นาโครงการฝายไทยตองแบงปนคารบอน
เครดิตใหกับฝายญี่ปุนอยางนอยรอยละ 50 โดยตองตรวจสอบปริมาณคารบอนเครดิตที่
สามารถแบงปนไดจากหลักเกณฑที่คณะกรรมการรวมกลไกเครดิตรวม Joint Crediting
Mechanism (JCM) ฝายไทยกำหนด
ตัวอยางแบบคำขอแบงปนคารบอนเครดิตแสดงดังรูป
JCM_TH_F_Iss_Req_ver02.0
Total verified emission reductions and allocation of credits (tCO2e) among project participants and/or both sides
Total verified
emission
reductions
(tCO2 equivalent)
Registry

Name and account number of project participants
Name: Tokyo
Name: Thai
Name:
Consultants Co.,
Manufacturing Co.,
Account number:
Ltd.
Ltd.
Account number:
Account number:
JCM-JP-100-00999
TH-910-10099-9
Thai side
Thai side
Thai side
Japanese side
Japanese side
Japanese side

Name:
Account number:

Both sides
Thai side
Japanese
side

Thai side
Japanese side

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1,000

500

500

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Total
1
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การใชงานคารบอนเครดิต
ผูพ ฒ
ั นาโครงการ JCM ฝายไทยสามารถขายคารบอนเครดิตทีไ่ ดจากโครงการให
กับผูที่ทำกิจกรรมชดเชยคารบอนภายในประเทศได โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกิจกรรมชดเชยคารบอนไดที่ http://carbonmarket.tgo.or.th/concept_
offsetting/concept_offsetting.pnc

การทำกิจกรรมชดเชยคารบอนขององคกร ผลิตภัณฑ การจัดประชุมงานอีเวนท
หร�อบุคคล เพ�่อทำใหการปลอยกาซเร�อนกระจกลดลง เร�ยกวา “Carbon Offsetting”
การทำกิจกรรมชดเชยการปลอยกาซเร�อนกระจก หร�อการซื้อคารบอนเครดิตมา
ชดเชยกับปร�มาณทั้งหมดที่ปลอยออกจากกิจกรรมตางๆ ขององคกร ผลิตภัณฑ การ
จัดประชุมงานอีเวนท หร�อบุคคล เพ�่อทำใหการปลอยกาซเร�อนกระจกเทากับศูนย
เร�ยกวา “Carbon Neutral”
45

บทที่

5

สถานการณของกลไก JCM
ในประเทศไทย
ระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจก
ผูตรวจประเมินโครงการ
โครงการ JCM Model Project
โครงการที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
ปริมาณคารบอนเครดิตที่ไดรับการรับรอง

สถานการณของกลไก JCM ในประเทศไทย
ผูพ ฒ
ั นาโครงการสามารถตรวจสอบขอมูลสถิตขิ องโครงการ JCM ตางๆ ไดท่ี
Website http://ghgreduction.tgo.or.th/jcm.html หรือ
https://www.jcm.go.jp/th-jp
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ระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจก
ผูพัฒนาโครงการตองเลือกใชระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการรวมฯ สองฝาย (ฝายไทยและฝายญี่ปุน) ฉบับลาสุด ปจจุบัน
มีระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจก จำนวน 9 วิธีการ
รหัส

ชื่อ

TH_AM001 Installation of Solar PV System

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่รับรอง

การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 23 ส.ค. 2559

TH_AM002 Energy Saving by Introduction of การใชเคร�่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง
Multi-stage Oil-Free Air Compressor

21 ส.ค. 2560

TH_AM003 Energy Saving by Introduction of
High Efficiency Inverter Type
Centrifugal Chiller

การใชเคร�่องทำน้ำเย็นแบบอินเวอรเตอร
ประสิทธิภาพสูง

21 ส.ค. 2560

TH_AM004 Installation of energy saving air jet
loom at textile factory
TH_AM005 Energy Saving by Introduction of
High Efficiency Non-Inverter Type
Centrifugal Chiller

การใชเคร�่องทอผาประสิทธิภาพสูง

21 ส.ค. 2560

การใชเคร�่องทำน้ำเย็น แบบนันอินเวอรเตอร
ประสิทธิภาพสูง

21 ส.ค. 2560

TH_AM006 Installation of Displacement
Ventilation Air Conditioning Unit in
the Cleanroom of Semiconductor
Manufacturing Factory

การใชระบบระบายอากาศประสิทธิภาพสูงภาย
ในหองประกอบชิ�นสวนของโรงงานผลิตเซมิ
คอนดักเตอร

21 ส.ค. 2560

TH_AM007 Power Generation by Waste Heat
Recovery in Cement Industry

การผลิตพลังงานไฟฟาจากความรอนเหลือทิ�ง
ของหมอเผาปูน

20 เม.ย. 2561

TH_AM008 Introducing heat recovery heat pumps การใชปมความรอนและสารทำความเย็นแบบ
with natural refrigerants for the food ธรรมชาติในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
manufacturing industries

14 ม.ค. 2561

TH_AM009 Installation of gas engine cogeneration การผลิตพลังงานรวมจากกาซธรรมชาติ
system to supply electricity and heat

14 ม.ค. 2561

หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562
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ผูตรวจประเมินโครงการ

ชื่อบร�ษัท

Lloyd’s Register
Quality Assurance
Limited (LRQA)

วันที่
ไดรับ
การ
รับรอง

1. Energy industries
2. Energy Distribution
3. Energy demand
4. Manufacturing industries
5. Chemical industry
6. Construction
7. Transport
8. Mining/mineral production
9. Metal production
10. Fugitive emissions from fuels
11. Fugitive emissions from production
and consumption of halocarbons
and sulphur hexafluoride
12. Solvent use
13. Waste handling and disposal
14. Afforestation and reforestation
15. Agriculture

ผูตรวจประเมินโครงการ (Third-Party Entities : TPEs) ที่ไดรับการรับรองใน
ประเทศไทย มีจำนวน 5 หนวยงาน โดยผูตรวจประเมินโครงการแตละรายจะสามารถ
ตรวจสอบความใชไดของเอกสารขอเสนอโครงการ (Validation) หรือ ทวนสอบความ
ถูกตองของปริมาณการลดกาซเรือนกระจก (Veriﬁcation) ตามประเภทโครงการที่รับ
การขึ้นทะเบียนเทานั้น

23
ส.ค.
2559

23
Bureau Veritas
ส.ค.
Certification
Holding SAS (BVC) 2559
Japan Quality
21
Assurance
ส.ค.
Organization (JQA) 2560
Japan Management 21 ส.ค.
Association (JMA) 2560
EPIC Sustainability
Services Private
Limited (EPIC)

10
ธ.ค.
2561

Validation
Verification
หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562
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โครงการ JCM Model Project
ปจจุปนมีขอเสนอโครงการของประเทศไทยไดรับทุนสนับสนุนใหพัฒนาเปน
โครงการ JCM Model Project จำนวน 28 โครงการ

18

10

โครงการ

โครงการประเภท
พลังงานหมุนเว�ยน

โครงการ

โครงการประเภทเพ��ม
ประสิทธิภาพพลังงาน

โครงการประเภทพลังงานหมุนเว�ยน

โครงการประเภทการเพ��มประสิทธิภาพพลังงาน

Air conditioning
Chiller
Refrigerator
Co-generation
Waste heat recovery
Heat pump

Boiler
Air-saving loom
Ion exchange membrane
Lighting
Electric vehicle
Hybrid RTG

จำนวนโครงการ

ปร�มาณการลดกาซเร�อนกระจก
(tCO2e/y)

2558

7

17,007

2559

14

64,849

2560

2

12,602

2561

5

60,328

รวม

28

154,786

Solar power
Biomass

ปงบประมาณของรัฐบาลญี่ปุน
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28

โครงการ
JCM Model Project

ปร�มาณกาซเร�อนกระจกที่คาดวาจะลดได

154,786 tCO2e/y
ไดรับเง�นสนับสนุน

~2,000

ลาน
บาท

ที่ตั้งโครงการ JCM ในประเทศไทย
นครราชสีมา

ลพบุร�

สระบุร�

พระนครศร�อยุธยา
ปทุมธานี
นครปฐม

ปราจ�นบุร�
ฉะเชิงเทรา
ชลบุร�
ระยอง
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร

ประเทศญี่ปุนใหการสนับสนุน JCM Model Project ทั้งหมด

30
8

อินโดนีเซีย

โครงการ

โครงการ

28
7

ประเทศไทย

โครงการ

ฟ�ลิปปนส

129

18
3

โครงการ

เว�ยดนาม

โครงการ

สหภาพพมา

โครงการ

โครงการ
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โครงการที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
โครงการ JCM Model Project ของประเทศไทยทีไ่ ดรบั การขึน้ ทะเบียน จำนวน
5 โครงการ
รหัส

ชื่อโครงการ

วันที่ไดรับการข�้นทะเบียน

ปร�มาณกาซเร�อนกระจก
ที่คาดวาจะลดได
(tCO2e/y)

TH001

Introduction of Solar PV Systems
on Rooftops of Factory and Office
Building

21 ส.ค. 2560

440

TH002

Reducing GHG emission at Textile
Factory of Luckytex (Thailand) Public
Company Limited by Upgrading to
Air-saving Loom

20 เม.ย. 2561

253

TH003

Installation of High Efficiency Air
Conditioning System and Chillers
in Semiconductor Factory

20 เม.ย. 2561

3,327

TH004

Energy Saving for Semiconductor
Factory with High Efficiency
Centrifugal Chiller and Compressor

20 เม.ย. 2561

324

TH005

Introduction of 3.4 MW Rooftop Solar
Power System to Air-conditioning
Parts Factories

14 ม.ค. 2562

1,071

หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562
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ปริมาณคารบอนเครดิตที่ไดรับการรับรอง
โครงการ JCM ที่ไดรับการรับรองปริมาณคารบอนเครดิต จำนวน 1 โครงการ
ไดแก โครงการ Introduction of Solar PV Systems on Rooftops of Factory and
Ofﬁce Building โดย บริษัท สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ปริมาณ
คารบอนเครดิต 300 ตันคารบอนไดออกไซตเทียบเทา สำหรับชวงระยะเวลาของการ
ดำเนินกิจกรรมตั้งแต 20 มิถุนายน 2559 – 1 ตุลาคม 2560 โดยมีการแบงปนคารบอน
เครดิตระหวางฝายไทย และฝายญีป่ นุ ในสัดสวน 49.7:50.3 เนือ่ งจากฝายญีป่ นุ ไดใหเงิน
สนับสนุนในการพัฒนาโครงการ คิดเปนรอยละ 54.1
การแบงปนคารบอนเครดิต
ระหวางฝายไทย และฝายญี่ปุน
ป ค.ศ.

ปร�มาณเครดิตที่ ไดรับการรับรอง
(tCO2e)

บร�ษัท สยามสตีล
อินเตอรเนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน)
(tCO2e)

รัฐบาลญี่ปุน
(tCO2e)

2016

137

68

69

2017

163

81

82

รวม

300

149

151

คิดเปนรอยละ

100

49.7

50.3

54

บทที่

6

โครงการ JCM
ในประเทศไทย

Introduction of Solar PV Systems on Rooftops of
Factory and Ofﬁce Building
51 หมู 2 ถนนปูเจาสมิงพราย ตำบลบางหญาแพรก
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

TH001
ปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่คาดวาจะลดได

440

(tCO2e/year)
ประเภทโครงการ

พลังงานหมุนเวียน

ผูพัฒนาโครงการฝายญี่ปุน
Paciﬁc Consultants Co., Ltd. (PCKK)
ผูพัฒนาโครงการฝายไทย
บริษัท สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันที่ไดรับการขึ้นทะเบียน 21 สิงหาคม 2560
กิจกรรม
ติดตัง้ เซลลแสงอาทิตยบนหลังคาเพือ่ ผลิตไฟฟาใชเองภายใน
โรงงาน
1) หลังคาโรงงาน กำลังการผลิตติดตั้ง 798.72 kW
2) หลังคาสำนักงาน กำลังการผลิตติดตั้ง 195.84 kW

อายุโครงการ

10 ปี
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Reducing GHG emission at Textile Factory
of Luckytex (Thailand) Public Company Limited
by Upgrading to Air-saving Loom
เลขที่ 38 หมู 14 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย
จังหวัดสมุทรปราการ

TH002

ผูพัฒนาโครงการฝายญี่ปุน
Toray Industries, Inc.

ปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่คาดวาจะลดได

ผูพัฒนาโครงการฝายไทย
บริษัท ลัคกี้เท็คซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(tCO2e/year)

วันที่ไดรับการขึ้นทะเบียน 20 เมษายน 2561

253

ประเภทโครงการ

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงงาน
อายุโครงการ

7 ปี

กิจกรรม
โครงการติดตั้งเครื่องทอผาประสิทธิภาพสูง รุน JAT810
ซึ่งผลิตโดย Toyota Industries Corporation แทนที่
เครือ่ งเดิม จำนวน 119 เครือ่ ง เครือ่ งทอผาใหมสามารถลด
การใชลมในการพุงดายไดประมาณรอยละ 20 จึงลดการใช
พลังงานของเครื่องอัดอากาศ
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Installation of High Efﬁciency Air Conditioning System
and Chillers in Semiconductor Factory
เลขที่ 140 หมู 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท
ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

TH003
ปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่คาดวาจะลดได

3,327

(tCO2e/year)
ประเภทโครงการ

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงงาน
อายุโครงการ

8 ปี

ผูพัฒนาโครงการฝายญี่ปุน
Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
ผูพัฒนาโครงการฝายไทย
บริษัท โซนี่ ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ไดรับการขึ้นทะเบียน 20 เมษายน 2561
กิจกรรม
โครงการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นหอยโขงแบบอินเวอรเตอร
ประสิทธิภาพสูง ขนาด 500 ตันความเย็น รุน ETI-50 ผลิต
โดย Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. จำนวน 3 เครือ่ ง
และเครื่องปรับอากาศแบบ swirling induction สำหรับ
หองขนาด 6,250 ตารางเมตร ซึ่งจายอากาศจากดานขาง
ของหอง จึงสามารถลดความเย็นทีต่ อ งใชในการปรับอากาศ
และลดความเร็วลมซึง่ สงผลตอการใชพลังงานของมอรเตอร
พัดลม ทำใหลดการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อเทียบกับระบบ
ปกติที่จายความเย็นจากดานบนของหองทำใหตองสูญเสีย
พลังงานกับการปรับอากาศรอนซึ่งลอยอยูดานบนของหอง
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Energy Saving for Semiconductor Factory with High
Efﬁciency Centrifugal Chiller and Compressor
เลขที่ 140 หมู 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท
ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

TH004
ปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่คาดวาจะลดได

324

(tCO2e/year)
ประเภทโครงการ

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงงาน
อายุโครงการ

8 ปี

ผูพัฒนาโครงการฝายญี่ปุน
Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
ผูพัฒนาโครงการฝายไทย
บริษัท โซนี่ ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ไดรับการขึ้นทะเบียน 20 เมษายน 2561
กิจกรรม
โครงการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นหอยโขงแบบอินเวอรเตอร
ประสิทธิภาพสูง ขนาด 500 ตันความเย็น รุน ETI-50 ผลิต
โดย Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. จำนวน 3 เครื่อง
และเครือ่ งอัดอากาศ two-stage oil-free แบบนันอินเวอรเตอร
ประสิทธิภาพสูง ขนาด 75 กิโลวัตต รุน ALE75W ผลิตโดย
Kobelco จำนวน 2 เครื่อง

59

Joint Crediting Mechanism

Introduction of 3.4MW Rooftop Solar Power
System to Air-conditioning Parts Factories
เลขที่ 88/9 88/18-20 หมู 2 ตำบลมะขามคู อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง

TH005
ปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่คาดวาจะลดได

1,071

(tCO2e/year)
ประเภทโครงการ

พลังงานหมุนเวียน
อายุโครงการ

10 ปี

ผูพัฒนาโครงการฝายญี่ปุน
Sharp Corporation
ผูพัฒนาโครงการฝายไทย
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด (มหาชน)
วันที่ไดรับการขึ้นทะเบียน 14 มกราคม 2562
กิจกรรม
โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดย
ติดตั้งบนหลังคา
1) บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด (SPEC)
จำนวน 4 แหง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 311.85,
228.8, 595.35 และ 765.45 กิโลวัตต
2) บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)
จำนวน 2 แหง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 765.45 และ
765.45 กิโลวัตต
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Thailand Greenhouse Gas Management Organization (PO)
The Government Complex, Ratthaprasasanabhakti Building, 9th Floor
120 Chaengwattana Road, Laksi, Bangkok 10210
องคการบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก (องคการมหาชน)
120 ม. 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพ 10210
http://ghgreduction.tgo.or.th/jcm

