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ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

  จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ประเทศต่างๆไดต้ระหนักถึง

ความส าคญัของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาน้ี 

รวมทั้งความส าคญัของกลไกตลาด (Market mechanism) ในการสนับสนุนการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 

  ธนาคารโลกได้จัดท าโครงการภาคีเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด 

(Partnership for Market Readiness: PMR) เพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก 

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสนับสนุนการเตรียมความพรอ้มดา้นกลไกตลาดใน

ประเทศก าลังพฒันา โดยใหม้ีโครงการน าร่องและทดสอบเครื่องมือทางการตลาด

ใหม่ๆ เช่น ตลาดคารบ์อนภายในประเทศ  
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ประเทศภาคี 

ประเทศทีใ่หก้ารสนับสนุนทางการเงิน 

Contributing participants 

(10 ประเทศ) 
 

Australia, Norway, EU, Denmark, 
Switzerland, Germany,                     

UK, Japan, US, Netherlands 
ประเทศทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

Implementing country participants 

(16 ประเทศ) 
 

   Brazil                 Chile          Thailand                      
   Vietnam       Colombia        Jordan 
   Costa Rica    Morocco        Mexico                                  
   South Africa    China          Turkey 
   India               Ukraine       Indonesia 
                              Peru 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ 

ขอ้ตกลงรับความช่วยเหลือแบบ

ให้ เ ป ล่ า จา กธนา ค าร โ ลก

โครงการ Market Readiness 

Proposal Partnership for 

Market Readiness (PMR) 

Multi-Donor Trust Fund เมื่อ

วนัท่ี 15 มกราคม 2556 
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โครงการ PMR 

  ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการสามารถก าหนดและเสนอกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการภายใต้
โครงการนี้ได้ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศมีบริบทที่แตกต่างกัน บาง
ประเทศอาจเสนอการเตรียมความพร้อม เช่น ระบบการติดตาม การรายงานและการทวนสอบ 
(Monitoring, Reporting and Verification: MRV) การเก็บข้อมูล (Data collection) การก าหนด
กรณีฐาน (Baseline setting) และการจัดตั้งหน่วยงานด้านกฎหมาย (Regulatory institution) 
ในขณะที่บางประเทศอาจด าเนินโครงการน าร่องในการใช้กลไกตลาดใหม่ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ (New domestic or international market-based scheme) 
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ข้ันตอนการด าเนินโครงการ 

ส่ง EoI --- 25 Jan 11 

น าเสนอ Organizing 
framework --- 31 May 11 

TGO 

ก าหนดการน าเสนอ MRP --- 
May 13 
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กลไกตลาด (Market Mechanism) 

 
      Low Carbon City Program  
       (LCC) 
       กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนและองค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
      Energy Performance Certificate  
       (EPC) 
       กลุ่มเป้าหมาย : โรงงานควบคุมและ 
       อาคารควบคุมภายใต้ พรบ. ส่งเสริม  
       และอนุรักษ์พลังงาน 

 

1. 

2. 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11  

การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคล่ือน

ประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสงัคมคารบ์อน

ต า่และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) 
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Low Carbon City Program (LCC) 

Carbon footprint 

4 เทศบาล 

ล าดบั เทศบาลระดบันคร 

1. เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

2. เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย 

3. เทศบาลนครล าปาง  จ.ล าปาง 

4. เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

5. เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง 

6. เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา 

ล าดบั เทศบาลระดบัเมือง 

1. เทศบาลเมืองดอกค าใต ้จ.พะเยา 

2. เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน 

3. เทศบาลเมืองหนองส าโรง จ.อุดรธานี 

4. เทศบาลเมืองท่าชา้ง จ.จันทบุรี 

5. เทศบาลเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

6. เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

7. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 

ล าดบั เทศบาลระดบัต าบล 

1. เทศบาลต าบลเวียงมอก จ.ล าปาง 

2. เทศบาลต าบลแม่เมาะ จ.ล าปาง 

3. เทศบาลต าบลนางแล  จ.เชียงราย 

4. เทศบาลต าบลรอ้งกวาง จ.แพร่ 

5. เทศบาลต าบลปัว  จ.น่าน 

6. เทศบาลต าบลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

7. เทศบาลต าบลฝั่งแดง จ.หนองบัวล าภู 

8. เทศบาลต าบลทับกวาง จ.สระบุรี 

9. เทศบาลต าบลหนองต าลึง จ.ชลบุรี 

10. เทศบาลต าบลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 

ล าดบั เทศบาลระดบันคร 

1. เทศบาลต าบลอัมพวา จ. สมุทรสงคราม 

2. เทศบาลต าบลเมืองแกลง จ. ระยอง 

3. เทศบาลเมืองสีค้ิว จ. นครราชสีมา 

4. เทศบาลนครภูเก็ต จ. ภูเก็ต 

Carbon footprint 

23 เทศบาล 
LCC Program 
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การจ ากัดก ารใ ช้

พลงังานของโรงงาน

ควบคุมและอาคาร

ควบคุม 

ปริมาณก๊าซเ รือน

กระจกท่ีลดไดอ้าจ

น าไปใช ้offset ใน 

EPC scheme 

กลไกทางการเงินและมาตรการจูงใจอ่ืนๆ 

• เงินกูด้อกเบ้ียต า่ 

• เงินสนับสนุนการลงทุน 

• เงินอุดหนุน 

• มาตรการทางภาษี 

• กองทุน 

Energy Performance 
Certificate Scheme : EPC 

Low Carbon City 
Program : LCC 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

Energy Performance 
Certificate Scheme : EPC 

Low Carbon City  
Program : LCC 

 ความรว่มมือระหวา่งภาคอุตสาหกรรมกบัภาครฐัและชุมชนในการด าเนินการลดการปลอ่ย 

     ก๊าซเรือนกระจกบนพ้ืนฐานการพฒันาท่ียัง่ยืน 

- ลดการใชพ้ลงังาน 

   ในโรงงาน/อาคาร 

- มาตรการทางภาษี 

- CSR 

- การเตรียมความ 

   พรอ้มก่อนปี ค.ศ.  

   2020 

 

- บญัชีก๊าซเรือน 

   กระจกของเทศบาล 

- คารบ์อนเครดิตท่ี 

   ไดจ้ากการลดก๊าซ 

   เรือนกระจก 

- พฒันาคุณภาพ 

   ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 

   เทศบาล 
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องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคาร B ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ถ. แจง้วัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   

โทรศพัท ์   +66 (0) 2141 9790   

โทรสาร      +66 (0) 2143 8400 

E-mail: info@tgo.or.th 

URL: www.tgo.or.th 

ขอบคณุครบั 
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