การจัดทำ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
เกี่ยวกับการซื้อ ขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต (ระยะที่ 1) จำนวน 2 ฉบับ
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่ในปัจจุบันความต้องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตทั้งภายในประเทศและกับต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่ชัดเจนและคล่องตัว อัน
จะทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยเกิดความน่าเชื่อถือและมีความโปร่งใส
ตลอดจนสอดคล้องและส่งเสริมนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย จึงสมควรกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อ ขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต ภายใต้ภารกิจการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และหน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในระยะที่ 1 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
(1) ร่างระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
การซื้อ ขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ….
(2) ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้
การรับรองและการทำความตกลงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต พ.ศ. ....
2. การดำเนินงาน
2.1 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้พัฒนามาตรฐาน
โครงการลดก๊ าซเรื อ นกระจกภาคสมั ค รใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Reduction Program: T-VER) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกด้วยการดำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดการลดหรือการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศไทย โดยคณะกรรมการ TGO พิจารณาเห็นชอบการขึ้นทะเบียนโครงการและให้การ
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือ “คาร์บอนเครดิต” จากการดำเนินโครงการ ปัจจุบัน มีโครงการที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 274 โครงการ และปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง รวม
9,563,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2.2 เพื่อรองรับ การดำเนิ น โครงการ T-VER TGO ได้พัฒ นาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
(Registry system) และเริ่ ม ใช้งานในปี พ.ศ.2559 เพื่ อ บั น ทึ กการรับ รองคาร์บ อนเครดิ ต ประเภท
“TVER” ซึ่งเป็นผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากโครงการ T-VER และต่อมา รองรับการรับรอง
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คาร์บอนเครดิต ประเภท “JCM credit” ซึ่งเป็นผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากโครงการกลไก
เครดิ ต ร่ว ม (Joint Crediting Mechanism: JCM) ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ่ น ในฐานะ
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทย โดยระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ทำหน้าที่บันทึกและ
แสดงการถือครอง การถ่ายโอน การรับโอน และการยกเลิกปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
เพื่อขอเครื่องหมายรับรองประเภทการชดเชยคาร์บอน การรับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศบนผลลัพธ์
การลดก๊าซเรือนกระจก (Result-based Payment) และการยกเลิกปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยความ
สมัครใจ (Voluntary Cancellation) เป็นต้น โดยมีแนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีในระบบทะเบียน และ
แนวปฏิบัติในการถ่ายโอนและยกเลิกปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบัญชีท่ีใช้ปฏิบัตโิ ดยนายทะเบียนทีไ่ ด้รบั
มอบหมายตามภารกิจของส่วนงานภายใน TGO ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2559 - 2564)
มีปริมาณการซื้อขายถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER (TVERs) สะสมทั้งสิ้น 787,199 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2.3 TGO ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อ
ขายและแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต โดยใช้ชื่อว่า “Thailand Carbon Credit Exchange Platform”
เพื่ อเป็ น แพลตฟอร์มหลักของประเทศไทยสำหรับ การซื้ อขายและแลกเปลี่ ยนคาร์บ อนเครดิ ต ของ
โครงการ T-VER ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตของ TGO และมีความน่าเชื่อถือ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้อุตสาหกรรมของไทยสามารถบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตขององค์กร
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมุ่งพัฒนาสู่การซื้อขายระดับสากล โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง TGO และ FTI เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 รวมทั้ง ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การประกอบการ และ
การกำกับดูแลศูน ย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยศึกษาประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินการ
เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
3. สาระสำคัญของร่างระเบียบคณะกรรมการ
TGO ได้จัดทำร่าง “ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการ
ขึ้น ทะเบียนการซื้อ ขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ….” และร่าง “ระเบียบคณะกรรมการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้การรับรองและการทำความตกลงกา
รบริหารจัดการและการกำกับดูแลการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ....” โดยอาศัย
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ อบก. ตามข้อ 20 (2) (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
บริห ารจัด การก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 ร่างระเบียบดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้
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3.1 ร่างระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนการซือ้
ขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ….
หลักการของร่างระเบียบฯ: กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนการซื้อ การ
ขาย และการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการ
ทำธุ รกรรมอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ คาร์บ อนเครดิ ต เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารจั ด การคาร์บ อนเครดิ ต เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และมี แนวปฏิบัติในการดำเนิน งานที่ ชัด เจนและคล่องตัว ภายใต้การกำกับ ดูแลของ
คณะกรรมการ TGO รองรับการขยายตัวและยกระดับมาตรฐานของตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตตาม
นโยบายของรัฐบาล
โครงสร้าง

สาระสำคัญ

หมวด 1 การเปิดบัญชีในระบบ
ทะเบียนคาร์บอนเครดิต

กำหนดบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำขอเปิดบัญชีในระบบทะเบียน
(บุ ค คลธรรมดา นิ ติ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลซึ่ ง เป็ น ผู้ เป็ น
เจ้าของหรือผู้ พั ฒ นาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ผู้ ที่ได้รับ
คาร์บอนเครดิตผ่านศูนย์ซื้อขายฯ และผู้ที่มีความประสงค์ใช้
คาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือเพื่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ตามที่ ก ำหนดไว้ ) การยื่ น คำขอและการ

พิจารณาเปิดบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้
ยื่นคำ
หมวด 2 การบันทึกคาร์บอนเครดิต กำหนดวิธีก ารในการบั น ทึ ก คาร์บ อนเครดิต ที่ ได้ รับ การ
ที่ได้รับการรับรอง
รับรองในบัญชีผู้เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการ
บันทึกในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
หมวด 3 การทำธุรกรรมเกี่ยวกับ
คาร์บอนเครดิต

กำหนดเกี่ยวกับ การทำธุรกรรมเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต
ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
และการบันทึกการใช้คาร์บอนเครดิต การยื่นคำขอเพื่อถ่าย
โอนหรือยกเลิกคาร์บอนเครดิต และการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของคำขอดังกล่าว ตลอดจนการเสนอขายคาร์บอน
เครดิตผ่านศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
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หมวด 4 การระงับการใช้งานบัญชี กำหนดกรณีที่ TGO มิสิทธิระงับการใช้งานบัญชีในระบบ
ในระบบทะเบียนคาร์บอน ทะเบี ย นคาร์ บ อนเครดิ ต เนื่ อ งจากผู้ เป็ น เจ้ า ของบั ญ ชี
เครดิต
ดำเนิ น การขัด ต่อ หลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขตามที่
กำหนดไว้ หรือค้างชำระค่าธรรมเนียม
หมวด 5 การปิดบัญชีในระบบ
ทะเบียนคาร์บอนเครดิต

กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของบัญชีสามารถแจ้งความประสงค์ปิด
บั ญ ชีในระบบทะเบี ยน และกรณี ที่ ให้ TGO ปิ ด บั ญ ชี ใน
ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต

หมวด 6 ค่าธรรมเนียม

กำหนดให้ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการเปิ ด บั ญ ชี แ ละ
ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในระบบทะเบียน
คาร์ บ อนเครดิ ต ตามรายการที่ ค ณะกรรมการกำหนดให้
องค์การเรียกเก็บ
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3.2 ร่างระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้การ
รับรองและการทำความตกลงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต พ.ศ. ....
หลั ก การของร่างระเบียบฯ: กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้การรับรองการ
ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการทำความตกลงระหว่าง TGO กับผู้ประกอบการ
ศูน ย์ซื้อ ขายคาร์บ อนเครดิ ต เพื่ อให้ การซื้ อขายคาร์บอนเครดิต เป็ นไปด้วยความเรียบร้อ ย มี ความ
น่าเชื่อถือ เกิดความเป็นธรรม และคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขายคาร์บอนเครดิต ตลอดจนรักษาเสถียรภาพ
ของตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต
โครงสร้าง

สาระสำคัญ

หมวด 1 คุณสมบัติของศูนย์ซื้อขาย กำหนดคุณสมบัติและลักษณะของผู้ประกอบการเป็นศูนย์
คาร์บอนเครดิต
ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และหลักเกณฑ์ในการประกอบการ
เป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ประกอบด้วย การมีระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียน ระบบการเสนอราคาและ
การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระบบการชำระหนี้ตามสัญญา
ซื้อขาย แหล่งทุน รองรับ ตลอดจนระบบงาน มาตรการ
และหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยให้ TGO ตรวจสอบ
ความครบถ้วนและคุณสมบัติของผู้ประสงค์ประกอบการ
เป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
หมวด 2 การให้การรับรองการ
ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อ
ขายคาร์บอนเครดิต

กำหนดให้คณะกรรมการ TGO พิจารณาให้การรับรองการ
ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตของผู้ประสงค์
ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และให้ TGO
ดำเนินการจัดเตรียมและเสนอความตกลงกับ ผู้ที่ประสงค์
ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ที่ได้รับการ
รับรอง
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หมวด 3 สาระสำคัญของความตก
ลงประกอบการเป็นศูนย์
ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

กำหนดสาระสำคั ญ ของความตกลงระหว่ า ง TGO กั บ
ผู้ ป ระ ก อ บ ก ารเป็ น ศู น ย์ ซื้ อ ข าย ค าร์ บ อ น เค รดิ ต
ประกอบด้วย
• การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ซื้ อ ขายฯ โดยกำหนดให้ มี
คณะกรรมการร่วม ทำหน้าที่บริหารจัดการและกำกับ
ดูแลการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายฯ
• การประกอบการของศูนย์ซื้อขายฯ โดยผู้ประกอบการ
เป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต มีหน้าที่ให้บริการใน
การประกอบการฯ และ TGO ติดตามตรวจสอบการ
ทำธุรกรรมในศูนย์ซื้อขายฯ
• ระยะเวลาความตกลง
• การแก้ไขความตกลง และการบอกเลิกความตกลง

หมวด 4 การเพิกถอนการรับรอง กำหนดให้ ค ณะกรรมการ TGO มี อ ำนาจเพิ ก ถอนการ
การประกอบการเป็นศูนย์ รับรองการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ใน
ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
กรณี ที่ ศู น ย์ ซื้ อ ขายคาร์บ อนเครดิ ต ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ
ดำเนิ น การขั ด หรื อ แย้ ง กั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
หลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรการอื่นใดที่กำหนดไว้
หมวด 5 ค่าธรรมเนียม

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่องค์การเรียกเก็บสำหรับ การ
ดำเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามระเบี ย บนี้ และให้ อ ำนาจ
คณะกรรมการ TGO ในการกำหนดกรอบหลักการในการ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการประกอบการ
ของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต หากเห็นสมควรตามความ
จำเป็นและเหมาะสม
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