หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
๑. ขอบข่าย
เอกสารฉบั บนี้ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไข สํ าหรั บการขึ้นทะเบีย นรายชื่อผู้ป ระเมินภายนอก
สําหรับโครงการภาคสมัครใจ การแจ้งสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือน
กระจก และการแจ้งต่ออายุการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
๒. เอกสารอ้างอิง
ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือน
กระจก
๓. นิยาม
“องค์การ” หมายความว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
“คณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ” หมายความว่า คณะกรรมการการเฉพาะด้านที่
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) แต่งตั้งให้พิจารณาให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการตรวจสอบ ใน
เอกสารนี้จะใช้คําว่า “คณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง”
“หน่วยรับรอง (Certification Body)” หมายความว่า ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่สาม (Third party)
ที่ให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งให้การรับรองปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้ จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ตามเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับหน่วยรับรอง
การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
“การรับรองระบบงาน (Accreditation)” หมายความว่า กระบวนการที่ให้การยอมรับอย่างเป็นทางการแก่
หน่วยรับรองว่ามีความสามารถในการดําเนินการรับรองผู้ประกอบกิจการและมีสิทธิแสดงเครื่องหมายการ
รับรองระบบงาน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองกําหนด
“ผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)” หมายความ
ว่า หน่วยรับรอง (Certification Body) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัคร

ใจจากองค์ การเพื่ อทํ าหน้ าที่ตรวจสอบความใช้ ได้ และทวนสอบโครงการลดก๊ าซเรือนกระจกภาคสมั ครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
“การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation)” หมายความว่า กระบวนการที่ทําอย่างเป็นระบบ มีความเป็น
อิสระ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ และวิธีการคํานวณปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่บันทึกในเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) ตาม
หลักเกณฑ์การตรวจสอบ (Validation) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ
ไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
“การทวนสอบ (Verification)” หมายความว่า กระบวนการที่ทําอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และ
บัน ทึ กเป็ น ลายลักษณ์ อักษร เพื่อประเมิ น รายงานปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก ตามหลั กเกณฑ์ การทวนสอบ
(Verification)

โครงการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกภาคสมั ค รใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand

Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
“โครงการภาคสมัครใจ” หมายความว่า โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ
ไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
๔. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขสําหรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
นิติบุคคลที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ จะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๔.๑ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจตามกฏหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๔.๒ นิ ติ บุ คคลที่ ส ามารถขึ้ น ทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ ป ระเมิ น ภายนอกสํ า หรั บ โครงการภาคสมั ครใจได้ จ ะต้ องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities:
DOEs) ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
(๒) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065 จากหน่วยงานรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body) ของต่างประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
รับรองระบบงาน (International Accreditation Forum)

(๓) เป็นนิ ติบุคคลที่ได้รับการรับ รองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือน
กระจกจากคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง
๔.๓ นิ ติ บุ ค คลต้ อ งไม่ ถู ก พั ก หรื อ เพิ ก ถอนใบรั บ รองหรื อ ใบอนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานรั บ รองระบบงาน
(Accreditation Body) ที่ได้รับการรับรองหรืออนุญาต
๔.๔ เอกสารสําหรับขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
(๑) ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
(๒) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคลตามประเภทนิติบุคคล
(๓) สําเนาใบรับรองหรือใบอนุญาตจากคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง หรือสําเนาใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: DOEs) หรือ
สําเนาใบรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065 จากหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation Body)
ของต่างประเทศ
(๔) เอกสารแสดงรายชื่อบุคลากรที่เป็นผู้ตรวจสอบและทวนสอบตามสาขาและขอบข่ายที่ได้รับการ
รับรองระบบงานหรือได้รับอนุญาต
๕. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
นิติบุคคลที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ จะต้องดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
๕.๑ ส่งใบสมัครและเอกสารสําหรับขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจไปยัง
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
๕.๒ องค์ การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้ว นของเอกสาร ในกรณี ที่เ อกสารไม่ครบถ้ วนหรื อไม่
ถูกต้อง องค์การจะแจ้งนิติบุคคลที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ ให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร และจัดส่งไปยังองค์การ
ภายใน ๓๐ วันทําการ นับแต่วันที่องค์การแจ้ง หากไม่ดําเนินการให้ถือว่าผู้นั้นทิ้งคําขอขึ้นทะเบียนฯ และให้
องค์การจํ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้ว แจ้งเป็น หนังสือให้ผู้นั้นทราบภายใน ๗ วัน ทําการ นับแต่วัน ที่
องค์การจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
๕.๓ เมื่อองค์การตรวจสอบเอกสารสําหรับขอขึ้นทะเบียนรายชื่อฯ และเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ให้
องค์การเสนอเอกสารสําหรับขอขึ้นทะเบียนรายชื่อฯ พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ขึ้น
ทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ

๕.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาค
สมัครใจแล้ว ให้องค์การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนรายชื่อให้แก่นิติบุคคลที่ยื่นใบสมัคร และให้องค์การ
แจ้ งผลการพิ จารณาให้ ผู้นั้ นทราบภายใน ๗ วั น ทํา การ นั บแต่วั นที่ คณะกรรมการพิจ ารณาเห็น ชอบ และ
องค์การจะประกาศให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับรายชื่อผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอก
สําหรับโครงการภาคสมัครใจบนฐานข้อมูลเว็บไซต์ของโครงการภาคสมัครใจ
นิติบุคคล
ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนฯ
๑. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนรายชื่อฯ
๒. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคล
๓. สําเนาใบรับรองหรือใบอนุญาตจากหน่วยงานรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body)
๔. เอกสารแสดงรายชื่อบุคลากรทีเ่ ป็นผู้ตรวจสอบ
และทวนสอบ
ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

องค์การ

เอกสารสําหรับขอขึ้นทะเบียนรายชื่อฯ
พร้อมความเห็น

ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการ

เห็นชอบ

องค์การแจ้งผล
การขึ้นทะเบียนรายชื่อ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ

๖. หลักเกณฑ์การปฏิบัติสําหรับผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ
นิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจแล้ว ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
๖.๑ กรณี นิ ติ บุ ค คลถู ก พั ก หรื อ เพิ ก ถอนใบรั บ รองหรื อ ใบอนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานรั บ รองระบบงาน
(Accreditation Body) ที่ได้รับการรับรองหรืออนุญาตหรือ สิ้นสภาพการเป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการ
ตรวจสอบ (Designated Operational Entities: DOEs) ต้องแจ้งให้องค์การทราบภายใน ๓๐ วันทําการ นับ
จากวันที่ถูกพักหรือเพิกถอนใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น หรือวันที่สิ้นสภาพการเป็นหน่วยงานปฏิบัติการใน
การตรวจสอบ
๖.๒ กรณีนิติบุคคลดําเนินการต่ออายุการรับรองระบบงานจากหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation
Body) ที่ได้รับการรับรองหรืออนุญาต ต้องแจ้งให้องค์การทราบภายใน ๓๐ วันทําการ นับจากวันที่ได้รับการ
ต่ออายุการรับรองระบบงาน
๖.๓ กรณีนิติบุคคลประสงค์จะไม่ต่ออายุการรับรองระบบงานจากหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation
Body) ที่ได้รับการรับรองหรืออนุญาต ต้องแจ้งให้องค์การทราบภายใน ๓๐ วันทําการ นับจากวันที่ใบรับรอง
หรือใบอนุญาตนั้นหมดอายุ

