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Reference #TH/2018/074

23 August 2018

Dear Sir/Madam,

Application to be the Learning Center of the 125kW Biomass Gasification Power Plant
The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) collaborates with the
Ministry of Energy on the project entitled “Promoting Small-Scale Biomass Power Plants in Rural
Thailand for Sustainable Renewable Energy Management and Community Involvement” with funds
from the Global Environment Facility (GEF). The project is expected to promote the use of smallscale gasification power plants at community level, which will reduce CO2 emissions, while
encouraging community participation, using biomass residues for power generation.
Under this project, we would like to find the appropriate university/energy center/research
institution to be the Learning Center and provide the trainings to disseminate the knowledge of
biomass gasification for power generation.
We would like to invite your institution to apply for this project. Please refer to Attachment
A, for the project information and Attachment B, criteria of selection. In addition, the application
form is presented in Attachment C. The deadline of application is 30th September 2018.
Should you have any further inquiries, please contact Dr. Jutamanee Martchamadol, National
Project Coordinator at Tel: 061-417-4500 or by email: j.martchamadol@unido.org.
Thank you for your kind consideration.
Yours sincerely,

Stein Hansen
Regional Director and Representative

Encl:
Attachment A: Project Information
Attachment B: Criteria of selection
Attachment C: Application form
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วันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

เรี ยน ผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั ด้านพลังงาน
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ าร่ วมโครงการเพือ่ เป็ นศู นย์การเรียนรู้ ในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
โดยใช้ เทคโนโลยี Gasification ขนาดกําลังการผลิต 125 กิโลวัตต์
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNIDO)
ร่ วมมือกับกระทรวงพลังงานในการดําเนินโครงการ
“Promoting Small-Scale Biomass Power Plants in Rural Thailand for Sustainable Renewable Energy Management and Community
Involvement” ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่ งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility - GEF) เพือ่ ส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้ า
จากเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยี Gasification เพือ่ รองรับปริ มาณความต้องการพลังงานไฟฟ้ าที่เพิม่ สู งขึ้น พร้อมทั้งช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการผลิตไฟฟ้ าของประเทศ รวมทั้งส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ภายใต้โครงการนี้ เราต้องการสรรหาสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั ด้านพลังงาน ที่มีความพร้อมเพื่อเป็ นศูนย์
การเรี ยนรู ้ในการผลิตไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยี Gasification
เราขอเรี ยนเชิญสถาบันของท่านสมัครเข้าร่ วมโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ ตามเอกสารแนบ ก และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ตามเอกสารแนบ ข พร้อมกันนี้ได้แนบแบบฟอร์มใบสมัคร ตามเอกสารแนบ ค และมี
กําหนดหมดเขตการยืน่ ข้อเสนอโครงการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
หากท่านมีขอ้ สงสัยและต้องการข้อมูลเพิม่ เติม กรุ ณาติดต่อ ดร. จุฑามณี มาศฉมาดล ผูป้ ระสานงานโครงการ เบอร์มือถือ
061-417-4500 หรื อ email j.martchamadol@unido.org
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
มร. สไตน์ ฮานเซ็น
ผูแ้ ทนและผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่วนภูมิภาค
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ ก: ข้อมูลโครงการ
เอกสารแนบ ข: หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
เอกสารแนบ ค: แบบฟอร์มใบสมัคร

