
การศึกษากฎหมายเพือ่รองรับการพฒันาระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกส าหรับ
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โครงสรา้งระบบการซื้อขายสิทธใินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจก 
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ผูป้ระกอบการท่ีปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

(สถานประกอบการ) 

รวบรวมข้อมูลและ
ค านวณข้อมูลก๊าซ 

 
 
 

การจดัท ารายงาน 

 

 
การทวนสอบ 

 

 

 

 
หน่วยงานเฉพาะ 

ระบบการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• ก ำกับดูแล 
• สร้ำงองค์ควำมรู้ 
• สร้ำงแบบหรือโครงสร้ำง 
• ก ำหนดสถำนะรำยงำน 

•ส่งเสริมให้มีกำรซื้อขำย 
•สร้ำงควำมโปร่งใสและ
เชื่อถือได้ในกระบวนกำรซื้อ
ขำยสิทธ ิ

รวบรวมข้อมูลและ
ก าหนดสิทธิ 

 

 

 

 
สร้างกลไกการซ้ือ
ขาย/การซ้ือขาย 

 

 

 
ตรวจสอบ 

 

 
ตลาดซ้ือขายสิทธิ 

ส่งรายงาน 

 
ระบบทะเบียน 

 • เปิดบัญชี 
•บันทึกข้อมูล 
• โอนสทิธิต่ำงๆ 
• กำรยกเลิก/คืนสิทธ ิ



แนวทางการพัฒนากรอบกฎหมายเพื่อรองรบัระบบรายงาน
ข้อมลูกา๊ซเรือนกระจกส าหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยกา๊ซ
เรือนกระจก 
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ช่วงการบังคับใช้
และปฏิบัติตาม
กรอบกฎหมาย

ใหม่ 
 

  

ช่วงทดสอบและ
เตรียมความ
พร้อม (1-2 ปี) 

 

TRANSITION  
 

(SOFT 
LAUNCH) 
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1. แก้ไขกฎหมายและ/หรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมข้อมูล
เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก 

     1.1  แบบ ร.ง. 9 

     1.2  แก้ไขกฎกระทรวงออกตามมาตรา 8 (7) พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

     1.3  ก าหนดให้การจัดท ารายงานเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย (Mandatory) 

2. จัดตั้ง “หน่วยงานเฉพาะ” เพื่อรับมอบ เก็บรักษา และวเิคราะห์ใช้ข้อมูล / รายงาน 

3. ภาครัฐเข้ามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการสร้างความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการปฏบิัติงาน (Capacity Building) 

4. ข้อมูล/รายงานจะใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่าน้ันและไม่เป็นข้อมูลสาธารณะ 

5. ทวนสอบด้วยตนเองโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานเฉพาะหรือหน่วยงานภาครัฐ 

6. ผู้รายงานรับรองรายงานตนเอง โดยอาจมีการสุ่มตรวจโดยหน่วยงานเฉพาะ 

7. ให้โอกาสแก้ไขก่อน ชะลอการบังคับบทลงโทษ หรือยกเว้นการลงโทษ แล้วแต่กรณี 

ช่วงทดสอบและเตรียมความพร้อม 



ช่วงการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายใหม ่
 
1. จัดให้มีกฎหมายใหม่ (พรบ. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) เพื่อรองรับระบบการ

ซื้อ ขายสิทธิโดยตรง (รวมทั้งระเบียบที่เก่ียวข้อง) 

2.  จัดให้มี “หน่วยงานเฉพาะ” (หรือโอนงานจากหน่วยงานในช่วงแรก) 

3.  ตรวจสอบและสร้างความโปร่งใส เชื่อถือได้ของระบบงานโดยการจัดให้มีการทวนสอบ 

4.  ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสร้างตลาดทุนรองรับการซื้อขาย (กลต + ตลท.) 
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 การเปรียบเทียบช่วงเตรียมความพร้อม และช่วงการบังคบัใช้กฎหมายใหม่ 
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หัวข้อ ช่วงทดสอบและเตรียมความพร้อม  ช่วงการบงัคบัใช้และปฏบิัตติามกรอบกฎหมายใหม่ 

1. ผู้มหีน้าทีร่ายงาน ตามสถานประกอบการหรือโรงงาน (Facility ไม่ใช่
องคก์รธุรกิจ Corporate) 

ตามสถานประกอบการหรือโรงงาน (Facility ไม่ใช่องคก์รธุรกิจ Corporate) 

2. ปริมาณก๊าซทีป่ล่อย 
(ประมาณการเบือ้งต้น - 
Indicative) 

(1) มากกวา่ 25,000 TCO2  ต่อปี (บงัคบั) 

(2) ระหวา่ง 10,000 – 25,000 TCO2  ต่อปี (สมคัรใจ) 

มากกวา่ 10,000 TCO2 ต่อปี (บงัคบั) 

 

3. ข้อมูลทีต้่องรายงานและ
ความถี่ของข้อมูลทีร่ายงาน 

(1) ตามท่ีหน่วยงานเฉพาะก าหนดเป็นคราวๆ (Guideline) 

(2) ระยะเวลาทุก 12 เดือน / รายงานเป็นรายปี 

(1) ตามท่ีหน่วยงานเฉพาะก าหนดเป็นคราวๆ (Guideline) 

(2) ระยะเวลาทุก 12 เดือน / รายงานเป็นรายปี 

4. ประเภทก๊าซ CO2  ก๊าซเรือนกระจกทั้ง 7 ชนิด (CO2 CH4 N2O HFC PFCs SF6 และ NF3) 

5. การทวนสอบ มีการทวนสอบดว้ยตนเอง (โดยการสนบัสนุนและพฒันา
จากหน่วยงานของรัฐ) 

มีการทวนสอบโดยผูท้วนสอบ (โดยระบบใบอนุญาตใหแ้ก่ผูท้วนสอบ) 

6. หน่วยงานทีรั่บรายงาน / ใช้
รายงาน 

(1) หน่วยงานก ากบัดูแลในปัจจุบนั เช่น กรมโรงงาน กรม
ธุรกิจพลงังาน มีหนา้ท่ี 
• เป็นผูรั้บรายงาน  และส่งมอบรายงานใหห้น่วยงาน

เฉพาะ 
• ออกกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น กฎกระทรวงหรือ

ประกาศ เพ่ือเพ่ิมหนา้ท่ีในการรายงานก๊าซเรือน
กระจกตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 

(2) หน่วยงานเฉพาะมีหนา้ท่ี 
• รวบรวมและเก็บขอ้มูล 
• ท า Guideline ส าหรับการรายงาน 

(1) หน่วยงานก ากบัดูแลในปัจจุบนั เช่น กรมโรงงาน กรมธุรกิจพลงังาน มีหนา้ท่ี 
• เป็นผูรั้บรายงาน  และส่งมอบรายงานใหห้น่วยงานเฉพาะ 
• บงัคบัใชม้าตรการลงโทษเอกชน 
(2) หน่วยงานเฉพาะมีหนา้ท่ี 
• รวบรวมและเก็บขอ้มูล 
• มีอ านาจเรียกขอ้มูล 
• ท า Guideline ส าหรับการรายงาน 
• ก ากบัดูแลผูท้วนสอบซ่ึงเป็นเอกชน 
• ก าหนดสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(3) หน่วยงานทางทะเบียน และผูดู้แลช่องทางการรายงาน/ช่องทางการซ้ือขายสิทธิ 




