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การพัฒนาโครงการการพัฒนาโครงการ  CDM: Renewable CDM: Renewable 
EnergyEnergy  และตลาดหลังปและตลาดหลังป  20122012
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Annex I

Holding Account
Company A/ผูซื้อ

Annex I

CERs
CDM Registry

CERs
CDM Registry



การสัมมนา CDM พลังงานทดแทน ยากง่ายไม่เท่ากัน ซื้อขายได้ถึงปไีหน?

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 2

ประเภทโครงการประเภทโครงการ  CDM CDM ในประเทศไทยในประเทศไทย

� การผลิตพลังงานจากกาซชีวภาพ
◦ นํ้าเสีย โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานนํ้ามันปาลม 

โรงงานเอททานอล ฟารมสุกร
◦ หลุมฝงกลบขยะ

� ความรอนปลอยทิ้งจากโรงงานปูนซีเมนต
� โรงไฟฟาพลังชีวมวล, ปุยชีวภาพ
� โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย
� โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก
� โครงการลดไนตรัสออกไซด
� โครงการประหยัดพลังงาน จากการเปล่ียนชนิด

เช้ือเพลิง การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต

สถานการณคารบอนเครดิตหรือโครงการสถานการณคารบอนเครดิตหรือโครงการ  CDM CDM 
ในประเทศไทยในประเทศไทย  ((�����ก	
������ก	
�  25525533))

� โครงการ CDM ในประเทศไทยไดรับการรับรอง (ไดรับ 
Letter of Approval: LoA) แลวจํานวน 123 โครงการ 
(คืน 14โครงการ)

� รวมปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงไดอยางเปนทางการ 
หรือปริมาณคารบอนเครดิตประมาณ 7.95 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ป (MtCO2e/y) มีมูลคา
กวา 5,000 ลานบาท/ป เกิดการลงทุนกวา 37,000 ลาน
บาท

� โครงการฯกําลังอยูในระหวางการพิจารณา 6 โครงการ
ประมาณ 0.53 MtCO2e/y และ มีจํานวนผูแสดงความ
จํานงกวา 220 โครงการ

� มีโครงการทีข้ึ่นทะเบียนแลว 40 โครงการ และไดรับการ
รับรองจาก CDM EB แลว 2 โครงการ (811,400 tCO2e/y)
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แนวโนมโครงการแนวโนมโครงการ  CDM CDM ในประเทศไทยในประเทศไทย
((LoILoI / / พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25532553))

ประเภทโครงการ จํานวนโครงการ %

กาซชวีภาพ 75 30.74

ชีวมวล 79 32.38

กาซชวีภาพและชวีมวล 6 2.46

พลังงานลม 14 5.74

พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานน้ํา

30
2

12.30
0.82

กาซธรรมชาติ 10 4.10

เพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงาน

10 4.10

การขนสง 5 2.05

การปลูกปา 1 0.41

อ่ืนๆ 12 4.92

รวม 244 100.00

สถานการณคารบอนเครดิตท่ัวโลกสถานการณคารบอนเครดิตท่ัวโลก
((พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25525533))

� โครงการ CDM ที่ ข้ึนทะเบียนแลว ทั่วโลกมีจํานวนประมาณ 
2,520 โครงการ (395.97 MtCO2e/y) ประเทศ อินเดีย 
และจีน มีจํานวนโครงการและ CERs มากที่สุด

� โครงการ CDM ที่กําลังพัฒนามีกวา 4,200 โครงการและ 
รอการข้ึนทะเบียน มีจํานวนกวา 120 โครงการ

� จํานวน CERs รวมที่คาดวาจะไดเม่ือส้ินสุดป 2012 
ประมาณ 4,780 MtCO2e/Y
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อันดับจํานวนโครงการอันดับจํานวนโครงการ  CDM CDM จากจาก  6868  ประเทศประเทศ
((พพ..ยย.. 2553)2553)

� อันดับจํานวนโครงการท่ีขึ้นทะเบียนแลว
1. China                       1,011  
2. India                           549
3. Brazil                          179
4. Mexico                        123
5. Malaysia                       86
6. Indonesia                     49
7. Republic of Korea        48
8. Philippines                   42
9. Thailand                       40
10.Chile                             38

สถานภาพปจจุบันโครงการสถานภาพปจจุบันโครงการ  CDMCDM
� จํานวนโครงการมีการขึ้นทะเบียนมากที่สุดในป 2552 

(56 โครงการ/เดือน) แตปริมาณ CER ลดลงเล็กนอย 
โครงการสวนใหญ (80%) อยูในเอเชีย

� โครงการประเภท Hydro เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง (35% 
ในป 2552)

� ระยะเวลาที่ใช validation เพ่ิมขึ้นเกือบ 1 ป (จากป 
2549)ความลาชาเปนเหตุใหสูญเสีย CER ประมาณ 1 
billion tons และ ยกเลิกโครงการไปประมาณ 15% 
สูญเสีย CER ประมาณ 47 Mtons

� ระยะเวลาในกระบวนการขึ้นทะเบียนเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 
1 เทา (จากป 2549)

� ปริมาณ CER ที่ไดรับจริงมีประมาณ 83.7% ของที่
ระบุใน PDD
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จํานวนโครงการจํานวนโครงการ  CDM CDM ท่ีถูกขอทบทวนและถูกท่ีถูกขอทบทวนและถูก

ปฏิเสธปฏิเสธ  ((กก..พพ.. 25532553))

� 2,029 โครงการไดรับการขึ้นทะเบียน
� 979 โครงการถกูขอทบทวน (requested for 

review)
� 499 โครงการกําลังอยูในกระบวนการทบทวน
� 149 โครงการถกูปฏิเสธ (rejected)
� 26 โครงการ ถอนตัวเองหลังจากถกูขอทบทวน

ในปพ.ศ. 2552 จํานวนโครงการที่ยื่นขอข้ึนทะเบียน
ถูกขอทบทวนความถูกตองประมาณ 50%

แนวทางแกปญหาของแนวทางแกปญหาของ  CDM EBCDM EB

� Guidance on the demonstration and assessment 
of prior consideration of the CDM มีผลใหจํานวน
โครงการที่ถูกทบทวนนอยลง

� Guidance on the assessment of investment 
analysis ไมมีผลใหจํานวนโครงการถูกทบทวนลดลง
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Automatic Automatic AdditionalityAdditionality for Renewable for Renewable 
Energy Projects of up to 5MWEnergy Projects of up to 5MW

� โครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ท่ีเขาขาย 1 
ใน 4 เงื่อนไขตอไปน้ี 
◦ สถานท่ีต้ังอยูในพื้นท่ียากจน 
(underdeveloped region)
◦พลังงานท่ีผลิตไดไมไดเช่ือมตอกับ Grid
◦ โครงการใชระบบขนาดเล็ก และมีผูบริโภคเปน
บานเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก
◦ โครงการใชเทคโนโลยีเฉพาะดานท่ีแนะนําโดย
ประเทศเจาบานและไดรับการรับรองจาก CDM EB

Specific RE TechnologiesSpecific RE Technologies
��������	
������������������	
����������

Biogas
- wastewater (anaerobic treatment system)
- organic waste (anaerobic digestion system)

Biomass
- Biomass (agricultural biomass)

Solar
- Photovoltaic & thermal

Wind
- Wind power (wind turbine)

Hydro
-Hydro power (Hydro turbine)

Geothermal
- Geothermal (Steam turbine)

Solid Waste
- Refuse Derived Fuel (RDF)
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For Developed Countries

MitigationAdaptationAdaptation

AWG - LCA

FinancingFinancing

TechnologyTechnology

Capacity Building

Shared Vision

For Developing Countries

(NAMA)

REDD plusREDD plus

Cooperative Sectoral approach

Various Approaches including 

Market Mechanism

Economic & Social Consequences

AWG - KP

Aggregate & 

Individual Numbers
Scale of Emission Reduction

Mechanism / CDM

LULUCF

Potential Consequences

Copenhagen ACCORDCopenhagen ACCORD
� กําหนดเปาหมายควบคุมอุณหภูมิโลก ไมใหเพ่ิมเกิน 2˚C

(ประเมินความจําเปนอีกคร้ังในป 2015 ที่อาจตองจํากัดอุณหภูมิที่ 1.5˚C)

� ใหมีพิธีสารเกียวโต ตอไป
� ตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนด Global and 

national peaking emission และความสําคัญของ
ประเทศกําลังพัฒนาที่ตองขจัดความยากจนกอน และ
ตระหนักวายุทธศาสตร Low-emission development strategy 
เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืน

� ทุกประเทศ ดําเนินการลดกาซเรือนกระจก
� ประเทศพัฒนาแลว ตองมีพันธกรณีแบบกําหนดเปาหมาย
� ประเทศกําลงัพัฒนา ไมตองกาํหนดเปาหมาย แตมีการจัดทํา

แผนการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ
� ประเทศดอยพัฒนา (LDC) และประเทศหมูเกาะ ลดกาซฯโดย

ความสมัครใจ และจะไดรับการสนับสนุนทางการเงนิ
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� สงเสริมกลไกตลาด ในการลดกาซฯ

� ใหความสําคัญเก่ียวกับการอนุรักษปา (REDD plus) 

� แผนการลดกาซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนา
(NAMA) ที่ตองการการสนับสนุนจากกองทุนฯ หรือเงิน
ระหวางประเทศ ตองไดรับการข้ึนทะเบียน และมีการ
ตรวจสอบ (MRV) ดวยกลไกระหวางประเทศ

� ประเทศกําลังพัฒนา ตองจัดทํารายงานแหงชาติ (National 
Communication) และบัญชีกาซเรือนกระจก ทุก 2 ป

� ดานการเงิน : จัดตั้งกองทุน Copenhagen Green Climate 
Fund  และระดมเงินทุน $30billion สําหรับป 2010-2012 และ
จัดหาอีก $100 billion ตอปจนถึงป 2020 เพื่อสนับสนุนประเทศ
กําลังพัฒนา ในดานการปรับตัวตอผลกระทบ และดานการลดกาซ
เรือนกระจก

Copenhagen ACCORDCopenhagen ACCORD ((ตอตอ))

� ระบุใหแตละประเทศสงรายละเอียดโดย 
◦ ประเทศพัฒนาแลว : ใหสงเปาหมายการลดกาซฯ 

◦ ประเทศกําลังพัฒนา : ใหสงกิจกรรมการลดกาซฯ  

ตามรูปแบบในตารางที่กําหนด ไปยัง สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553

Copenhagen ACCORDCopenhagen ACCORD ((ตอตอ))
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แนวโนมของตลาดคารบอนแนวโนมของตลาดคารบอน  
และพิธีสารเกียวโตและพิธีสารเกียวโต
� สหภาพยุโรปและญ่ีปุนจะลดกาซเรือนกระจก 

20% และ 25% ภายในปค.ศ. 2020 (จากเดิม 5% 
ภายในป 2012)

� สหรัฐฯจะลดกาซเรือนกระจก 17% และ 80% 
ภายในปค.ศ. 2020 และ 2050 ตามลําดับ ??

� ตลาดคารบอนจะยังคงอยูและดําเนินการตอไปหลัง
ปค.ศ. 2012

� กลไกท่ีเพิ่มขึ้น :
◦ การอนุรักษปาไม (REDD+) 
◦ กลไกนโยบายของรัฐ (NAMA)
◦ กลไกควบคุมภาคการผลิตรายสาขา (Sectoral Approach)

คุณภาพโครงการคุณภาพโครงการ  CDMCDM

� คุณภาพโครงการฯ เปนปจจัยเพิ่มมูลคา 
คารบอนเครดิต

�คุณภาพโครงการ CDM:
◦ ปริมาณการลดกาซเรือนกระจก
◦ ระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการ
� การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
� การเสริมสรางคุณภาพชีวติและสังคม



การสัมมนา CDM พลังงานทดแทน ยากง่ายไม่เท่ากัน ซื้อขายได้ถึงปไีหน?

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 10

มาตรฐานมงกุฎไทยมาตรฐานมงกุฎไทย
Crown StandardCrown Standard

� Crown Standard มาตรฐานแสดงคุณภาพ
โครงการ CDM ของประเทศไทย 

� เพ่ิมมูลคา Thai CERs (vs Gold Standard)
� เกณฑการใหมาตรฐานฯ:

1.   คะแนนรวม และคะแนนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ไดระดับ B (> 50%)

2.   การมีสวนรวมของประชาชน: จัดการรับฟงความเห็น มิใช
แจงเพ่ือทราบ  (คะแนนหมวดสังคม ขอ 1 ได +1 ข้ึนไป)

3.   การใหสังคม: สนับสนุนการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คะแนนหมวดสังคม  
ขอ 2 ได +1 ข้ึนไป หรือ ขอ 3 ได +2)

� โครงการท่ีไดรับการรับรองไปแลว จะใหมาตรฐานฯไดโดยผาน
กลไกการติดตามตรวจสอบจากเครือขายของ อบก.

Crown StandardCrown Standard and and Gold StandardGold Standard

� องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)
ไดลงนามความรวมมือกับ Gold Standard Foundation 
เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2552

� อบก. เปน the 1st Gold Standard DNA
� โครงการ CDM ในประเทศไทยท่ีไดรับ Crown 

Standard
◦ ใชเวลาส้ันลงในการขอรับ Gold Standard
◦ เสียคาใชจายนอยลงในการไดรับ Gold 
Standard

gs_logo_portfolio
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การรวมโครงการขนาดเล็กการรวมโครงการขนาดเล็ก  เพื่อความเปนไปเพื่อความเปนไป
ไดในการดําเนินโครงการไดในการดําเนินโครงการ  CDMCDM

� BUNDLE Approach
โครงการดําเนินการ เร่ิมพรอมกัน เลิกพรอมกัน

+              +             +             +             +

� PROGRAMATIC Approach 
(Programatic of Activities: PoA)

โครงการไมตองดําเนินการพรอมกัน เพ่ิมโครงการเม่ือใดก็ได
28 ป

ความเปนมาของโครงการแบบความเปนมาของโครงการแบบ  PoAPoA : : 
อุปสรรคของโครงการอุปสรรคของโครงการ  CDM CDM ท่ัวไปท่ัวไป

� โครงการอันเน่ืองมาจากนโยบายหรือมาตรฐานฯ
ของรัฐไมสามารถขึน้ทะเบียนเปนโครงการกลไก
การพัฒนาท่ีสะอาด (CDM)

� โครงการ CDM ขนาดเล็กมีคาใชจายสูงในการ
พัฒนาโครงการ

CDM EB จึงพัฒนาระบบกลไกการพฒันาท่ี
สะอาดแบบแผนงานโครงการ (PoA) เพื่อลด
อุปสรรคขางตนและใหมีการลดกาซเรือนกระจก
มากขึ้นจากประเทศกําลังพัฒนา
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โครงการโครงการ  CDM CDM แบบแบบ  PoAPoA

โครงการแบบแผนงาน PoA
ผลจากนโยบาย/มาตรการของรัฐ หรือ

การริเร่ิมของภาคเอกชน

โครงการแบบแผนงาน PoA
ผลจากนโยบาย/มาตรการของรัฐ หรือ

การริเร่ิมของภาคเอกชน

มีจํานวนและประเภทโครงการ/กิจกรรม
(CDM Programme Activity: CPA) ไดมาก

มีจํานวนและประเภทโครงการ/กิจกรรม
(CDM Programme Activity: CPA) ไดมาก

28 ปและ
60 ปสําหรับ

โครงการประเภทปาไม

28 ปและ
60 ปสําหรับ

โครงการประเภทปาไม

CPA 1 CPA 2 CPA 3,..

คุณลักษณะของโครงการแบบคุณลักษณะของโครงการแบบ  PoAPoA
CDM CDM small scale 

Bundling 
CDM PoA

� โครงการเดียว
� ที่ตั้งไดแหง
เดียว

� ดําเนินการได
คร้ังละ 1 
โครงการ

� มี crediting 
period ของ
ตนเอง
� โครงการแบบ
สมัครใจ
� รูตัวผูดาํเนิน
โครงการกอน
� Additionality

� มีจํานวนโครงการได
มาก
� มีที่ตั้งไดหลายแหง

� ดําเนินการไดคร้ังละ
หลายโครงการ แตตอง
เร่ิมและเลิกพรอมกัน
� crediting period ของ
แตละโครงการเทากัน
� โครงการแบบสมัครใจ

� รูตัวผูดาํเนินโครงการ
กอน
� Additionality

� มีจํานวนโครงการไดมาก
� มีที่ตั้งไดแบบไรพรมแดน ทั้งใน
ประเทศ และหลายประเทศรวมกัน
� ดําเนินการไดมากโครงการ โดย
เพ่ิมโครงการไดภายใตแผนงาน
ตามกรอบเวลาของอายุแผนงาน
� แตละโครงการ (CPA) มี 
crediting period ของตัวเอง
� โครงการ (CPA) เปนไดทั้งแบบ
สมัครใจ และแบบแผนและ
นโยบายหรือมาตรฐาน  (mandatory)

� ไมรูตัวผูดําเนินโครงการกอน 
(ยกเวน CPA รายแรก)
� Additionality ทั้งระดับ PoA 
และ CPA
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ความเปนไปไดของลักษณะโครงการแบบความเปนไปไดของลักษณะโครงการแบบ  PoAPoA

Many locations
Many technologies

One location 
Many technologies

Many locations
One technology

One location
One technology

Baseline and monitoring methodology ควรเปนวิธีเดียวกันทุก CPA
ในกรณีที่ใช multiple methodologies  ในข้ันตอน validation

DOE ตองขอความเห็นชอบจาก CDM EB กอนการเสนอข้ึนทะเบียน

Baseline and monitoring methodology ควรเปนวิธีเดียวกันทุก CPA
ในกรณีที่ใช multiple methodologies  ในข้ันตอน validation

DOE ตองขอความเห็นชอบจาก CDM EB กอนการเสนอข้ึนทะเบียน

การดําเนินงานโครงการการดําเนินงานโครงการ  CDMCDM--PoAPoA

C/ME แจงความจํานง (LoI) ตอ DNA, CDM EBC/ME แจงความจํานง (LoI) ตอ DNA, CDM EB

C/ME จัดเตรียมเอกสาร PDD 
ระดับแผนงานและระดับโครงการ 

(CPAโครงการที ่1)
(CDM-PoA-DD และ CDM-CPA-DD)

C/ME จัดเตรียมเอกสาร PDD 
ระดับแผนงานและระดับโครงการ 

(CPAโครงการที ่1)
(CDM-PoA-DD และ CDM-CPA-DD)

C/ME จัดเตรียมเอกสารการประเมินผล
กระทบฯและดัชนชีีว้ัดการพัฒนาทีย่ั่งยนื 
ระดับแผนงานและระดับโครงการ
(CPAโครงการที ่1)

(IEE-SDC-PoA และ IEE-SDC-CPA)

C/ME จัดเตรียมเอกสารการประเมินผล
กระทบฯและดัชนชีีว้ัดการพัฒนาทีย่ั่งยนื 
ระดับแผนงานและระดับโครงการ
(CPAโครงการที ่1)

(IEE-SDC-PoA และ IEE-SDC-CPA)

อบก.ให
LoA

อบก.ให
LoA

Validation
by DOE1

Validation
by DOE1

ขึ้นทะเบียนโครงการ PoA

ดําเนินโครงการและติดตามฯ
Implementation and Monitoring

Verification by DOE2

CER Issuance by CDM EB

CPA 2,..CPA 2,..

อบก. แจง EB
ขอถอน CPA 
ไดภายใน 1 ป

หลังขึ้นทะเบียน

อบก. แจง EB
ขอถอน CPA 
ไดภายใน 1 ป

หลังขึ้นทะเบียน

อบก. แจง EB
ขอถอน CPA 

ไดภายใน 6 เดือน
หลังไดรับ CER

อบก. แจง EB
ขอถอน CPA 

ไดภายใน 6 เดือน
หลังไดรับ CER
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คุณสมบัติของคุณสมบัติของ  Coordinating/Managing Entity Coordinating/Managing Entity 
(C/ME)(C/ME)

คุณสมบัติองคกรหรือหนวยงานบริหารโครงการ 
PoA

1. หนวยงานของรัฐ องคการ สถาบันการศึกษา หรือ 
สถาบันภายใตการกํากับของรัฐ หรือ

2. นิติบุคคลที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
และไดรับการจดทะเบียนเปนที่ปรึกษากับ
กระทรวงการคลัง หรือ

3. นิติบุคคลที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ตางประเทศ ที่มีสํานักงานในประเทศไทย

4. องคกร/หนวยงานขางตน จะตองมีบุคลากรเปน
นักวิชาการผูเช่ียวชาญมีประสบการณที่เก่ียวของ
อยางนอย 3 ป จํานวนอยางนอย 2 คน และไมเคยถูก
พัก/ถูกเพิกถอน Letter of Authorization เวนแตระยะได
ผานมาแลวไมนอยกวา 3 ป

หนาที่และความรับผิดชอบของหนาที่และความรับผิดชอบของ  C/MEC/ME

1. ดําเนินการแจงความจํานง (LoI)
2. กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก CPA ท่ีจะเขารวมใน PoA
3. ดําเนินการขอคํารับรองจาก อบก. (LoA)
4. ดําเนินการศึกษาและจัดเตรียมเอกสารท้ังหมดท่ีเก่ียวของในการ

ดําเนินโครงการ PoA
5. ยืนยันการดําเนินงานโครงการฯ PoA เปนแบบสมัครใจหรือตาม

นโยบาย/แผนงานของรัฐ
6. ตรวจสอบสถานภาพแตละ CPA วา เขาขายเปนโครงการ CDM,  

อยูในแผนงานท่ีไดข้ึนทะเบียนแลว หรือ เริ่มตนกอนท่ี PoA ไดรับ
การ validate: Additionality

7. จัดทําระบบการจัดการและควบคุมการดําเนินงานของ CPAs
8. ประสานการดําเนินโครงการฯกับองคกรท่ีเก่ียวของ รวมถึง DOE

และ รายงานผลการดําเนินงานทุก 12 เดือน ตอ อบก.
9. ชําระคาธรรมเนียมฯท่ี อบก. และ CDM EB
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การเตรียมเอกสารเพื่อขอคํารับรองการเตรียมเอกสารเพื่อขอคํารับรอง
ระดับแผนงานระดับแผนงาน
เอกสารควรมีรายละเอียด ตอไปน้ี

� บทนํา
� วัตถปุระสงคของแผนงานฯ
� ประเภทและขนาดของโครงการ (CPA) ท่ีจะเขามาในแผนงานฯ
� ขอบเขตและระยะเวลาของแผนงานฯ
� กรอบแผนงานดานส่ิงแวดลอมและการพฒันาท่ีย่ังยืน เพื่อเปน

เกณฑในการคัดเลือกโครงการ CPA
� การวิเคราะหแนวโนมของผลกระทบจากการดําเนินงานตาม

แผนงานฯ
� แผนการติดตามตรวจสอบ CPA
� แผนการประสานงานกับ อบก.
� รายละเอียดคุณสมบัติและหนาท่ีของ C/ME
� อ่ืนๆ เชน นโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวของ การลงทุน เทคโนโลยี ฯลฯ

การเตรียมเอกสารเพื่อขอคํารับรองการเตรียมเอกสารเพื่อขอคํารับรอง
ระดับโครงการระดับโครงการ  ((เริ่มตนเริ่มตน))

� ใชแนวทางเดียวกับโครงการ CDM ท่ัวไป

................

� คาธรรมเนียมในการรับรองโครงการ PoA
� 135,000 บาท/แผนงาน และโครงการเร่ิมตน
� 15,000 บาท/โครงการ (จายเม่ือรับ Letter of 

Acknowledgement เม่ือรายงานความกาวหนา
ทุก 12 เดือน)
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ตลาดคารบอนภาคสมัครใจตลาดคารบอนภาคสมัครใจ  
Voluntary Carbon MarketVoluntary Carbon Market

� การซ้ือขาย VERs มีมากข้ึนแตราคาต่ําลง
� CCX: Chicago Climate Exchange
◦ $0.5 - 0.9/tCO2e :2003-2008
◦ $0.5 – 0.75/tCO2e :2009-2010

� Over-the-Counter, ราคาข้ึนกับ Vintage and 
Location
◦Gold Standard: €8-9/tCO2e 
◦ Voluntary Carbon Standard: 

� North America $5/tCO2e
� Southeast Asia and South America $4-5/tCO2e
� China and India <$2.5-3.5/tCO2e

Source: MF Global WeeklySource: MF Global Weekly

ตลาดคารบอนภาคสมัครใจในประเทศตลาดคารบอนภาคสมัครใจในประเทศ
มาตรฐานการลดกาซเรือนกระจกในเมืองลดคารบอนมาตรฐานการลดกาซเรือนกระจกในเมืองลดคารบอน
((Low Carbon City)Low Carbon City)

กาซ
เรือน
กระจก

ป

BAU แนวโนมการปลอยกาซฯ

โดยไมมีมาตรการลด

การลดกาซฯโดยการประหยัดพลังงาน

การลดกาซฯโดยการปลูกตนไมในเมือง

การลดกาซฯดวยการลดของเสีย

A

B

C

MRV on A,B,C,… = CS:LCC 7853/a,b,c,…

% beyond BAU
(National Target) 
= CS:LCC 7853

CS:LCC7853 + Proven Co-benefit = Premium Crown Standard
(higher VERs’ price) 
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� CS:LCC 7853 – 1: Energy Saving
� CS:LCC 7853 – 1a: Changing light bulbs
� CS:LCC 7853 – 1b: Energy saving stoves

� CS:LCC 7853 – 2: Renewable Energy
� CS:LCC 7853 – 2a: Solar Power
� CS:LCC 7853 – 2b: Wind Power
� CS:LCC 7853 – 2c: Others

มาตรฐานมาตรฐาน  Crown Standard seriesCrown Standard series
วิธีการคํานวณการลดกาซฯวิธีการคํานวณการลดกาซฯ  (methodologies)(methodologies)

การลดคารบอนการลดคารบอน::  โอกาสมีแหลงกําเนิดโอกาสมีแหลงกําเนิด
พลังงานหมุนเวียนของชุมชนตัวเองพลังงานหมุนเวียนของชุมชนตัวเอง

ราคาไฟฟา
ของประชาชนในทองถ่ินต่ํากวา 

พลังงานลม พลังนํ้าขนาดเล็ก

พลังแสงอาทิตย

พลังงานชีวมวล / กาซชวีภาพ
จากของเสีย
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กลไกตลาดคารบอนภาคสมัครใจกลไกตลาดคารบอนภาคสมัครใจ  
เมืองลดคารบอนเมืองลดคารบอน

อปท.ดําเนินโครงการ
และจัดเก็บขอมูล

อปท.ดําเนินโครงการ
และจัดเก็บขอมูล

ทวนสอบปริมาณกาซฯทีล่ดได
และยนืยนัให VERs

ทวนสอบปริมาณกาซฯทีล่ดได
และยนืยนัให VERs

ผูประกอบการ/ผูซื้อ
CSR

ผูประกอบการ/ผูซื้อ
CSR

ผูประกอบการ/ผูซื้อ
CSR

ผูประกอบการ/ผูซื้อ
CSR

� for capital 
investment

อปท.จัดทํา GHG inventory และเปาหมายการลด
กาซเรือนกระจก ดวยมาตรการตางๆ

อปท.จัดทํา GHG inventory และเปาหมายการลด
กาซเรือนกระจก ดวยมาตรการตางๆ

อปท.จัดเตรียมเอกสารโครงการ PDDอปท.จัดเตรียมเอกสารโครงการ PDD

มาตรการ/โครงการทีมี่
งบประมาณ

มาตรการ/โครงการทีมี่
งบประมาณ

รับรองปริมาณการลด
กาซเรือนกระจก ที่ อบก.

รับรองปริมาณการลด
กาซเรือนกระจก ที่ อบก.

มาตรการ/โครงการที่ไม
มีงบประมาณ

มาตรการ/โครงการที่ไม
มีงบประมาณ

รับรองปริมาณการลดกาซฯ และ
ขึ้นทะเบยีนโครงการฯที่ อบก.

ยืนยนัให LoA/VERs

รับรองปริมาณการลดกาซฯ และ
ขึ้นทะเบยีนโครงการฯที่ อบก.

ยืนยนัให LoA/VERs

เมือง/
ทองถิ่น
เมือง/
ทองถิ่น

� for O&M

ปริมาณ VERs ท่ีเหลือ

� M (Measurement) = methodology for city 
GHG inventory (before and after),

� M (Monitoring) = manual to collect 
monitoring / activities data,

� R (Reporting) = manual to report 
(format/template),

� V (Verifying) = system to verify (who should 
be verifier ?)

พัฒนาพัฒนา  MRV MRV ใหรองรับการรับรองใหรองรับการรับรอง  VERs VERs 
ในประเทศในประเทศ  และและ  CS:LCC 7853 & seriesCS:LCC 7853 & series
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องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization 

(Public Organization)
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B ชั้น 9
120 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักส่ี กทม. 10210

Tel.  02 141 9790      Fax 02 143 8400

WWW.TGO.OR.TH


