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หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
“สนับสนุนการทวนสอบ โดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER ปีงบประมาณพ.ศ. 2561” 
 

1. วัตถุประสงค์ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค

สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ 
โครงการ T-VER เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจ โดยกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจกต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ และการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก 
(Validation and Verification Body: VVB) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและทําให้คาร์บอนเครดิตท่ีได้จาก
โครงการ T-VER มีความน่าเชื่อถือ โดยคาร์บอนเครดิตดังกล่าวสามารถนําไปใช้ในกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 
หรือซ้ือขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ นอกจากการลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว กิจกรรมภายใต้โครงการ  
T-VER ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมด้านอ่ืนๆ เช่น การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ลดปัญหามลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนามุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว   

อบก. จึงได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกผ่านโครงการ T-VER  และเกิดการขยายผลไปยังหน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึน โดย 
อบก. จะดําเนินการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) ของโครงการโดยผู้ประเมินภายนอก  

 
2. ข้อกําหนดและเง่ือนไขการสมัคร 

2.1 ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานในการกํากับของรัฐ ท่ีได้รับ
การข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER 

2.2 ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน โดยต้องมีหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการท่ี
ลงนามโดย ผู้มีอํานาจหรือเทียบเท่า และต้องมีการจัดต้ังทีมงานซ่ึงมีการกําหนดผู้รับผิดชอบและ
อํานาจหน้าท่ีท่ีชัดเจนเพ่ือดําเนินงาน 

2.3 หน่วยงานต้องสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผล (Monitoring Report) แล้ว
เสร็จ เพ่ือให้ผู้ประเมินภายนอก (VVB) สามารถเข้าทวนสอบ (Verification) พร้อมสามารถแสดง
หลักฐานเอกสารประกอบการทวนสอบท่ีชัดเจน  

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

2.5 ต้องยินยอมให้ อบก. นําผลสําเร็จจากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมาย
รายอ่ืน ๆ ได้ 

การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทวนสอบ (Verification)  ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของอบก. ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 
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3. แนวทางการให้การสนับสนุน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะให้การสนับสนุนสําหรับหน่วยงานท่ีผ่าน
หลักเกณฑ์การคัดเลือก โดย อบก.จะสนับสนุน ดังนี้ 

1) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับโครงการ T-VER และการจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
อย่างน้อย จํานวน 1 ครั้ง  

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

และจัดทํารายงานการทวนสอบ (Verification Report) เพ่ือใช้ประกอบการขอรับรองปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีลดได้  

4. วิธีการและข้ันตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

อบก. ได้กําหนดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกหน่วยงานไว้ดังนี้ 
4.1  หน่วยงานท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการต้องศึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือก และต้องมีความพร้อมท่ีจะ

ดําเนินการโครงการตามเง่ือนไขของโครงการตลอดทุกข้ันตอนของการดําเนินการ 
4.2  ต้องกรอกรายละเอียดลงใน “ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ” (เอกสารแนบ 1) พร้อมแนบหลักฐาน

ประกอบ ต่ างๆ  ท้ั งนี้  ส ามารถ  download แบบฟอร์ ม ไ ด้ ท่ี  website : 
http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver/ 

4.3 หน่วยงานควรตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยใบสมัครจะประกอบด้วย 4 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
ส่วนท่ี 3 : แผนการดําเนินงาน 
ส่วนท่ี 4 : หลักฐานประกอบ 

เม่ือหน่วยงานจัดเตรียมใบสมัครและหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามท่ีระบุในใบสมัครเป็นท่ีเรียบร้อย 
และลงลายมือชื่อของผู้ท่ีมีอํานาจลงนามให้ชัดเจน พร้อมกับประทับตรา (ถ้ามี) ให้จัดเอกสารท้ังหมดใส่ในซอง
เดียวกัน โดยยื่นใบสมัครมาท่ี  

 
 
 
 
 

4.4  กําหนดระยะเวลาในการรับสมัครต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2560 หรือ เม่ือได้จํานวน
หน่วยงานท่ีสมัครเข้าร่วมครบตามข้อกําหนดของโครงการ  

 

 

สํานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล  
(ใบสมัครเข้าร่วมรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ T-VER ประจําปี 2561) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพ 10210 
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5. การตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ  

หน่วยงานท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการหลังจากทราบผล
การคัดเลือก ภายในระยะเวลาท่ี อบก. กําหนด หากหน่วยงานไม่ตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยไม่มีเหตุอันควรและน่าเชื่อถือ อบก. จะถือว่าหน่วยงานดังกล่าวสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม
โครงการ 

6. วิธีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน 

6.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
1) หน่วยงานต้องยินดีและอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีของ อบก. ในการให้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม 

และเยี่ยมชมโครงการ ณ ท่ีตั้งโครงการตามความเหมาะสม  เพ่ือตรวจประเมินเบ้ืองต้น 
2) โครงการท่ีจะนํามาเข้าร่วมต้องมีช่วงระยะเวลาท่ีขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้หรือกัก

เก็บไม่น้อยกว่า 6 เดือน   
 

6.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน 
1) อบก.จะพิจารณารายละเอียดข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครเข้าร่วมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ

นําส่งข้อมูลครบถ้วนตามข้อกําหนดในการรับสมัคร 
2) ต้องผ่านตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกท่ี อบก. กําหนด  
3) กรณีท่ีมีหน่วยงานผ่านหลักเกณฑ์มากกว่าจํานวนท่ี อบก. กําหนดไว้ (จํานวน 5 โครงการ)  อบก. 

จะพิจาณาให้สิทธิ์กับหน่วยงานท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการตามลําดับก่อนหลังของการยื่นใบสมัคร โดยถือวันท่ี 
อบก.ได้รับเอกสาร  

4) กรณีท่ีมีหน่วยงานผ่านหลักเกณฑ์น้อยกว่าจํานวนท่ีกําหนด  อบก.จะพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปตามท่ีเห็นสมควร 

5) ถ้าเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
6) ผลการพิจารณาคัดเลือกของ อบก. ถือเป็นสิ้นสุด 

7. ข้อสงวนสิทธิ์ 

7.1  หน่วยงานท่ีได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการต้องอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีของ อบก. หรือ
ผู้ประเมินภายนอก ในการเข้าทวนสอบ ณ ท่ีตั้งโครงการ ตามความเหมาะสม 

7.2  อบก. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไข เพ่ิมเติม เง่ือนไขหรือข้อกําหนดในหลักเกณฑ์การดําเนินงานต่าง ๆ ในกรณี
ท่ีเกิดปัญหาหรืออุปสรรคซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้
สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
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การสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

หน่วยงานท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอข้อมูลโครงการฯ เพ่ิมเติมได้ท่ี 
สํานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล  
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพ 10210 
เบอร์โทรศัพท์ 02-141-9843-7  


