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1. รายละเอียดโครงการ
เนื"องจากปริ มาณความต้องการพลังงานไฟฟ้ าของประเทศเพิ"มสู งขึน ในปี 2551 มีปริ มาณการผลิตไฟฟ้ าสู งถึง
148,200 GWh โดยมีสัดส่ วนการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซธรรมชาติสูงถึง 71.2% รองลงมาคือถ่านหิ น 22.2% ส่ วนที"
เหลือจะเป็ นพลังงานนํา นํามันเตาและนํามันดีเซล คิดเป็ น 5.4%, 1.1% และ 0.1% ตามลําดับ ส่ งผลให้มีการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจก คิดเป็ น 85,159,550 tCO2 และจากข้อมูลล่าสุ ด ในปี 2556 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานว่า มีปริ มาณการผลิตไฟฟ้ าเพิ"มสู งขึนเป็ น 173,457 GWh ทังนีสัดส่ วนการผลิตไฟฟ้ ามีการเปลี"ยนแปลง
จากเดิมเล็กน้อย โดยการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซธรรมชาติยงั คงสู งถึง 67.4% รองลงมาคือถ่านหิ น 19.2% ส่ วนที"เหลือ
จะเป็ นพลังงานนํา นํามันเตา นํามันดีเซล พลังงานหมุนเวียน คิดเป็ น 10.3%, 0.8%, 0.2% และ 1.97% ตามลําดับ
คิดเป็ นปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก 96,145,900 tCO2 เป็ นผลให้การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากภาคการ
ผลิตไฟฟ้ าเพิ"มสู งขึนอย่างต่อเนื"อง
ดังนัน เพื"อรองรับปริ มาณความต้องการพลังงานไฟฟ้ าที"เพิ"มสู งขึนในอนาคต รวมทังส่ งเสริ มการนําวัสดุเหลือใช้
จากอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดเล็กและอุตสาหกรรมไม้ขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์ พร้อมทังช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกได้อีกทางหนึ"ง จึงควรมีการส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากเทคโนโลยี Gasification ในระดับชุมชน
ซึ" งเทคโนโลยี Gasification เป็ นเทคโนโลยีที"เหมาะสมสําหรับการผลิตไฟฟ้ าจากเชือเพลิงชีวมวลขนาดเล็ก ที"มี
กําลังการผลิต น้อยกว่า 1 MW โดยสามารถนําวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดเล็กและ
อุตสาหกรรมไม้ขนาดเล็กมาใช้เป็ นเชือเพลิงได้
เนื"องจากเทคโนโลยี Gasification ยังไม่เป็ นที"แพร่ หลายในประเทศไทยและประสบปั ญหาในการดําเนินงานที"
ผ่านมาดังต่อไปนี
• อุปกรณ์และเครื" องจักรต่างๆ ของระบบเทคโนโลยี Gasification เช่น Gasifier, ระบบทําความ
สะอาดก๊าซสังเคราะห์, เครื" องยนต์เชือเพลิงก๊าซมีประสิ ทธิ ภาพตํ"า
• พนักงานที"ดูแลเครื" องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ขาดการอบรบทําให้ ไม่มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
• ขาดชินส่ วนอะไหล่ในการซ่อมบํารุ งเครื" องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ
• ขาดการบริ การหลังการขายจากผูผ้ ลิตเทคโนโลยี
• เจ้าของโครงการมีขอ้ บกพร่ องในการบริ หารงาน การทําสัญญา การคัดเลือกและสรรหาผูจ้ ดั
จําหน่ายอุปกรณ์ เครื" องจักรและพนักงานปฏิบตั ิงานที"มีความรู ้ดา้ นเทคนิค
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• ราคาเชื อเพลิงชีวมวลปรับตัวสู งขึนจากที"เคยคาดการณ์ไว้
นอกจากปั ญหาที"ได้กล่าวมาข้างต้นนี การดําเนินงานการผลิตไฟฟ้ าจากเทคโนโลยี Gasification ยังมีปัจจัยความ
เสี" ยงดังต่อไปนีคือ
• ความเสี" ยงจากการเลือกใช้เทคโนโลยีที"ยงั ไม่เป็ นที"แพร่ หลายในเชิงพาณิ ชย์
• ความเสี" ยงจากการขาดเทคโนโลยีที"ผา่ นการพิสูจน์ตรวจสอบของผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายในท้องถิ"น
• ความเสี" ยงจากเงินลงทุนที"สูงมากสําหรับกําลังการผลิตขนาดเล็ก
• ความเสี" ยงจากการนําเทคโนโลยีที"อยูใ่ นขันตอนการศึกษาวิจยั ค้นคว้ามาใช้จริ ง
• ความเสี" ยงจากการขาดความรู ้เชิงเทคนิคและการจัดการในการดําเนิ นงาน และการซ่อมบํารุ งรักษา
• ความเสี" ยงจากการขาดแคลนเชือเพลิง เนื" องจากมีขอ้ บกพร่ องในการทําสัญญาซือขาย
จากประเด็นปั ญหาและความเสี" ยงที"กล่าวมาข้างต้น โครงการนีจึงมุ่งเน้นเพื"อลดปั ญหาและความเสี" ยงโดยการ
นําเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาและลดความเสี" ยงแบบองค์รวมโดยการสร้างโครงการต้นแบบในการบริ หาร
จัดการ (ภาคปฏิบตั ิ) สร้างศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู ้ (ภาคทฤษฏี) และสร้างกรอบด้านนโยบายเพื"อการส่ งเสริ มให้
เป็ นที"แพร่ หลายในระดับประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์ โครงการ
ส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากเชื อเพลิงชีวมวลขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยี Gasification เพื"อรองรับปริ มาณความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้ าที"เพิ"มสู งขึน
พร้อมทังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการผลิตไฟฟ้ าของ
ประเทศ รวมทังส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน
3. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับจากการดําเนินโครงการ
• โครงการต้นแบบสาธิ ตสถานีผลิตไฟฟ้ าเชือเพลิงชีวมวลขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยี Gasification
• สร้างศูนย์การเรี ยนรู ้ (Information and Learning Centre: I & LC) เพื"อถ่ายทอดความรู ้เกี"ยวกับ
สถานีไฟฟ้ าเชือเพลิงชีวมวลขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยี Gasification
• มีการพัฒนาแบบแผนของการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน การบริ หารจัดการโครงการ และ
ปรับปรุ งมาตรการเชิงนโยบายเพื"อส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาสถานีผลิตไฟฟ้ าเชือเพลิงชีวมวล
ขนาดเล็กในประเทศมากยิง" ขึน
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4. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
• สร้างความมัน" คงด้านพลังงาน โดยเพิ"มปริ มาณการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้ าตาม
นโยบายของกระทรวงพลังงาน
• ส่ งเสริ มให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล (Biomass) ซึ" งก่อให้เกิดธุ รกิจด้านพลังงาน
หมุนเวียนมากขึน
• ส่ งเสริ มให้มีการนําวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดเล็กและอุตสาหกรรมไม้
ขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์ดา้ นพลังงาน ซึ" งเป็ นการเพิ"มรายได้ให้กบั ชุมชนและเกษตรกร
• ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชน โดยชุมชนมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของสถานีผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก
• เพื"อสร้างสรรค์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ าที"เป็ นมิตรกับสิ" งแวดล้อมและลดปริ มาณการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกของประเทศ
• ส่ งเสริ มให้มี Green Job และสร้างงานในธุ รกิจที"เกี"ยวข้องมากยิง" ขึน
• ส่ งเสริ มความร่ วมมือกับองค์การสหประชาชาติเพื"อบรรเทาปั ญหาการเปลี"ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ
5. รู ปแบบการดําเนินงานโครงการ
• เป็ นการสนับสนุนเทคโนโลยีแก๊ สซิฟิเคชั น Gasification ในการผลิตไฟฟ้ า ขนาดกําลังการผลิต
125kW เพื"อส่ งเสริ มให้มีการศึกษาวิจยั และถ่ายทอดความรู ้ การฝึ กอบรมภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิในการใช้เชือเพลิงชีวมวลเพื"อการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้เทคโนโลยี Gasification และมี
ชุมชนเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินโครงการ ยกตัวอย่างเช่น การร่ วมลงทุน การบริ หารจัดการ
วัตถุดิบเชื อเพลิงชีวมวล เพื"อให้เกิดรายได้เพิ"มในชุมชนที"ต งั สถานีผลิตไฟฟ้ าและพืนที"ใกล้เคียง
6. หลักเกณฑ์ การให้ การสนับสนุน
• กองทุนสิ" งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility-GEF) ให้การสนับสนุน เครื" องจักรและ
อุปกรณ์เทคโนโลยี Gasification เพื"อผลิตไฟฟ้ า ขนาดกําลังการผลิต 125kW
• โดยผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที"ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถลงทุน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประกอบด้วย อาคารโรงไฟฟ้ า โรงเก็บเชื อเพลิง สิ" งปลูกสร้างอื"นๆ และสาธารณูปโภคต่างๆ
ที"ดิน งบประมาณในการบริ หารจัดการ การจัดซื อเชือเพลิง การบํารุ งรักษา ค่าระบบสายส่ ง
ค่าใช้จ่ายแรงงาน และเครื" องจักร เครื" องมือ อุปกรณ์ในการติดตังเครื" องจักร ค่าธรรมเนี ยมการขอ
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ใบอนุญาตต่างๆค่าใช้จ่ายในการทดสอบระบบ Test run และ Commissioning และค่าใช้จ่าย
อื"นๆ ที"เกี"ยวข้อง เป็ นต้น
• การดําเนิ นงานของผูท้ ี"ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่ วมโครงการจะต้องดําเนินการตามแผนงานที"
กําหนดไว้ และเป็ นไปตามเงื"อนไขในการให้การสนับสนุ น ข้อที" 10
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องดําเนินโครงการให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที"กาํ หนด และจะต้องมี
การเดินระบบเพื"อทดสอบการผลิตไฟฟ้ าและได้รับใบอนุ ญาตการประกอบกิจการอย่างถูกต้อง
หมายเหตุ :
• การพิจารณาให้การสนับสนุ นโครงการต่างๆให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ
• คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ขอสงวนสิ ทธิ{เปลี"ยนตัวผูร้ ับการสนับสนุน กรณี ที"ผทู ้ ี"ได้รับการ
คัดเลือกไม่สามารถเริ" มดําเนิ นงานได้ตามแผนงานที"กาํ หนดไว้
7. บทบาทหน้ าทีของผู้ทีเกียวข้ อง
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการ ประกอบด้ วย
สํ านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
บทบาทหน้าที" เป็ นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานโครงการของรัฐบาลไทย
องค์ การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ งสหประชาชาติ หรือ UNIDO
บทบาทหน้าที" ประสานงานโครงการระหว่างกองทุนสิ" งแวดล้อมโลกกับหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานอื"นๆ ในประเทศไทยในการดําเนิ นโครงการ
โดยมีการจัดตังคณะทํางานกํากับและกลันกรองฯ ซึงมีบทบาทดังต่ อไปนี
• พิจารณาและอนุมตั ิเกณฑ์ในการคัดเลือกและการให้การสนับสนุน
• พิจารณากลัน" กรองโครงการและกํากับทิศทางการพัฒนาการลงทุน เพื"อพิจารณาอนุมตั ิการ
ส่ งเสริ มการลงทุนเป็ นรายโครงการ
• สนับสนุนข้อมูลต่างๆ รวมทังการประชาสัมพันธ์ที"เกี"ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
• พิจารณาให้ความเห็นและคําแนะนํา หรื อคําปรึ กษา เกี"ยวกับโครงการ
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• ติดตาม ประเมินผล และตรวจรับการดําเนิ นโครงการ
• ปฏิบตั ิหน้าที"อื"นๆตามที"ได้รับมอบหมายที"เกี"ยวข้องกับโครงการ
พลังงานจังหวัด มีบทบาทดังต่ อไปนี
• ประชาสัมพันธ์ ให้ขอ้ มูลเบืองต้นแก่ผทู ้ ี"สนใจเข้าร่ วมโครงการ
• ประสานการดําเนินงานระหว่างคณะทํางานกํากับและกลัน" กรองฯ และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
• ติดตามและประเมินโครงการในระหว่างการดําเนิ นการก่อสร้าง เพื"อให้เป็ นไปตามแผนการ
ดําเนินงานที"แต่ละโครงการได้กาํ หนดไว้
• ร่ วมตรวจรับงานโครงการที"ได้ดาํ เนิ นการเสร็ จสิ นแล้ว
8. กลุ่มเป้ าหมายและคุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าร่ วมโครงการ
• มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ศูนย์ปฏิบตั ิการด้านพลังงาน สถาบันวิจยั พลังงานในประเทศ
ไทย
• มีความพร้อมในการลงทุนและได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสู งซึ" งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลง
นามในการยืนยันการเข้าร่ วมโครงการ และสามารถแสวงหาแหล่งทุนอื"นๆ ได้
• มีพืนที"ต งั โครงการที"มีแหล่งเชือเพลิงชีวมวลที"เพียงพอสําหรับโครงการ
• มีบุคลากรที"มีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารและจัดการโครงการได้
• สามารถเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ จัดอบรมและเผยแพร่ ความรู ้ เกี"ยวกับเทคโนโลยี Gasification จาก
เชือเพลิงชีวมวลได้
• มีศกั ยภาพในการดําเนิ นงาน และบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ได้อย่างยัง" ยืน
9. ลักษณะโครงการทีสามารถสมัครเพือขอรับการสนับสนุน
เพื"อส่ งเสริ มให้เกิดการผลิตไฟฟ้ าจากเชือเพลิงชีวมวลอย่างยัง" ยืน
สนับสนุนควรมีการดําเนินการดังต่อไปนี

โครงการที"จะได้รับการพิจารณาให้การ

• โครงการที"สามารถผลิตไฟฟ้ าจากเชือเพลิงชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยี Gasification โดยมีแหล่ง
เชือเพลิงชีวมวลภายในชุมชน ที"มีปริ มาณเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟ้ า ขนาดกําลังการผลิต
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125 kW โดยมีอตั ราการใช้เชื อเพลิง 1.2-1.6 kg /kWh ได้ตลอดปี คิดเป็ นเชื อเพลิงชีวมวล 150200 kg/hr โดยประมาณ ขึนอยูก่ บั ชนิดของเชื อเพลิง
• มีเชือเพลิงชีวมวลที"เหมาะสมกับเทคโนโลยี Gasification เช่น เศษไม้ เศษข้อไผ่ ชินไม้สับ ซัง
ข้าวโพด เป็ นต้น
• สถานีผลิตไฟฟ้ านีมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยัง" ยืน
ระบบการบริ หารจัดการที"เหมาะสมและเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน

โดยมี

• สถานีผลิตไฟฟ้ านีส่งเสริ มให้เกษตรกรและชุมชนใกล้สถานีผลิตไฟฟ้ ามีรายได้เพิ"มขึน และ/
หรื อ มีอาชีพเสริ ม
• ชุมชนที"อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับสถานีผลิตไฟฟ้ านีได้รับประโยชน์ทางตรง และทางอ้อม
จากการดําเนินโครงการ
• สถานีผลิตไฟฟ้ านีส่งผลกระทบด้านสิ" งแวดล้อมน้อย หรื อช่วยลดผลกระทบด้านสิ" งแวดล้อม
และมีการบริ หารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื"อลดการก่อปั ญหาสิ" งแวดล้อมในอนาคตที"
อาจจะเกิดขึนจากสถานีผลิตไฟฟ้ า
• สถานีผลิตไฟฟ้ านีมีแผนงานและแนวทางในการเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้ าและปริ มาณการใช้
เชือเพลิง รวมทังมีการคํานวณประสิ ทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้ า การลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
อย่างถูกต้องเหมาะสมและน่าเชื"อถือ
• หากโครงการมีการบริ หารการจัดการรายได้ที"เกิดขึนเพื"อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนพืนที"ต งั
สถานีผลิตไฟฟ้ าและพืนที"ใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
หมายเหตุ ท่ านสามารถศึกษารายละเอี ยดเพิมเติมตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาข้ อเสนอโครงการ
10. เงือนไขในการขอรับการสนับสนุน
ก. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องมีความมุ่งมัน" ที"จะเข้าร่ วมและให้ความร่ วมมือเพื"อพัฒนาโครงการกับ
ทางองค์การและภาครัฐบาลอย่างเต็มที"และเต็มความสามารถ
ข. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที"ประสงค์จะยืน" แบบคําขอสมัครเข้าร่ วมเป็ นโครงการต้นแบบ ท่านสามารถ
ยืน" แบบคําขอพร้อมแนบเอกสารประกอบ โดยเอกสารเหล่านันต้องได้รับการยืนยันความ
ถูกต้องจากผูม้ ีอาํ นาจ
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ค. กรณี ที"มีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึนจากการได้มาซึ" งเอกสารต่างๆ ที"ใช้ประกอบการพิจารณา ถือเป็ น
ความรับผิดชอบของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที"ตอ้ งการยืน" แบบคําขอเท่านัน
ง. การยืน" แบบคําขอสมัครเข้าร่ วมเป็ นโครงการต้นแบบ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทังสิ น
จ. การพิจารณาให้การสนับสนุ นโครงการให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะทํางานกํากับดูแลโครงการฯ
ฉ. ประชาชนในพืนที"มีส่วนร่ วมหรื อเป็ นส่ วนหนึ"งของโครงการ
ช. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที"ได้รับการคัดเลือกจะต้องดําเนินการลงทุนและติดตังระบบเพื"อผลิตและ/
หรื อขายไฟฟ้ าจากเชื อเพลิงชี วมวลตามขนาดกําลังการผลิตที"ระบุให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา
ที"ได้ตกลงร่ วมกัน และดําเนิ นการผลิตและ/หรื อขายไฟฟ้ า พร้อมจัดการฝึ กอบรม เพื"อเผยแพร่
ความรู ้ได้อย่างต่อเนื" องจนครบอายุการใช้งานของสถานีผลิตไฟฟ้ า
• เจ้าหน้าที"ดูแลระบบได้รับการฝึ กอบรมการใช้งานและการบํารุ งรักษา อย่างน้อย 15 คน
• จัดการฝึ กอบรมให้บุคคลที"สนใจทัว" ไป อย่างน้อย 6 หลักสู ตร โดยมีผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมรวมทังสิ น ไม่นอ้ ยกว่า 50 คน
• จัดทําเอกสารการฝึ กอบรมต่างๆ
เพื"อเผยแพร่ ความรู ้เกี"ยวกับการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้
เทคโนโลยี Gasification จากเชือเพลิงชีวมวล
ซ. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการดําเนินการต่างๆ ที"เกี"ยวข้อง
กับ การบริ หารจัดการ จัดหา จัดซือ จัดจ้าง งานโครงสร้างและงานโยธา (อาคาร, โรงเรื อน, ลาน
ตาก เป็ นต้น) ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เชื อเพลิงชีวมวล ระบบการเตรี ยมเชื อเพลิง เช่น เครื" อง
สับไม้ การจัดเก็บและการป้ อนเชื อเพลิงชีวมวล พืนที"ต งั สถานีผลิตไฟฟ้ า เครื" องจักร อุปกรณ์
ไฟฟ้ า อุปกรณ์ตรวจวัด ระบบควบคุมการทํางาน รวมทังวัสดุสินเปลืองและอะไหล่สาํ หรับงาน
ซ่อมบํารุ ง เป็ นต้น
ฌ. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการดําเนิ นการต่างๆ ที"เกี"ยวข้องกับ การบริ หาร
จัดการ จัดหา จัดจ้างที"ปรึ กษา พนักงานปฏิบตั ิงาน เจ้าหน้าที"ดา้ นเทคนิคและแรงงานในการ
ก่อสร้าง, การติดตังเครื" องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ, ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ, ระบบการเตรี ยม
เชือเพลิง, การจัดเก็บและการขนส่ งเชื อเพลิง, การทดลองเดินระบบ, การปฏิบตั ิงานประจําวัน
ประจําสถานีผลิตไฟฟ้ า และกิจกรรมอื"นๆ ที"เกี"ยวข้องในการดําเนินงานและการซ่อมบํารุ งรักษา
สถานีผลิตและ/หรื อขายไฟฟ้ า รวมทังการจัดการฝึ กอบรม เพื"อเผยแพร่ ความรู ้
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ญ. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการด้านเอกสาร การขอใบอนุ ญาตต่างๆ ที"
เกี"ยวข้องกับการดําเนินกิจการด้านการผลิตและ/หรื อขายไฟฟ้ ากับหน่วยงานของภาครัฐ อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน เพื"อให้สามารถดําเนินกิจการผลิตและ/หรื อขายไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
ฎ. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการอนุ ญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยีย" มชมสถานีผลิตไฟฟ้ าได้และจัดการ
ฝึ กอบรม เพื"อถ่ายทอดองค์ความรู ้ ประสบการณ์จากการดําเนินงาน การบริ หารจัดการการผลิต
และ/หรื อขายไฟฟ้ า รวมทังเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ที"เป็ นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดองค์ความรู ้
เพื"อให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนสถานีไฟฟ้ าเชือเพลิงชีวมวลขนาดเล็กเพิ"มขึนในประเทศ
ฏ. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการต้องจัดทํารายงานการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที"เกิดขึนจริ ง รวมทัง
ข้อมูลอื"นๆ ที"ใช้ในการคํานวณปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก การจัดการอบรม จํานวนผู ้
เข้ารับการอบรม และจัดส่ งรายงานต่อคณะทํางานกํากับโครงการฯ (กระทรวงพลังงานและ
UNIDO) เป็ นประจําทุกปี ตามระยะเวลาที"ตกลงร่ วมกัน
ฐ. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของผูท้ ี"เกี"ยวข้องต่างๆ เป็ นสําคัญ
ทังนีควรมีการพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆ ด้วย โดยนําหลักการและ
มาตรการต่างๆที"ถูกต้องเหมาะสมมาใช้ในการออกแบบ การก่อสร้าง และติดตังเครื" องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการดําเนินการปฏิบตั ิงานประจําวัน
ฑ. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที"ได้รับการอนุมตั ิการสนับสนุ น
และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงมีขอ้
ผูกพันที"จะดําเนิ นงานให้ได้ผลเป็ นไปตามเป้ าหมายที"กาํ หนด
โดยกระทรวงพลังงานและ
UNIDO ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกบันทึกข้อตกลงระหว่างทังสองฝ่ าย หากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ไม่สามารถดําเนินงานได้ตามเป้ าหมาย
ฒ. กระทรวงพลังงาน และ UNIDO มีเอกสิ ทธิ ในการบอกยกเลิกข้อเสนอโครงการ หากข้อเสนอ
โครงการที"ส่งมาขาดคุณสมบัติขอ้ หนึ"งข้อใดตามที"กาํ หนดไว้ คือ
• ข้อมูลไม่เป็ นไปตามความจริ ง
• ข้อเสนอโครงการไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"กาํ หนด
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการไม่สามารถยอมรับในเงื"อนไขการสนับสนุน
ณ. ในกรณี ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการทราบว่าข้อเสนอโครงการของตนเองขาดคุณสมบัติขอ้ หนึ"งข้อใด
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถยื"นคําร้อง เพื"อนําข้อเสนอโครงการกลับไปแก้ไขและยืน" ขอรับการ
สนับสนุนอีกครัง
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11. การสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
ท่านที"มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่ วมเป็ นโครงการต้นแบบ กรุ ณาส่ งเอกสารแบบคําขอสมัครเข้าร่ วมโครงการ
(ตามที"ระบุในเอกสารแนบ) พร้อมทังเอกสารประกอบ เพื"อดําเนิ นการพิจารณาคัดเลือกต่อไป กรุ ณาส่ งภายใน
วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2561 มาที"
หน่วยงานบริ หารจัดการโครงการการผลิตไฟฟ้ าเชื อเพลิงชีวมวลขนาดเล็ก
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชัน 5 ถนน พระสุ เมรุ บางลําพู
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200
Email: unidobgpp@gmail.com
หากท่ านต้ องการทราบข้ อมูลเพิมเติมสามารถติดต่ อสอบถามได้ ที
เจ้าหน้าที"ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 02-280 8691 มือถือ 061-417-4500
Email: j.martchamadol@unido.org and unidobgpp@gmail.com
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รู ปที" 1 ขันตอนการสมัคร
12. เอกสารต่ างๆทีเกียวข้ อง
เอกสารในการสมัครเข้าร่ วมโครงการ
o แบบคําขอที"ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจในการลงนามหรื อผูท้ ี"ได้รับมอบหมายโดยมีลายลักษณ์อกั ษร
จากผูท้ ี"มีอาํ นาจลงนาม พร้อมกับประทับตรา
เอกสารแนบ เพื"อประกอบการพิจารณา
o เอกสารการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (ที"มีรายละเอียดข้อมูลด้านเทคนิ คและ
ผลตอบแทนการลงทุน)
o เอกสารประมวลหลักการปฏิบตั ิ (CoP)
o รายงานการศึกษามาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ" งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย (ESA)
หน้ า 12

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
คําขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน / คําขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน (ร.ง.3)
คําขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ า
ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2)
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
ใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณี ผยู ้ นื" แบบคําขอเป็ นโรงงานที"ขอรับการสนับสนุนในส่ วนขยาย
กําลังการผลิต)
หนังสื อมอบอํานาจซึ" งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย (กรณี ที"ผมู ้ ีอาํ นาจไม่ได้ลงนามเอกสาร
แบบคําขอด้วยตัวเอง)
สัญญาหรื อข้อตกลงระหว่างบริ ษทั ของท่านและบริ ษทั จัดการพลังงาน (ESCO) (กรณี ผยู ้ นื" แบบ
คําขอเป็ นบริ ษทั จัดการพลังงาน)
สัญญาหรื อข้อตกลงระหว่างบริ ษทั ของท่าน และ/หรื อ ESCO กับที"ปรึ กษาออกแบบระบบ
แบบรู ปของเทคโนโลยี เครื" องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที"นาํ มาใช้ในโครงการ
ประวัติการทํางานของแต่ละบุคลากรที"ร่วมบริ หารโครงการ
โฉนดที"ดิน
บันทึกข้อตกลงต่างๆ ที"เกี"ยวข้อง
เอกสารแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง อื"นๆ...................................................................................................................
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13. การเขียนข้ อเสนอโครงการ
ผูส้ นใจจะเข้าร่ วมโครงการจะต้องเขียนข้อเสนอโครงการ
ต่อไปนี
ก. บทนํา

โดยมีรายละเอียดตามรู ปแบบและเนือหาดังหัวข้อ

เป็ นการเสนอเรื" องนําเกี"ยวกับแนวความคิดริ เริ" มของโครงการ ความเห็นเกี"ยวกับที"มาของโครงการ คุณสมบัติของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการว่าเหมาะสมที"จะดําเนินงานนี รวมถึงแสดงแผนการดําเนิ นงานพอเป็ นสังเขป
ข. วัตถุประสงค์
จะต้องระบุอย่างกระชับ
และชัดเจนถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
พร้อมทังชีแจงถึงความจริ งใน
วัตถุประสงค์โดยละเอียดของโครงการ เพื"อมิให้มีการเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการดําเนินงานตามโครงการ
ค. ความจําเป็ นในการดําเนินโครงการ
เพื"อแสดงถึงความจําเป็ น ประเด็นปั ญหาและความสําคัญที"ควรจะดําเนินโครงการนีข ึนมา เพื"อพัฒนาการผลิต
ไฟฟ้ าจากเชือเพลิงชีวมวล
ง. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับจากโครงการ
เพื"อระบุผลประโยชน์ท งั หมดที"เกิดจากการดําเนิ นโครงการโดยเปรี ยบเทียบกับสภาพปั จจุบนั ที"ยงั ไม่มีการดําเนิน
โครงการ เป็ นการหาข้อสนับสนุนถึงความจําเป็ นที"ตอ้ งดําเนินโครงการนี ทังนีผลที"คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
ควรตอบประเด็นคําถามดังต่อไปนี
• โครงการของท่านสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยัง" ยืนหรื อไม่? อย่างไร?
• โครงการของท่านส่ งเสริ มให้เกษตรกรและชุมชนในพืนที" และพืนที"ใกล้เคียงสถานีผลิตไฟฟ้ า
มีรายได้เพิ"มขึนหรื อไม่? อย่างไร?
• ชุมชนที"อาศัยอยูใ่ นพืนที" และบริ เวณใกล้เคียงกับสถานีไฟฟ้ าได้รับประโยชน์อะไรจากการ
ดําเนินโครงการนีบา้ ง?
• โครงการของท่านส่ งผลกระทบด้านสิ" งแวดล้อมหรื อไม่? อย่างไร?
• โครงการของท่านมีแนวทางในการลดผลกระทบด้านสิ" งแวดล้อมหรื อไม่? อย่างไร?
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• โครงการของท่านช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก หรื อไม่? ปริ มาณเท่าไหร่ ?
• อื"นๆ (โปรดระบุ.................................................................................)
จ. ขอบเขตของการดําเนินงาน
การกําหนดขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุมเนืองานในการจัดทําสิ" งต่างๆ ตามขอบเขตที"กาํ หนดขึน เพื"อให้
เกิดความชัดเจนและประโยชน์จากการดําเนินโครงการตามที"ได้ระบุไว้ขา้ งต้น เช่น ศึกษาศักยภาพและแหล่ง
เชือเพลิงชีวมวล
ศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที"นาํ มาใช้ในการผลิตไฟฟ้ าจากเชือเพลิงชีวมวลด้วย
เทคโนโลยี Gasification การบริ หารจัดการต่างๆ เช่น การจัดหาเชือเพลิง การบริ หารโรงไฟฟ้ า การจัดการด้าน
สิ" งแวดล้อมและการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในท้องถิ"น เป็ นต้น รวมถึงการดําเนิ นงานออกแบบ ก่อสร้าง
ติดตังเครื" องจักร ทดสอบเดินระบบ และการดําเนิ นงานของระบบเพื"อการผลิตไฟฟ้ า
ฉ. วิธีการดําเนินโครงการ
ระบุถึงวิธีการปฏิบตั ิงาน เช่น การวางแผนการผลิตไฟฟ้ าและการจัดหาเชือเพลิงชีวมวล การจัดซื อเครื" องจักร/
เทคโนโลยีที"ใช้และอุปกรณ์ต่างๆของระบบการผลิตไฟฟ้ า การจัดสร้างและติดตังเครื" องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้
แสดงรายละเอียดแบบการก่อสร้างและอธิ บายการทํางานของระบบด้วย
ช. ขันตอนงานต่ างๆ ของโครงการ
เพื"อเป็ นการแยกแยะงานต่างๆ อย่างเป็ นขันตอน เกิดการดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที"สุด และเมื"อ
ดําเนินงานตามขันตอนต่างๆ จนครบถ้วนจะสําเร็ จเป็ นงานของโครงการทังหมดและเสร็ จตามเวลาที"กาํ หนด
ซ. อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีทจะนํ
ี ามาใช้ ในโครงการ
ระบุถึงเครื" องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที"ใช้ในโครงการ ซึ" งก่อนที"จะตัดสิ นใจเตรี ยมข้อเสนอโครงการฯ ควร
พิจารณาถึง รายการเครื" องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที"จะใช้ เพราะไม่วา่ จะมีอยูแ่ ล้วหรื อต้องจัดเตรี ยมใหม่ ก็หมายถึงเป็ น
ค่าใช้จ่ายของโครงการ และควรระบุรายละเอียดชีแจงการทํางานของเครื" องจักรและอุปกรณ์ที"ใช้ดว้ ย
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ฌ. ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน
ควรระบุระยะเวลาที"ใช้ในโครงการ ตังแต่เริ" มต้นจนสิ นสุ ดโครงการโดยอาจระบุถึงวัน เดือน หรื อปี แผนการ
ดําเนินงานอาจกําหนดว่า การทํางานจะดําเนิ นการอย่างมีลาํ ดับและเสร็ จสิ นตามวันที"กาํ หนดไว้ โดยการระบุเวลา
นีควรทําอย่างรอบคอบ จัดเตรี ยม Time-Based Flow Chart แสดงกิจกรรมและช่วงระยะเวลาการทํางาน
ญ. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับจากการดําเนินโครงการ
ต้องระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงลักษณะเฉพาะของผลงานที"ได้จากโครงการ
ตังแต่เริ" มต้นจนเสร็ จสิ น
โครงการ เนื"องจากจะได้เป็ นการป้ องกันการเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผูด้ าํ เนินโครงการและผูพ้ ิจารณา
ฎ. รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
จะต้องจําแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานแต่ละประเภทให้ชดั เจน
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อหน่วยด้วย

พร้อมทังจะต้องแจกแจง

ฏ. แผนการใช้ จ่ายเงินของโครงการ
จะต้องระบุการวางแผนด้านการเงินและการหมุนเวียนของเงินตลอดระยะเวลาโครงการซึ" งผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
จะต้องแสดงความสามารถในการจัดหาเงินลงทุนในส่ วนที"เหลือได้ ทังจากการลงทุนของสมาชิกเอง การกูย้ มื
จากสถาบันการเงิน หรื อการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื"น
ฐ. การวิเคราะห์ ความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์ (EXCEL)
จะต้องมีการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เปรี ยบเทียบกรณี ลงทุนเองทังหมดและกรณี ที"ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ" งแวดล้อมโลกด้านเครื" องจักรและอุปกรณ์
เพื"อแสดงให้เห็นว่าโครงการที"ขอรับการ
สนับสนุนนันคุม้ ค่าต่อการลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
ฑ. การบริ หารจัดการองค์ กรหลังโครงการก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ
จะต้องระบุรายละเอียดถึงความสัมพันธ์และขอบเขตการบริ หารงานแต่ละฝ่ ายในการดําเนินโครงการให้ชดั เจน
ตังแต่ข นั ตอนจัดหาเชื อเพลิง การบริ หารโรงไฟฟ้ า ขันตอนการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า การจัดการด้าน
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สิ" งแวดล้อม รวมถึงขันตอนการบริ หารจัดการภายในชุมชน
โครงการอย่างไรเพื"อให้สามารถดําเนิ นโครงการในระยะยาวได้

เพื"อเป็ นการนําเสนอแนวคิดว่าจะมีวธิ ี จดั การ

ฒ. ประวัติและประสบการณ์ ของผู้ร่วมงานในโครงการ
ระบุรายชื"อพร้อมทังประวัติการทํางานของบุคลากรหลักที"ร่วมทําโครงการ
หมายเหตุ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ"มเติมในเอกสารแบบฟอร์ มข้อเสนอโครงการ
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