(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนการซื้อ ขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต
พ.ศ. ….
โดยที่เป็ น การสมควรกำหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนการซื้อ
การขาย และการถ่ า ยโอนปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ได้ รั บ การรับ รองจากโครงการลดก๊ าซเรื อ นกระจก
ตลอดจนการทำธุรกรรมอื่นใดเกี่ยวกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๗ (๑) (๒) มาตรา
๒๐ (๒) และมาตรา ๔๕/๒ แห่ งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริห ารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริห ารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์ ก ารมหาชน) (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซ
เรือนกระจก ครั้งที่ ../๒๕๖๕ เมื่อวันที่ .. ….. …. คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจึงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ยบคณะกรรมการองค์ ก ารบริห ารจัด การก๊าซเรือ นกระจก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนการซื้อ ขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ….”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ [๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕] เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คาร์บอนเครดิต ” หมายความว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนิน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับการรับรองและบันทึกในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต โดยมีหน่วยเป็น
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)
“การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ” หมายความว่า การซื้อ การขาย การให้ การแลกเปลี่ยน หรือการ
จำหน่วยคาร์บอนเครดิตโดยประการอื่นจากผู้ถือครองคาร์บอนเครดิตไปยังบุคคลอื่น
“ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ” หมายความว่า ระบบอิเล็ กทรอนิกส์สำหรับการบันทึกการถือ
ครอง การถ่ายโอน การรับโอน การยกเลิก และการใช้คาร์บอนเครดิต ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การ
๒/“ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต” …

-๒“ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต” หมายความว่า ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการ
ซื้อขายคาร์บ อนเครดิต โดยการจับ คู่ห รือหาคู่ สั ญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ ผู้ซึ่ง
ประสงค์จะซื้อขายคาร์บอนเครดิตสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยได้รับการรับรองการประกอบการ
เป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากคณะกรรมการ และทำความตกลงกับองค์การเพื่อประกอบการเป็นศูนย์ซื้อ
ขายคาร์บอนเครดิต
“เครื่องหมายรับรองการชดเชยคาร์บอน” หมายความว่า เครื่องหมายรับรองการชดเชยคาร์บอน
ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองประเภทการชดเชย
คาร์บอน และให้หมายความรวมถึงการให้การรับรองตามระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้คาร์บอนเครดิต
เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต การยื่นคำขอเพื่อ
ถ่ายโอนหรือยกเลิกคาร์บ อนเครดิต ตลอดจนการกระทำอื่นใดที่เป็นการสร้าง ส่ง และรับข้อมูลผ่ านระบบ
ทะเบียนคาร์บอนเครดิต
“นายทะเบียน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ขององค์การซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนของระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
“องค์การ” หมายความว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การ
“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ข้อ ๔ การขึ้น ทะเบี ยนการซื้อ การขาย และการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต การบันทึกคาร์บอน
เครดิตที่ได้รับการรับรอง และการบันทึกการใช้คาร์บอนเครดิต ให้กระทำผ่านระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบนี้
หมวด ๑
การเปิดบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
ข้อ ๕ บุคคลที่มีสิทธิยื่นคำขอเปิดบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ได้แก่
(๑) ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
(๒) ผู้ที่ได้รับคาร์บอนเครดิตผ่านศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่
องค์การจัดให้หรือให้การรับรอง
(๓) ผู้มีความประสงค์ ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอเครื่องหมายรับรองการชดเชย
คาร์บอน การขอรับการรับรองหรือสิทธิประโยชน์ตามมาตรการหรือโครงการอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ประสงค์ยกเลิกคาร์บอนเครดิตโดยความสมัครใจ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่องค์การกำหนด
๓/ข้อ ๖ บุคคล…

-๓ข้อ ๖ บุคคลตามข้อ ๕ ที่ประสงค์เปิดบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ให้ยื่นคำขอพร้อม
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ต่อองค์การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่องค์การจัดไว้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล
(ก) หนั งสือแจ้งความประสงค์เปิดบัญ ชี พร้อมระบุ ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับใช้งาน
ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ตามแบบฟอร์มที่องค์การกำหนด
(ข) สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(ค) เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดประกอบหนังสือแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี
(๒) กรณีนิติบุคคล
(ก) หนังสือแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมระบุชื่อผู้แทนหรือ
ผู้ได้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้
งานระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ตามแบบฟอร์มที่องค์การกำหนด
(ข) สำเนาหนั งสื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คล สำเนาทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล สำเนาใบอนุ ญ าต
ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหลักฐานแสดงการจัดตั้งองค์กรหรือ
หน่วยงานตามกฎหมาย
(ค) หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม กรณีผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้ทำธุรกรรม
ในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
(ง) เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดประกอบหนังสือแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี
ข้อ ๗ ให้องค์การพิจารณาความครบถ้วนของคำขอ เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๖
และแจ้ งให้ ผู้ ยื่ น คำขอทราบ หากเห็ น ว่าคำขอ เอกสาร หรือหลั กฐานใดไม่ครบถ้ว นหรือมีข้อมูล ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดหรือบางส่วน ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ให้องค์การแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอปรับปรุงคำขอ เอกสาร หรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง และยื่นคำขอ เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องนั้นกลับมาใหม่ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากองค์การ หากองค์การเห็นว่าคำขอ เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ยื่นเข้ามาใหม่ถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอกลับมาใหม่เป็นวันที่องค์การได้รับคำขอ
หากผู้ ยื่ น คำขอไม่ น ำคำขอ เอกสารและหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งดั งกล่ า วกลั บ ไปปรั บ ปรุ งหรื อ
ไม่ยนื่ คำขอกลับมาใหม่หรือไม่ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา องค์การมีสิทธิยกเลิกคำขอ
ข้อ ๘ ให้องค์การเปิดบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้ยื่น คำขอให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขอ เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
๔/หมวด ๒ …

-๔หมวด ๒
การบันทึกคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง
ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการมีมติรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจก ให้นายทะเบียนบันทึกคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองในบัญชีผู้เป็นเจ้าของโครงการหรือ
ผู้พัฒนาโครงการในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับรอง
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ข้ อ มู ล คาร์ บ อนเครดิ ต ที่ ได้ รั บ การบั น ทึ ก ในระบบทะเบี ย นคาร์ บ อนเครดิ ต ตามวรรคหนึ่ ง
ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัว (serial number) ของคาร์บอนเครดิต ประเภทคาร์บอนเครดิต ปีที่ผลการ
ลดก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้น และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดผลการลดก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว
หมวด ๓
การทำธุรกรรมเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต
ข้อ ๑๐ การทำธุรกรรมเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต ให้ กระทำผ่านระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่องค์การจัดไว้หรือให้การรับรอง
ข้อ ๑๑ การขึ้น ทะเบี ยนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการบันทึกการใช้คาร์บอนเครดิต ให้
กระทำโดยนายทะเบียนผ่านระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตด้วยวิธีการดังนี้
(๑) การขึ้นทะเบียนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ด้วยการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตจากบัญชีผู้ขาย
ในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตไปยังบัญชีผู้ซอ้ื ในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
(๒) การบันทึกการใช้คาร์บอนเครดิต ด้วยการยกเลิกคาร์บอนเครดิตโดยการถ่ายโอนคาร์บอน
เครดิต จากบั ญ ชีผู้ ใช้คาร์บ อนเครดิตไปยั ง บัญ ชีเฉพาะที่บริหารจัดการโดยองค์การเพื่อการยกเลิ กคาร์บอน
เครดิต เมื่อมีการใช้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รับชำระเงินตามผลลัพธ์การลดก๊าซเรือนกระจก
(Result-based payment) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงการยกเลิกคาร์บอนเครดิตโดยความสมัครใจ
ข้อ ๑๒ ผู้เป็นเจ้าของบัญชีที่ประสงค์ยื่นคำขอเพื่อถ่ายโอนหรือยกเลิกคาร์บอนเครดิต ให้ยื่นคำ
ขอผ่านระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่องค์การจัดไว้ พร้อมระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) คาร์ บ อนเครดิต ในบั ญ ชี ที่ ป ระสงค์ ถ่ายโอนหรือยกเลิ ก โดยระบุ จำนวนคาร์บ อนเครดิ ต
ประเภทคาร์บอนเครดิต ปีที่ผลการลดก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้น และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดผล
การลดก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวที่ประสงค์ถ่ายโอนหรือยกเลิก
(๒) บัญชีรับโอนคาร์บอนเครดิต หรือวัตถุประสงค์การใช้หรือการยกเลิกคาร์บอนเครดิต
๕/(๓) กรณี…

-๕(๓) กรณีการยกเลิกคาร์บอนเครดิต เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้หรือ
การยกเลิกคาร์บอนเครดิตดังกล่าว
(๔) ข้อมูลอื่นใดตามที่องค์การกำหนด
ข้อ ๑๓ ให้นายทะเบียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำขอตามข้อ ๑๒ และดำเนินการตามข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
(๑) ทำการถ่ายโอนหรือยกเลิกคาร์บอนเครดิตในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตตามคำขอ
(๒) แจ้งปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอพร้อมระบุสาเหตุให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ในกรณีที่คำขอ
ดังกล่าวไม่สมบูรณ์
(๓) แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแสดงข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม กรณีมีความจำเป็นเพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของคำขอ หรือเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต และการ
ป้ อ งกัน การกระทำอัน ไม่ เป็ น ธรรมเกี่ ย วกับ การซื้อ ขายคาร์บ อนเครดิ ต โดยให้ ผู้ ยื่น คำขอนำส่ งข้อมู ล หรือ
หลักฐานดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน และให้นาย
ทะเบียนพิจารณาข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวและดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ภายในห้าวันทำการนับแต่
วันที่ได้รับข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าว
ข้อ ๑๔ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำขอตามข้อ ๑๒ รวมถึงการตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ผู้ยื่นคำขอมีคาร์บอนเครดิตที่ประสงค์ถ่ายโอนหรือยกเลิกในบัญชีของตนในระบบทะเบียน
(๒) กรณีการยกเลิกคาร์บอนเครดิต ผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้องสำหรับวัตถุประสงค์การใช้คาร์บอนเครดิตดังกล่าว
(๓) การถ่ า ยโอนหรื อ ยกเลิ ก คาร์บ อนเครดิ ต ตามคำขอสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แนวทาง
ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่คณะกรรมการหรือองค์การประกาศกำหนด
ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์ เสนอขายคาร์บอนเครดิตในศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้ยื่นคำขอตาม
ข้อ ๑๒ เพื่อถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตจากบัญชีผู้ ยื่นคำขอไปยังบัญชีเฉพาะในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ซึ่ง
ทำหน้าที่เป็นบัญชีรับฝากคาร์บอนเครดิตเพื่อการทำธุรกรรมในศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
กรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งการถอนคำเสนอขายคาร์บอนเครดิตของผู้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง
จากผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้นายทะเบียนทำการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตจากบัญชีรับฝาก
คาร์บ อนเครดิต ในระบบทะเบีย นคาร์บ อนเครดิ ต กลั บ ไปยังบัญชี ของผู้ยื่นคำขอในระบบทะเบียนคาร์บอน
เครดิตภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข้อ ๑๖ เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่กระทำผ่านศูนย์ซื้อขายคาร์บอน
เครดิตและความประสงค์ของผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตในการนำคาร์บอนเครดิตดังกล่าวไปใช้หรือนำออกจากศูนย์
๖/ซื้อขาย…

-๖ซื้อขายคาร์บอนเครดิต จากผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต แล้ว ให้นายทะเบียนทำการขึ้นทะเบียน
การซื้อขายคาร์บอนเครดิตดังกล่าวภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ด้วยการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต
จากบัญชีรับฝากคาร์บอนเครดิต ในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตไปยังบัญชี ผู้ซื้อในระบบทะเบียนคาร์บอน
เครดิต
ข้อ ๑๗ คาร์บอนเครดิตที่ใช้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
จะต้องได้รับการยกเลิกในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต และไม่สามารถนำไปอ้างสิทธิซ้ำซ้อน หรือซื้อขาย
ถ่ายโอน หรือจำหน่ายโดยประการอื่นได้อีก
ข้อ ๑๘ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขายคาร์บอนเครดิต การรักษาเสถียรภาพของ
ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการซื้อขายคาร์ บอนเครดิต
คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อ การขาย หรือการถือครอง
คาร์บอนเครดิตในบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ตามความเหมาะสม
หมวด ๔
การระงับการใช้งานบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
ข้อ ๑๙ ให้องค์การระงับการใช้งานบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้เป็นเจ้าของบัญชีดำเนินการขัดต่อระเบียบนี้ หรือหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นใดตามข้อ ๑๘
(๒) ผู้ เป็ น เจ้ าของบั ญ ชี ค้ า งชำระค่ าธรรมเนี ย มการรั ก ษาบั ญ ชี เมื่ อ พ้ น กำหนดชำระตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด
(๓) กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ข้อ ๒๐ หากผู้เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานได้ มีการดำเนินการอันเป็นผลให้เหตุในการ
ระงับ การใช้ งานบั ญ ชี ดั งกล่ าวได้ สิ้ น สุ ดลง หรือ ได้ มี การดำเนิ น การสอดคล้ องกับ ระเบี ย บนี้ ห รือ คำสั่ งของ
คณะกรรมการแล้ว ให้องค์การเปิดให้บัญชีดังกล่าวสามารถใช้งานได้
หมวด ๕
การปิดบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
ข้อ ๒๑ ผู้เป็น เจ้าของบั ญชีใดประสงค์ปิดบัญ ชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ให้ ยื่นคำขอ
พร้อมหนังสือแจ้งความประสงค์ปิดบัญชีตามแบบฟอร์มที่องค์การกำหนด ต่อองค์การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่องค์การจัดไว้
ข้อ ๒๒ ให้ อ งค์ การพิ จ ารณาคำขอและดำเนิ น การปิ ด บั ญ ชี ข องผู้ ยื่น คำขอในระบบทะเบี ย น
คาร์บอนเครดิตในวันทำการวันที่สิบนับแต่วันยื่นคำขอ
๗/ข้อ ๒๓ …

-๗ข้อ ๒๓ ในระหว่างระยะเวลาตามข้อ ๒๒ ห้ามมิให้ผู้เป็นเจ้าของบัญชีทำธุรกรรมใดๆ ในระบบ
ทะเบียนคาร์บอนเครดิต
ผู้เป็นเจ้าของบัญชีอาจยื่นคำขอยกเลิกการปิดบัญชี พร้อมหนังสือแจ้งความประสงค์ ยกเลิกการ
ปิดบัญชีตามแบบฟอร์มที่องค์การกำหนด ต่อองค์การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่องค์การจัดไว้ ทั้งนี้ ต้องกระทำ
ภายในห้าวันทำการนับแต่วันยื่นคำขอ
ข้อ ๒๔ ให้องค์การปิดบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้เป็นเจ้าของบัญชีถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
(๒) บัญชีได้ถูกระงับการใช้งานเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๑ ปี
(๓) กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ข้ อ ๒๕ เมื่ อ บั ญ ชี ในระบบทะเบี ยนคาร์ บ อนเครดิ ตได้ ปิ ด ลง ให้ น ายทะเบี ย นทำการยกเลิ ก
คาร์บอนเครดิตที่คงเหลือในบัญชีดังกล่าวเสีย
หมวด ๖
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๒๖ ให้องค์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ ในอัตราตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
(๑) ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีและค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
(๒) ค่าธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ การทำธุรกรรมในระบบทะเบี ย นคาร์บ อนเครดิ ต ตามรายการที่
คณะกรรมการประกาศกำหนดให้องค์การเรียกเก็บ
ข้ อ ๒๗ ให้ ผู้ อ ำนวยการมี อ ำนาจออกประกาศหรือ คำสั่ งต่ าง ๆ เกี่ ย วกั บ การบริห ารจั ด การ
การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของ และการทำธุรกรรมในระบบทะเบี ย นคาร์บ อนเครดิ ต ตลอดจนการ
ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๘ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาด และคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๙ ระเบียบฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับบรรดาการขอการรับรองคาร์บอนเครดิต การซื้อขาย และ
การใช้คาร์บอนเครดิต ที่ได้กระทำหรือยื่นคำขอก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
๘/บทเฉพาะกาล …

-๘บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๓๐ ให้ ย กเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการเปิ ด บั ญ ชี ในระบบทะเบี ย นคาร์ บ อนเครดิ ต จนกว่ า
คณะกรรมการจะมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในระบบทะเบียน
คาร์บอนเครดิต สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(……….……….……….……….)
ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

