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ประกาศ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ ๔/๒๕๖๒ 

เรื่อง  ข้อกำหนดในการขอรับบริการตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก และ สิทธิของผู้ยื่นคำขอ  

  

เงื่อนไขในการขอรับบริการตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก 

๑. ผู้ยื่นคำขอ ต้องดำเนินการตาม ข้อกำหนดแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ของ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทุกประการ ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เป็นสาระสำคัญหลัก รายละเอียดดังนี้ 

• องค์กรต้องจัดทำรายงานการประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร  

ตามรูปแบบที่ อบก. กำหนด 

• หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตองค์กร การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่กระทบต่อกิจกรรมของ

องค์กรและแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี ่ยนแปลงช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล กา ร

เปลี ่ยนแปลงวิธีคำนวณ ที ่ส่งผลต่อปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกอย่างมี

นัยสำคัญ ต้องมีการชี้แจงและคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีฐานใหม่ 

• หากมีการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ต้องรายงานแยกออกจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกขององค์กร 

• เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ อบก. กำหนด 

๒. ผู้ยื่นคำขอ ต้องดำเนินการตาม คู่มือการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

ของประเทศไทย ทุกประการ ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เป็นสาระสำคัญหลัก รายละเอียดดังนี้ 

• โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการตามความสมัครใจ และ ต้องเป็นกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่

ยังไม่เริ่มดำเนินการ หรือ เป็นกิจกรรมที่มีวันเริ่มเดินระบบและก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก

ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนต่อ อบก. (ยกเว้น โครงการประเภทป่าไม้

พ้ืนที่สีเขียวและการเกษตร ที่วันเริ่มต้นโครงการย้อนหลังไม่เกิน ๑ ปี) 
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• โครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER จะต้องไม่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตจากกลไกอ่ืน ๆ เช่น 

CDM, GS, VCS หรือกลไกอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในภายหลัง  

• ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงการ T-VER ที่มีผลกระทบเชิงบวกกับปริมาณก๊าซเรือน

กระจกอย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่า ๖๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือ เพิ่มขึ้น

มากกว่าร้อยละ ๑๕ จากปริมาณเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงขนาดโครงการ

จากขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่ ต้องมีการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการใหม่   

• กรณีที่มีโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ดำเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันมากกว่า ๑ โครงการ ตั้งอยู่

ในพ้ืนที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ผู้พัฒนาโครงการต้องแสดงข้อมูลว่าไม่มีการขอรับรองเครดิตซ้ำ  

• อบก. สามารถเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ได้ หากมีการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

ที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบการที่เก่ียวข้อง หรือ เมื่อไม่มีการดำเนินโครงการหลังจากขึ้นทะเบียน

โครงการ ภายใน ๒ ปี  

• กรณีที่ผู้พัฒนาโครงการต้องการขึ้นทะเบียนกับกลไกอื่น ๆ ต้องขอถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ  

T-VER ภายใน ๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนกับกลไกอ่ืนแล้ว  

• โครงการป่าไม้มีระยะเวลา ๒๐ ปี ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ขึ้นทะเบียนโครงการต้องไม่มีการตัดไม้

ออกหมดพื้นที่ และหากผู้พัฒนาโครงการมีแผนการทำไม้ออกต้องระบุในเอกสารข้อเสนอโครงการ

หรือรายงานการติดตามประเมินผลด้วย 

• เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ อบก. กำหนด 

๓. ผู้ยื่นคำขอ ต้องใช้แถลงการตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก เฉพาะขอบเขตขององค์กรที่กำหนด 

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้แถลงการตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก 

 

ข้อกำหนดในการขอรับบริการตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก 

๑. ผู้ยื่นคำขอ แจ้งความประสงค์ขอรับบริการตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การทวนสอบและ

รับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือ การตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ T-VER สาขาป่าไม้พ้ืนที่สีเขียว

และการเกษตร การตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ T-VER สาขาการผลิต การใช้พลังงานอุตสาหกรรม การ

จัดการของเสีย และการขนส่ง การทวนสอบและรับรองปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการ T-VER สาขา

ป่าไม้พื้นที่สีเขียวและการเกษตร หรือ การทวนสอบและรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการ T-

VER สาขาการผลิต การใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง โดยจัดส่งแบบขอรับบริการที่

ลงนามโดยผู้บริหารขององค์กร มายัง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้ยื่นคำขอสามารถดาวน์โหลด แบบยื่นคำขอรับบริการ ได้
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บนเว็บไซต์ของศูนย์เช ี ่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธ ุรกิจที ่ เป ็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม คณะสิ ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

๒. ผู้ยื่นคำขอ ต้องจัดส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามที่ หน่วยตรวจสอบรับรอง ระบุในแบบยื่นคำ

ขอรับบริการ และ จัดส่งเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่ได้รับการร้องขอจาก หน่วยตรวจสอบรับรอง เพื่อเข้าสู่

กระบวนการการตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก ต่อไป 

๓. ผู้ยื่นคำขอ ต้องเตรียมความพร้อมและเตรียมการทั้งหมดที่จำเป็นต่อกระบวนการตรวจสอบรับรองก๊าซ

เรือนกระจก ได้แก่ 

๓.๑ การให้สิทธิเข้าไปในพ้ืนที่องค์กร/โครงการ 

๓.๒ การให้สิทธิเข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก 

๓.๓ การให้สิทธิในการสัมภาษณ์บุคคลากรขององค์กร/โครงการ หรือ บุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๔ การยินยอมให้ คณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงาน (สำนักงานคณะกรรมการ

การมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบรับรองก๊าซ

เรือนกระจก เพื่อดำเนินการตรวจประเมิน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะสิ ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วย

ตรวจสอบรับรอง โปรแกรมก๊าซเรือนกระจก (หากได้รับการร้องขอ) 

๓.๕ การกำหนดบทบาท อำนาจและหน้าที่ ของ หัวหน้าผู้ตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก 

ได้แก่ หัวหน้าผู้ทวนสอบและรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือ หัวหน้าผู้ตรวจสอบความใช้ได้ของ

โครงการ T-VER สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียวและการเกษตร การตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ T-VER สาขาการ

ผลิต การใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง หัวหน้าผู้ทวนสอบและรับรองปริมาณกักเก็บ

ก๊าซเรือนกระจกของโครงการ T-VER สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียวและการเกษตร หัวหน้าผู้ทวนสอบและรับรองการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการ T-VER สาขาการผลิต การใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย 

และการขนส่ง ให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๖ การจัดเตรียมหลักฐานที่เป็นเอกสารหรือข้อมูล ทั้งที่เป็นเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกและระบบการควบคุมคุณภาพข้อมูล เช่น รูปถ่ายกิจกรรมการ

ตรวจประเมินภายใน รายงานการประชุมของฝ่ายบริหารที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการรับรองและทบทวนข้อมูล 

ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงาน ที่ปรากฏและอ้างอิงในรายงานการประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกขององค์กร ข้อเสนอโครงการโครงการ T-VER สาขาป่าไม้พื ้นที่สีเขียวและการเกษตร ข้อเสนอ
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โครงการโครงการ T-VER สาขาการผลิต การใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง รายงาน

การกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการ T-VER สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียวและการเกษตร และรายงานการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการ T-VER สาขาการผลิต การใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และ

การขนส่ง 

๓.๗ หาก ผู้ยื่นคำขอ พบข้อบกพร่องต่าง ๆ ก่อนทำการทวนสอบและรับรองก๊าซเรือนกระจก ให้

ผู้รับผิดชอบข้อมูลทำการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรงกับความจริงในทันที หรือแจ้งกับผู้ที่รับผิดชอบให้ทำการแก้ไข

ข้อบกพร่องที่พบด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขให้กับคณะผู้ทวนสอบ

ทราบว่ามีการแก้ไขข้อมูลจากในข้อมูลเดิมที่ได้จัดส่งไปก่อนหน้านี้ ตามความจริง 

๓.๘ ผู้ยื่นคำขอ ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่จำเป็นในการระหว่าง

การตรวจสอบรับรอง ณ สถานประกอบการ (องค์กรของผู้ยื่นคำขอ) ทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่าง

ดำเนินกิจกรรมตรวจสอบรับรอง 

๓.๙ หากผู้ยื่นคำขอไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องชี้แจง

เหตุผลในรายละเอียดเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้อยา่ง

ครบถ้วนและถูกต้อง ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง จะถือว่า ไม่รับรองผล และ 

สิ้นสุดการให้บริการตรวจสอบรับรอง  

  

สิทธิของผู้ย่ืนคำขอ 

๑. การยื่นเรื่องร้องเรียน ผู้ยื่นคำขอ สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีกิจกรรมค่า

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การทวนสอบและรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการ T-VER สาขา

ป่าไม้พื ้นที่สีเขียว และการเกษตร หรือ การทวนสอบและรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

โครงการ T-VER สาขาการผลิต การใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง โดยต้องจัดทำเป็น

ลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน (ผู้ยื่นคำขอสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ได้

บนเว็บไซต์ของศูนย์เช ี ่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธ ุรกิจที ่ เป ็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม คณะสิ ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และจัดส่งมายังเจ้าหน้าที่ธุรการ เพ่ือดำเนินการต่อไป 

ในที่นี ้ เรื ่องร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของ หน่วย

ตรวจสอบรับรอง 



๕ 
 

หน่วยตรวจสอบรับรอง จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นและแจ้งกลับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่ารับเป็นเรื่องร้องเรียน 

ภายใน ๗ วัน ทั้งนี้ จะแจ้งผลให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้รับแจ้ง

เรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

๒. การยื่นอุทธรณ์ ผู้ยื่นคำขอ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลการพิจารณา

รายงานผลการทวนสอบและรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร รายงานการทวนสอบและรับรองปริมาณการกัก

เก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการ T-VER สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียว และการเกษตร หรือ รายงานการทวนสอบและ

รับรองปริมาณการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก โครงการ T-VER สาขาการผลิต การใช้พลังงานอุตสาหกรรม 

การจัดการของเสีย และการขนส่ง (ผู้ยื่นคำขอสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งอุทธรณ์ ได้บนเว็บไซต์ของศูนย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และ

จัดส่งมายังเจ้าหน้าที่ธุรการ เพ่ือดำเนินการต่อไป 

ในที่นี้ การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยกับผลการทวนสอบและรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ผล

การตรวจสอบความใช้ได้ โครงการ T-VER สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียว และการเกษตร ผลการทวนสอบและรับรอง

ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการ T-VER สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียว และการเกษตร ผลการตรวจสอบ

ความใช้ได้ โครงการ T-VER สาขาการผลิต การใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และ การขนส่ง หรือ 

ผลการทวนสอบและรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการ T-VER สาขาการผลิต การใช้

พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และ การขนส่ง และ ต้องการให้มีการพิจารณทบทวนอีกครั้ง 

หน่วยตรวจสอบรับรอง จะพิจารณาข้ออุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ทราบภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่

เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้รับแจ้งข้ออุทธรณ์  โดยผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ผู้ยื่น

อุทธรณ ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ 

๓. การตรวจสอบความใช้ได้หรือทวนสอบ (กรณีพิเศษ) ในกรณีที่ ผู้ยื่นคำขอ มีความค้นพบข้อเท็จจริงหลังจาก

ได้รับแถลงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร แถลงการทวนสอบและรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือน

กระจก โครงการ T-VER  สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียวและการเกษตร หรือ แถลงการทวนสอบและรับรองปริมาณ

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการ T-VER สาขาการผลิต การใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการ

ของเสีย และการขนส่ง สามารถยื่นเรื่องเสนอให้มีการพิจารณาทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ทวนสอบ

และรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการ T-VER  สาขาป่าไม้พ้ืนที่สีเขียวและการเกษตร หรือ ทวน

สอบและรับรองปริมาณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการ T-VER สาขาการผลิต การใช้พลังงาน

อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง (กรณีพิเศษ) โดยการส่งจดหมายอย่างเป็นทางการ ชี ้แจง

รายละเอียดการค้นพบข้อเท็จจริงต่อ หน่วยตรวจสอบรับรอง ตามความจริง พร้อมทั้ง ส่งมอบหลักฐานสนับสนุน 



๖ 
 

ไปยัง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อดำเนินการต่อไป หากการค้นพบข้อเท็จจริงหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว มีนัยสำคัญต่อถ้อย

แถลงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร แถลงการทวนสอบและรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือน

กระจก โครงการ T-VER  สาขาป่าไม้พื้นที่สีเขียวและการเกษตร หรือ แถลงการทวนสอบและรับรองปริมาณ

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการ T-VER สาขาการผลิต การใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการ

ของเสีย และการขนส่ง จึงจะมีการพิจารณาตัดสินใจให้มีการดำเนินการทวนสอบฯ (กรณีพิเศษ) เพื่อตรวจสอบ

และแก้ไขแถลงการณ์ตรวจสอบรับรอง โดย หน่วยตรวจสอบรับรอง จะจัดส่งกำหนดการทวนสอบฯ (กรณีพิเศษ) 

ให้ ผู้ยื่นคำขอ ทราบและเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบฯ (กรณีพิเศษ) ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอ ต้องยื่นเรื่องเสนอให้มี

การตรวจสอบความใช้ได้หรือทวนสอบ (กรณีพิเศษ) ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับถ้อยแถลงการ และ ผู้ยื่น

คำขอ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหากเป็นการค้นพบข้อเท็จจริง ว่าเกิดจากความผิดพลาดของ

องค์กรผู้ยื่นคำขอ  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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