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 การขอขึال�นทะเบยีนเป็นผู้ประเมนิภายนอกสาํหรับโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจก ภาค
สมคัรใจ  

กระบวนงาน

หนว่ยงานท䯾ี�เป็นเจา้ของ

องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก

ประเภทของงานบรกิาร *

กระบวนงานบรกิารท䯾ี�เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดยีว

หมวดหมู่กระบวนงาน *

ขึال�นทะเบยีน

กฎหมายท䯾ี�ใหอ้าํนาจอนญุาต

1. พระราชกฤษฎกีาจัดตัال�ง องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2550

กฎหมายท䯾ี�ระบรุะยะเวลา

ประกาศคณะกรรมการองคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจกวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารขึال�นทะเบยีนผู้ประเมนิภายนอกสาํหรับ

โครงการภาคสมคัรใจ ระยะเวลาท䯾ี�กาํหนดตามกฎหมาย 92 วนัทาํการ

ระดบัผลกระทบ *

บรกิารทั䯾�วไป

พ᯽ื�นท䯾ี�ใหบ้รกิาร

สว่นกลาง

จาํนวนเฉล䯾ี�ยตอ่เดอืน *

0

จาํนวนคาํขอท䯾ี�มากท䯾ี�สดุ *

2
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คู่มอืสาํหรบัประชาชน

จาํนวนคาํขอท䯾ี�นอ้ยท䯾ี�สดุ *

0

สรา้งโดยสมาชกิ

 ปวณีา พาณชิยพเิชฐ

วนัท䯾ี�สรา้งขอ้มลู

 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:29 น.

แกไ้ขโดยสมาชกิ

 ปวณีา พาณชิยพเิชฐ

วนัท䯾ี�แกไ้ขขอ้มลูลา่สดุ

 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 17:19 น.

หนว่ยงานท䯾ี�สรา้งคู่มอื

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส䯾ิ�งแวดลอ้ม องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (สว่นกลาง)

หนว่ยงานท䯾ี�รบัผดิชอบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส䯾ิ�งแวดลอ้ม องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (สว่นกลาง)

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร

# สถานท䯾ี� / ชอ่งทางการใหบ้รกิาร ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร

1 องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 120 หมู่ท䯾ี�
3 ชัال�น 9 อาคารรัฐประศาสนภกัด ีศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ถนน
แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส䯾ี� กรงุเทพมหานคร 10210 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน

เปดิใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท䯾ี�ทาง
ราชการกาํหนด) ตัال�งแตเ่วลา
08:30 - 17:00 น. (มพัีกเท䯾ี�ยง)

2 องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 120 หมู่ท䯾ี�
3 ชัال�น 9 อาคารรัฐประศาสนภกัด ีศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ถนน
แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส䯾ี� กรงุเทพมหานคร 10210 /
ไปรษณยี์

เปดิใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท䯾ี�ทาง
ราชการกาํหนด) ตัال�งแตเ่วลา
08:30 - 17:00 น. (มพัีกเท䯾ี�ยง)

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง䯾ื�อนไข(ถา้ม)ี ในการย䯾ื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต

ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง䯾ื�อนไขในการย䯾ื�นคาํขอ
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ข ั᯽�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานท䯾ี�รบัผดิชอบ

# ข ั᯽�นตอน
ระยะ
เวลา

หนว่ย
งาน
ผู้รบั
ผดิ
ชอบ

1 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ประกอบการย䯾ื�นใบสมคัรขอขึال�นทะเบยีนเป็นผู้ประเมนิภายนอกสาํหรับโครงการ
ลดกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจพรอ้มเอกสารท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง

0.5 วนั
ทาํการ

2 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ท䯾ี� สวป. ตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นของเอกสารท䯾ี�กาํหนดใหส้ง่
ตามขอ้ 1. หากเอกสารครบถว้น นาํสง่ใหส้ารบรรณ อบก. (สาํนักอาํนวยการ) ลง
รับหนังสอื หากเอกสารไมค่รบถว้น เจา้หนา้ท䯾ี� สวป. แจง้ผู้พัฒนาโครงการใหน้าํ
เอกสารมาสง่ใหค้รบถว้น พรอ้มหนังสอืนาํสง่เอกสาร

0.5 วนั
ทาํการ

3 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้อาํนวยการสาํนักวเิคราะหแ์ละตดิตามประเมนิผลมอบหมายเจา้หนา้ท䯾ี�ในสาํ
นักฯ รับผดิชอบในการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ประกอบการอา้งองิตามหลกั
เกณฑก์ารขึال�นทะเบยีนผู้ประเมนิภายนอกโครงการภาคสมคัรใจ

1 วนั
ทาํการ

4 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ท䯾ี� สวป.พจิารณารายละเอยีดในเอกสารท䯾ี�จัดสง่มาหากพบวา่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องการขึال�นทะเบยีนผู้ประเมนิ ภายนอกสาํหรับโครงการลดกา๊ซเรอืน
กระจกภาคสมคัรใจ จะจัดทาํขอ้สรปุและจัดทาํวาระเพ䯾ื�อนาํเสนอคณะ
อนกุรรมการพจิารณาโครงการและกจิกรรมลดกา๊ซเรอืนกระจกพจิารณา

15 วนั
ทาํการ

5 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เฉพาะกรณที䯾ี�เอกสารตามขอ้ 1 ไมถ่กูตอ้งหรอืขาดขอ้มลูสาํคญัท䯾ี�จาํเป็นตอ่การ
พจิารณา เจา้หนา้ท䯾ี� สวป.ทาํหนังสอืตดิตอ่ผู้ประกอบการเพ䯾ื�อขอขอ้มลูชีال�แจง

5 วนั
ทาํการ

6 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เม䯾ื�อไดข้อ้มลูชีال�แจงท䯾ี�ขอในขอ้ 5 เจา้หนา้ท䯾ี� สวป. จะดาํเนนิการจัดทาํขอ้สรปุและ
จัดทาํวาระเพ䯾ื�อนาํเสนอคณะอนกุรรมการฯ พจิารณา

10 วนั
ทาํการ

7 ประเภท การพจิารณา 
เจา้หนา้ท䯾ี� สวป. จัดการประชมุคณะอนกุรรมการฯ เพ䯾ื�อพจิารณาโครงการ

40 วนั
ทาํการ

8 ประเภท - 
เจา้หนา้ท䯾ี� สวป. ทาํหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาของคณะอนกุรรมการฯ ใหผู้้
ประกอบการทราบ กรณที䯾ี�คณะอนกุรรมการฯ มมีตใิหข้ึال�นทะเบยีนผู้ประเมนิ
ภายนอก สาํนักวเิคราะหแ์ละตดิตามประเมนิผลออกหนังสอืรับรองการขึال�น
ทะเบยีนผู้ประเมนิภายนอกสง่ใหผู้้ประกอบการดว้ย และนาํขอ้มลูขึال�นเวบ็ไซต์

20 วนั
ทาํการ

ระยะเวลาดาํเนนิการรวม

92 วนัทาํการ

การลดขัال�นตอน

ยงัไมผ่า่นการดาํเนนิการลดขัال�นตอน
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รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ

# ช䯾ื�อเอกสาร

หนว่ย
งาน
ภาครฐั
ผู้ออก
เอกสาร

ขนาด
ไฟล์
เอกสาร

1 ใบสมคัรขอขึال�นทะเบยีนเป็นผู้ประเมนิภายนอกสาํหรับโครงการภาคสมคัรใจ
(ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

2 หนังสอืรับรองนติบิคุคล (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน

3 หนังสอื หรอืคาํสั䯾�งมอบอาํนาจ พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอาํนาจ
และผู้รับมอบอาํนาจ(กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�เป็นสว่นราชการ หรอืหนว่ยงาน
ของรัฐ หรอืสถาบนัการศกึษา หรอืหนว่ยงานในกาํกบัของรัฐ)) (ฉบบัจรงิ 1
ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

4 สาํเนารายช䯾ื�อคณะกรรมการ หรอืคณะผู้ดาํเนนิการของหนว่ยงาน (กรณเีป็น
นติบิคุคลท䯾ี�เป็นสว่นราชการ หรอืหนว่ยงานของรัฐ หรอืสถาบนัการศกึษา
หรอืหนว่ยงานในกาํกบัของรัฐ)) (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

5 หนังสอืแจง้ผล หรอืหลกัฐานแสดงการจดทะเบยีนกบัศนูยข์อ้มลูท䯾ี�ปรกึษา
ไทยกระทรวงการคลงั (ถา้ม)ี (กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�เป็นสว่นราชการ หรอื
หนว่ยงานของรัฐ หรอืสถาบนัการศกึษา หรอืหนว่ยงานในกาํกบัของรัฐ)
(ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั / สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

6 เอกสารแสดงประวตัแิละผลงานของหนว่ยงาน หรอืองคก์ร หรอืสถาบนั
(กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�เป็นสว่นราชการ หรอืหนว่ยงานของรัฐ หรอืสถาบนั
การศกึษา หรอืหนว่ยงานในกาํกบัของรัฐ)) (ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั)
เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

7 สาํเนาหนังสอืรับรองของนายทะเบยีนหุ้นสว่นบรษัิท แสดงการจดทะเบยีน
เป็นบรษัิทจาํกดั หรอืหา้งหุ้นสว่นสามญัจดทะเบยีน หรอืหา้งหุ้นสว่นจาํกดั
(กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�จดทะเบยีนตามกฎหมายไทย ประเภทนติบิคุคลไทยX
(สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

8 บญัชแีสดงรายช䯾ื�อและสญัชาตขิองผู้ถอืหุ้น (แบบ บอจ.5) (กรณที䯾ี�เป็นหา้ง
หุ้นสว่นจาํกดั ) (ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

9 บญัชแีสดงรายช䯾ื�อและสญัชาตขิองหุ้นสว่นจาํพวกไมจ่าํกดัความรับผดิ
พรอ้มรายช䯾ื�อและสญัชาตขิองผู้เป็นหุ้นสว่นหมดทกุคนดว้ย) (กรณเีป็น
นติบิคุคลท䯾ี�จดทะเบยีนตามกฎหมายไทย ประเภทนติบิคุคลไทย) (ฉบบัจรงิ
1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

10 หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ(กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�จดทะเบยีนตามกฎหมายไทย
ประเภทนติบิคุคลไทย) (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

11 หนังสอื หรอืคาํสั䯾�งมอบอาํนาจ พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอาํนาจ
และผู้รับมอบอาํนาจกระทาํแทนนติบิคุคล (กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�จดทะเบยีน
ตามกฎหมายไทย ประเภทนติบิคุคลไทย) (ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั / สาํเนา 1
ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

12 6. หนังสอืรับรองการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว หรอืใบอนญุาตประกอบ
ธรุกจิของคนตา่งดา้ว (กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�จดทะเบยีนตามกฎหมายไทย
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ประเภทนติบิคุคลตา่งดา้วX (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

13 สาํเนาหนังสอืรับรองหรอืหลกัฐานการเป็นนติบิคุคลซ䯾ึ�งแสดงรายการเก䯾ี�ยว
กบัทนุ (กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�จดทะเบยีนตามกฎหมายตา่งประเทศท䯾ี�มี
สาํนักงานสาขาในประเทศไทย) (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

14 วตัถปุระสงค ์ท䯾ี�ตัال�งสาํนักงาน รายช䯾ื�อกรรมการ และผู้มอีาํนาจลงนามผกูพัน
นติบิคุคล (กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�จดทะเบยีนตามกฎหมายตา่งประเทศท䯾ี�มี
สาํนักงานสาขาในประเทศไทย) (ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

15 หนังสอืแตง่ตัال�งผู้รับผดิชอบดาํเนนิการในประเทศไทยและสาํเนา
หนังสอืเดนิทางของผู้รับผดิชอบสาํนักงาน หรอืสาํเนาบตัรประชาชนกรณี
ผู้รับมอบเป็นคนไทย (กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�จดทะเบยีนตามกฎหมายตา่ง
ประเทศท䯾ี�มสีาํนักงานสาขาในประเทศไทย) (ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั / สาํเนา 1
ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

16 หนังสอืรับรองการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว หรอืใบอนญุาตประกอบ
ธรุกจิของคนตา่งดา้ว (กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�จดทะเบยีนตามกฎหมายตา่ง
ประเทศท䯾ี�มสีาํนักงานสาขาในประเทศไทย) (สาํเนา 1 ฉบบั)
เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

17 เอกสารแสดงการไดรั้บการรับรองเป็นหนว่ยงานปฏบิตักิารในการตรวจสอบ
(Designated Operational Entities: DOEs) ท䯾ี�ยงัไมส่ิال�นอาย ุกรณเีป็น
นติบิคุคลท䯾ี�เป็นหนว่ยงานปฏบิตักิารในการตรวจสอบ (Designated
Operational Entities: DOEs) ภายใตก้ลไกการพัฒนาท䯾ี�สะอาด (Clean
Development Mechanism: CDM) (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

18 เอกสารแสดงการไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14065 ท䯾ี�ยงัไมส่ิال�น
อาย ุ(กรณเีป็นนติบิคุคลท䯾ี�ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14065)
(สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพ䯾ิ�มเตมิ

คา่ธรรมเนยีม

# รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท/รอ้ยละ)

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

# ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

1 กรณกีารใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงท䯾ี�ระบไุวห้รอืมขีอ้ผดิพลาดจากการใหบ้รกิารสามารถตดิตอ่เพ䯾ื�อ
รอ้งเรยีนไดท้䯾ี� สาํนักอาํนวยการ องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) โทรศพัท:์ 02
143 8400 หรอื 02 1419842-45 หรอื เวบ็ไซด ์http://www.tgo.or.th/2015/thai/complain.php
(http://www.tgo.or.th/2015/thai/complain.php)

2 ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
( เลขท䯾ี� 1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th
(http://www.1111.go.th) / ตู้ ปณ.1111 เลขท䯾ี� 1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 )

แบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคู่มอืการกรอก

# ช䯾ื�อเอกสาร ขนาดไฟลเ์อกสาร

http://www.1111.go.th/
http://www.tgo.or.th/2015/thai/complain.php


7/8/2558 คู่มอืสาํหรับประชาชน

https://backend.info.go.th/BackOffice/CitizenGuide/Detail/9372 6/6

พมิพเ์อกสาร (/Guide/GenerateCitizenGuide/9372?returnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%2FDetail%2F9372)

กลบั (/BackOffice/CitizenGuide?isExceptReferer=True)

ประวตักิารเปล䯾ี�ยนสถานะ

วนั/เวลา สถานะ ผู้ดาํเนนิการ เหตผุล

ไมม่ขีอ้มลูแบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคู่มอืการกรอก

หมายเหตุ

-

สรา้งโดยสมาชกิ

 ปวณีา พาณชิยพเิชฐ

วนัท䯾ี�สรา้งขอ้มลู

 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:29 น.

แกไ้ขโดยสมาชกิ

 ปวณีา พาณชิยพเิชฐ

วนัท䯾ี�แกไ้ขขอ้มลูลา่สดุ

 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:11 น.
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