(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้การรับรองและการทำความตกลงการบริหารจัดการ
และการกำกับดูแลการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
พ.ศ. …
โดยที่ เป็ น การสมควรกำหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การให้ ก ารรับ รองการ
ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการทำความตกลงระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) กับผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อให้การซื้อขายคาร์บอนเครดิต
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความน่าเชื่อถือ เกิดความเป็นธรรม และคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขายคาร์บอนเครดิต
ตลอดจนรักษาเสถียรภาพของตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต
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) มาตรา ๘ (๒)
(๖) และมาตรา ๒๐ (๒) (๖) (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ ../๒๕๖๕ เมื่อวันที่ .. ….. …. คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้การรับรองและการทำความตกลงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลการประกอบการเป็น
ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ [๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕] เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต” หมายความว่า ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการ
ซื้อขายคาร์บ อนเครดิต โดยการจับ คู่ห รือหาคู่ สั ญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ ผู้ซึ่ง
ประสงค์จะซื้อขายคาร์บอนเครดิตสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้
“คาร์บอนเครดิต” หมายความว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนิน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับการรับรองและบันทึกในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต โดยมีหน่วยเป็น
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)
๒/“ระบบทะเบียน…

-๒“ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต” หมายความว่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบันทึกการถือ
ครอง การถ่ายโอน การรับโอน การยกเลิก และการใช้คาร์บอนเครดิต ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การ
“องค์การ” หมายความว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การ
“คณะกรรมการแห่ งชาติ ” หมายความว่ า คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การ
ข้ อ ๔ เพื่ อ ประโยชน์ ในการส่ งเสริ ม และเอื้ อ อำนวยการซื้ อ ขายคาร์บ อนเครดิ ต ให้ อ งค์ ก าร
พิจารณาทำความตกลงกับบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่ ประสงค์ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้บริการเป็นศูนย์ กลางหรือเครือข่ายที่เอื้ออำนวยการซื้อขายคาร์บอน
เครดิต โดยได้รับการรับรองการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ข้อ ๕ ผู้ ป ระสงค์ ป ระกอบการเป็ น ศูน ย์ซื้อ ขายคาร์บ อนเครดิ ต ต้ องมี คุณ สมบั ติแ ละลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ในกรณีนิติบุคคลประเภทอื่นใด ให้คณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี
(๒) แสดงได้ว่าจะมีความสามารถในการประการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตตามหลักเกณฑ์
และคุณสมบัตใิ นการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
(ก) มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลคาร์บอนเครดิตกับระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
(ข) มีระบบการบัน ทึกและเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการเสนอราคาและการซื้อขายคาร์บอน
เครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
(ค) มีระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
เองหรือโดยบุคคลอื่น
(ง) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขาย ราคาอ้างอิงในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของแต่ละ
วัน จำนวนคาร์บอนเครดิตที่มีการถ่ายโอนในแต่ละวัน และจำนวนการถือครองคาร์บอนเครดิต ของแต่ละบัญชี
ในแต่ละวัน
๓/(จ) มีแหล่งทุน…

-๓(จ) มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
ที่อาจเกิดจากการประกอบการศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
(ฉ) มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก และมีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกและมาตรการกำกับ
ดูแลให้สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว
(ช) มี ม าตรการเพื่ อ รั ก ษามาตรฐานในเรื่ อ งความมั่ น คง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความโปร่ ง ใส
ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
(ซ) มีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
หรือการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิต
(ฌ) มีระบบควบคุมภายในของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ การรักษาความลับ การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภัย
คุกคามทางไซเบอร์ที่เพียงพอ
(ญ) มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การซื้อขายคาร์บ อนเครดิตในศูน ย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต หรือเกิดจากการให้ บริการที่จัดโดยศูนย์ซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต
(ฎ) มีมาตรการป้องกันศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ซื้อ
ขายคาร์บอนเครดิตจากการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
(ฏ) คุณสมบัติอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขายคาร์บอนเครดิต และรักษา
ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
(๓) มีกรรมการและผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาจากประวัติ การทำงาน รวมทั้งมี
ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
(๔) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการ
ข้อ ๖ ในการพิจารณาทำความตกลงกับผู้ที่ประสงค์ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ตามข้อ ๕ ให้องค์การตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะของผู้ที่ประสงค์ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอน
เครดิต โดยขอให้บุคคลดังกล่าวนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อองค์การ ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือลงนามโดยผู้แทนหรือผู้มีอำนาจลงนาม แสดงเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งและประกอบการ
เป็ นศูน ย์ซื้อขายคาร์บ อนเครดิต และรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ประสงค์จัดตั้งและ
ดำเนินการ
(๒) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคลตามประเภทนิติบุคคล
๔/(๓) เอกสาร…

-๔(๓) เอกสารหลั กฐานที่แสดงได้ว่าจะมีความสามารถในการประการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอน
เครดิตตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนดไว้ในข้อ ๕ (๒)
(๔) เอกสารแสดงประเภทสิ น ค้ าที่ ส ามารถซื้อ ขายได้ บ นศู น ย์ซื้ อขายคาร์บ อนเครดิต รวมถึ ง
ขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการการซื้อขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
(๕) เอกสารอื่นใดที่องค์การขอให้นำส่งเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะของผู้ที่ประสงค์
ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตตามระเบียบนี้
หมวด ๒
การให้การรับรองการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ข้อ ๗ ให้องค์การตรวจสอบความครบถ้วนและสมบูรณ์ ของคุณสมบัติและลักษณะผู้ที่ประสงค์
ประกอบการเป็ น ศู น ย์ ซื้ อ ขายคาร์ บ อนเครดิ ต พร้ อ มทั้ ง เอกสารและหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ ง และเสนอต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการคำชี้แจง หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้องค์การแจ้งต่อผู้ ที่ประสงค์
ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ดำเนินการชี้แจง หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายในตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการกำหนด
ข้อ ๘ ให้องค์การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ผู้ที่ประสงค์ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อ
ขายคาร์บอนเครดิต ทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการให้การรับรองการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอน
เครดิต ให้ องค์การดำเนิ น การจัด เตรียมและเสนอความตกลงกับ ผู้ที่ ประสงค์ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตดังกล่าว
ข้อ ๙ ให้ องค์การเชื่อมข้อมูลคาร์บอนเครดิตในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตกับศูนย์ซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตสามารถเสนอขาย
คาร์บอนเครดิตในศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตในศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้รับการ
บันทึกการรับโอนคาร์บอนเครดิตในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การกำหนด
เมื่อความตกลงสิ้นสุดลง ให้องค์การยุติการเชื่อมข้อมูลคาร์บอนเครดิตในระบบทะเบียนคาร์ บอน
เครดิตกับศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และถอนปริมาณคาร์บอนเครดิตคงเหลือที่มีการเสนอขายในศูนย์ซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตกลับไปยังบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
หมวด ๓
สาระสำคัญของความตกลงการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ข้อ ๑๐ ให้ความตกลงระหว่างองค์การและผู้ที่ประสงค์ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอน
เครดิต มีสาระสำคัญสอดคล้องกับหมวดนี้
๕/เรื่องใด…

-๕เรื่องใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหมวดนี้ ให้องค์การพิจารณากำหนดในความตกลงเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม ตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกรอบหลักการนี้
ส่วนที่ ๑
การบริหารจัดการศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ข้อ ๑๑ ในการประกอบการศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้มีคณะกรรมการร่วม ทำหน้าที่บริหาร
จัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยมีผู้แทนของผู้ประกอบการเป็นศูนย์
ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ผู้แทนขององค์การ ผู้แทนของหน่วยงานอื่นใดที่ร่วมดำเนินการ และอาจมีบุคคลที่ได้รับ
เลื อกตั้งหรือแต่งตั้งตามแนวทางที่ตกลงร่วมกัน เป็ นกรรมการ โดยให้ เสนอองค์ประกอบของกรรมการต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้คณะกรรมการร่วมตามวรรคหนึ่งมีอำนาจและหน้าที่ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การติดตามดูแลการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
(๒) การกำหนดกฎเกณฑ์ ระบบงาน และมาตรการของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕ (๒)
(ข) การบันทึกการเสนอซื้อขายคาร์บอนเครดิต การบันทึกการซื้อขายคาร์บอนเครดิต การส่ง
มอบและการชำระราคาคาร์บอนเครดิต
(ค) การรับสมาชิก การกำกับดูแลสมาชิก และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอน
เครดิต สมาชิก รวมถึงข้อมูลอื่นใดเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
(ง) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการประกอบการของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
(จ) มาตรการรักษาเสถียรภาพของตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต ตามความจำเป็นและเหมาะสม
(๓) การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตเรียกเก็บกับสมาชิก และสัดส่วน
ค่าธรรมเนียมที่ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตส่งมอบแก่องค์การ โดยครอบคลุมค่าบริการการเชื่อมระบบทะเบียน
คาร์บอนเครดิตและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต
(๔) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลศูนย์ซื้อ
ขายคาร์บอนเครดิต
ส่วนที่ ๒
การประกอบการของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต มีหน้าที่ให้บริการในการประกอบการ
ของศูน ย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และมีหน้าที่นำส่งข้อมูลสถานการณ์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตในศูนย์ซื้อขาย
๖/คาร์บอนเครดิต…

-๖คาร์บอนเครดิตและข้อมูลอื่นใดตามที่องค์การกำหนดให้แก่องค์การทุกครั้งเมื่อปิดการซื้อขายประจำวั น หรือ
ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในความตกลง
ข้อ ๑๓ ให้ อ งค์ การมอบหมายเจ้ าหน้ าที่ ขององค์การทำหน้ าที่ ติด ตามและตรวจสอบการทำ
ธุรกรรมในศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทำการ เพื่อตรวจสอบให้การดำเนินงานของศูนย์ซื้อ
ขายคาร์บอนเครดิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ให้องค์การมีสิทธิตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต การเข้าถึงระบบบันทึก
ข้อมูลการทำธุรกรรมในศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการเรียกข้อมูลเกี่ยวกับ การซื้อขายคาร์บอนเครดิตใน
ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๔ ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตมีหน้าที่ยินยอม อำนวยความสะดวก และนำส่งข้อมูลต่าง ๆ
ให้กับองค์การหรือบุคคลที่องค์การมอบหมายตรวจสอบข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอน
เครดิต สมาชิก หรือระบบการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตทำการซื้อหรือขายคาร์บอนเครดิตนอก
ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายคาร์บอนเครดิตในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนหรือใน
นามของนิติบุคคลเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การ
ส่วนที่ ๓
ระยะเวลาความตกลง
ข้อ ๑๖ ให้ ความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต มี ระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี
นับแต่วันที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ องค์การอาจพิจารณาเสนอหรือเห็นชอบการต่อระยะเวลาความตกลง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่วนที่ ๔
การแก้ไขความตกลง
ข้อ ๑๗ การแก้ไขเนื้อหาความตกลง ให้กระทำโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งนี้ การแก้ไขเนื้อหาความตกลงในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในระเบียบนี้ ให้องค์การขอความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อนให้ความเห็นชอบการแก้ไขเนื้อหาความตกลง
ดังกล่าว
ส่วนที่ ๕
การบอกเลิกความตกลง
ข้อ ๑๘ ให้ องค์ การมี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก ความตกลงกั บ ผู้ ป ระกอบการศูน ย์ซื้ อขายคาร์บ อนเครดิ ต
หากพบว่า
๗/(๑) ผู้ประกอบการ…

-๗(๑) ผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ดำเนินการขัดหรือแย้งกับ ความตกลง หลักเกณฑ์
แนวทาง หรือมาตรการอื่นใดที่องค์การกำหนด
(๒) ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตไม่เริ่มดำเนินการภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ
หรือ ระงับการดำเนินการเป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปี
(๓) คณะกรรมการเพิกถอนการให้การรับรองการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ผู้ที่ถูกบอกเลิกความตกลงยังคงมีหน้าที่ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ที่ได้กระทำไป
แล้วและข้อมูลอื่นใดตามที่กำหนดให้กบั องค์การโดยเร็ว
หมวด ๔
การเพิกถอนการรับรองการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนการรับรองการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอน
เครดิตได้ เมื่อเห็นว่า
(๑) ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตขาดคุณสมบัติและลักษณะตามข้อ ๕
(๒) ข้อความในเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๕ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในการให้การ
รับรองไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดหรือบางส่วน
(๓) ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตดำเนินการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หลักเกณฑ์
แนวทาง หรือมาตรการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการหรือคณะกรรมการแห่งชาติประกาศกำหนด
(๔) องค์การบอกเลิกความตกลงกับบุคคลดังกล่าว
(๕) บุคคลดังกล่าวล้มละลาย
ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตปฏิบัติแก้ไขให้ถูกต้อง หรือดำเนินการ
ใดให้ ถูกต้องได้ภ ายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด หากศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตไม่ปฏิบัติคำสั่งที่
คณะกรรมการกำหนด ให้องค์การเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
ข้ อ ๒๐ เมื่ อ ปรากฏหลั ก ฐานต่ อ องค์ ก ารว่ า ศู น ย์ ซื้ อ ขายคาร์ บ อนเครดิ ต มี ฐ านะหรื อ มี ก าร
ดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้ความเสียหายต่อการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้คณะกรรมการมี
อำนาจสั่ งให้ ศู น ย์ ซื้ อ ขายคาร์ บ อนเครดิ ต นั้ น ปฏิ บั ติ แก้ไข หรือดำเนิ น งานดั งกล่ าวได้ภ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกำหนด ในการนี้คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตต้องปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตนั้นด้วยก็ได้
หากศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติ แก้ไข หรือดำเนินงานดังกล่าว องค์การมี
สิทธิเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการรับรองได้
๘/ข้อ ๒๑ บุคคล…

-๘ข้อ ๒๑ บุคคลที่ถูกเพิกถอนการรับรองการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต มีสิทธิ
ยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ ภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาจากองค์การ
ให้คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ให้ แล้วเสร็จภายในสามสิบวันทำการนับจากวันที่ได้รับคำ
อุทธรณ์ และแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ ทั้งนี้ ในระหว่างอุทธรณ์ให้คำสั่งเพิกถอนการรับรองยังมีผลบังคับอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ข้ อ ๒๒ บุ ค คลที่ ถู ก คณะกรรมการสั่ งเพิ ก ถอนการรับ รองการประกอบการเป็ น ศู น ย์ซื้ อ ขาย
คาร์บอนเครดิต จะขอรับการรับรองอีกไม่ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
หมวด ๕
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๒๓ ให้องค์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายคาร์บอน
เครดิตที่ได้รับการรับรองและทำความตกลงกับองค์การ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาความตกลง และส่ ว นแบ่ งค่าธรรมเนียมที่ ศูนย์ซื้อขายคาร์บ อนเครดิตส่ งมอบแก่องค์การตามที่
คณะกรรมการร่วมกำหนด
ข้ อ ๒๔ ให้ ค ณะกรรมการมี อ ำนาจประกาศกำหนดกรอบหลั ก การในการกำหนด อั ต รา
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการประกอบการของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิ ต หากเห็นสมควรตามความจำเป็น
และเหมาะสม
ข้อ ๒๕ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาด และคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

