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1. หลักเกณฑ์ การพิจารณาในด้ านต่ างๆ
1.1 ด้ านเทคนิคและบริหารจัดการ
1.1.1 เทคโนโลยี
โดยพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที2จะนํามาใช้ในโครงการ ทั,งในด้านการออกแบบ การติดตั,ง การ
ได้มาของเทคโนโลยี เป็ นต้น
1.1.2 รู ปแบบการบริ หารจัดการ
โดยพิจารณาความเหมาะสมของรู ปแบบการบริ หารจัดการที2ดีและเป็ นต้นแบบได้ เช่น จัดหาเชื, อเพลิง การ
บริ หารโรงไฟฟ้ า ขั,นตอนการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า การจัดการด้านสิ2 งแวดล้อม รวมถึงขั,นตอนการบริ หาร
จัดการภายในชุมชน

1.2 ด้ านศักยภาพการลงทุน
1.2.1 ศักยภาพเชื!อเพลิงชี วมวล
โดยพิจารณาความเหมาะสมของชนิด และปริ มาณเชื,อเพลิงชีวมวลที2มีอยูใ่ นท้องถิ2นหรื อชุมชน
1.2.2 รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
โดยพิจารณาความเหมาะสมกําลังงาน อัตราค่าจ้าง ค่าเครื2 องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
1.2.3 แผนการเงินโครงการ
โดยพิจารณาการวางแผนด้านการเงิน และการหมุนเวียนของเงินตลอดระยะเวลาโครงการ
1.2.4 ผลตอบแทน
โดยจะพิจารณาผลตอบแทนของโครงการ ในรู ปของผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีผลตอบแทนการลงทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ ที2แท้จริ ง (Real Economic Internal Rate of Return : EIRR) นอกจากนี,ยงั มีการคํานวณทาง
เศรษฐศาสตร์ ที2เกี2ยวข้อง ได้แก่ ระยะคืนทุน (payback period) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (NPV) และสัดส่ วนเงินสนับสนุนต่อเงินลงทุน
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1.3 ประโยชน์ ต่อชุมชนและความยัง% ยืน
1.3.1 การกระจายรายได้ ส่ ู ชุมชน
โดยพิจารณาความเหมาะสมของการกระจายรายได้สู่ ชุมชน รู ปแบบ วิธีการที2เป็ นที2ยอมรับและเป็ นธรรมต่อทุก
ภาคส่ วน
1.3.2 การสร้ างงาน อาชี พให้ กบั ชุ มชน
โดยพิจารณาถึงประโยชน์จากการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความมัน2 คงให้กบั ชุมชนในพื,นที2ต, งั โรงไฟฟ้ าและ
พื,นที2ใกล้เคียง
1.3.3 การลดปัญหามลภาวะด้ านสิ% งแวดล้ อม
โดยพิจารณาถึงประโยชน์ต่างๆ ที2เกิดขึ,นจากการดําเนิ นโครงการที2สามารถลดหรื อบรรเทาปั ญหาสิ2 งแวดล้อม
ของชุมชนได้ เช่น ปั ญหาหมอกควัน ปั ญหาแหล่งเพาะพันธุ์เชื,อโรค เป็ นต้น รวมทั,งการดําเนิ นโครงการไม่เป็ น
แหล่งที2สร้างปั ญหาด้านสิ2 งแวดล้อมหรื อผลกระทบใหม่ให้กบั ชุมชน
1.3.4 การยอมรับของชุ มชนและการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับชุ มชน
โดยพิจารณาจากการยอมรับของชุมชนให้สามารถดําเนินโครงการได้ และไม่มีการต่อต้านจากคนในชุมชนผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยจากการดําเนินโครงการ
1.3.5 การสร้ างความยัง% ยืนในการผลิตไฟฟ้ า
โดยพิจารณาจากรู ปแบบในการบริ หารจัดการด้านต่างๆ ที2สามารถสร้างประโยชน์ได้ และส่ งผลให้สามารถ
ดําเนินโครงการได้อย่างยัง2 ยืนจนครบอายุโครงการ
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2. หลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ คะแนน
คณะกรรมการจะพิจารณาการให้คะแนนแก่โครงการ โดยคะแนนเต็มรวม 100 คะแนนซึ2 งการให้คะแนนจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี,
ลําดับ หลักเกณฑ์
1

ดัชนีชี!วดั

ด้ านเทคนิคและบริหารจัดการ

คะแนนเต็ม 30

1.1 เทคโนโลยี
1 สามารถใช้ได้กบั เชื,อเพลิงชีวมวลได้หลาย
ชนิด
2 การออกแบบเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับการ
ใช้งานและเชื,อเพลิงชีวมวล
3 เทคโนโลยีที2ใช้ก่อให้เกิดมลภาวะด้านต่างๆ
ไม่เกินค่ามาตรฐานและกฎหมายกําหนด
4 สนับสนุนให้เกิดห่วงโซ่อุปทาน
ภายในประเทศ
1.2 รู ปแบบการบริ หารจัดการ
1 จัดหาวัตถุดิบ
2 การบริ หารโรงไฟฟ้ า

การให้ คะแนน

15 คะแนน
เชื,อเพลิงชีวมวลอย่างน้อย 2 ชนิด

3 คะแนน

การออกแบบกําลังการผลิตได้เหมาะสมกับปริ มาณเชื, อเพลิงชีวมวลที2มีอยู่
การเลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะกับประเภทของเชื, อเพลิงชีวมวลที2มีอยู่

3 คะแนน
3 คะแนน

ผลกระทบที2อาจจะเกิดขึ,นจากเทคโนโลยีที2ใช้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานและ
กฎหมายที2กาํ หนด
มากกว่าร้อยละ 30 ของ มูลค่าอุปกรณ์ที2สามารถผลิตได้ในประเทศไทย ต่อ
มูลค่าอุปกรณ์ท, งั หมด

3 คะแนน
3 คะแนน
15 คะแนน

มีรูปแบบการจัดหา จัดซื,อ เชื, อเพลิงชีวมวลอย่างเป็ นธรรมและเพียงพอต่อ
การใช้ (ไม่มีปัญหาหยุดการผลิตเนื2องจากขาดแคลนเชื,อเพลิง)
มีรูปแบบการบริ หารงานที2ดี มีธรรมาภิบาล มีสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างที2
เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
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3 คะแนน
3 คะแนน

3 ขั,นตอนการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า

4 การจัดการด้านสิ2 งแวดล้อม

5 ขั,นตอนการบริ หารจัดการภายในชุมชน
2

มีระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานที2มีความปลอดภัย และคํานึงถึงความปลอดภัย
ในการทํางานเป็ นหลักสําคัญ
มีการจัดทํารายงานปฏิบตั ิงานประจําวัน ประจําเดือน และรายงานสรุ ป
ประจําปี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มีการควบคุม ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ บํารุ งรักษากระบวนการผลิตไฟฟ้ า
อย่างสมํ2าเสมอและต่อเนื2อง
มีวธิ ี การจัดการของเสี ยและมลภาวะที2เกิดขึ,นจากระบบการผลิตไฟฟ้ าได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
มีแนวทาง และดําเนินการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในพื,นที2ต, งั
โรงไฟฟ้ าและบริ เวณใกล้เคียง

ด้ านศักยภาพการลงทุน

2.1 ศักยภาพเชื!อเพลิงชี วมวล
1 มีศกั ยภาพปริ มาณเชื,อเพลิงชีวมวลมากกว่า
ปริ มาณเชื, อเพลิงที2ตอ้ งการใช้ในโครงการ
2 เป็ นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
3 เป็ นวัสดุที2ไม่เคยมีการนํามาใช้ประโยชน์เลย
และ/หรื อ สร้างปั ญหาด้านสิ2 งแวดล้อม

1.5 คะแนน
1.5 คะแนน
1.5 คะแนน
1.5 คะแนน
3 คะแนน
คะแนนเต็ม 30

อย่างน้อย 2 เท่าของปริ มาณเชื,อเพลิงที2ตอ้ งการใช้ในโครงการต่อเดือน

8 คะแนน
4 คะแนน

มีการใช้วสั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมากกว่า ร้อยละ 80

2 คะแนน

มีการใช้วสั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมากกว่า ร้อยละ 80

2 คะแนน
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2.2 รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
1 ความเหมาะสมกําลังงาน อัตราค่าจ้าง
2 ค่าเครื2 องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

7 คะแนน
การกําหนดจํานวนคนงานและอัตราค่าจ้าง รวมทั,งสวัสดิการต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเครื2 องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เหมาะสมกับประสิ ทธิ ภาพ ไม่สูงเกินกว่า
ราคากลาง หรื อราคาตลาด

2.3 แผนการเงินโครงการ
1 การวางแผนด้านการเงิน และการหมุนเวียน
ของเงินตลอดระยะเวลาโครงการ
2 ติดตามการวางแผนทางการเงินอย่างถูกต้อง
2.4
1
2
3

ผลตอบแทน
ระยะคืนทุน (Payback period)
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)
อัตราผลตอบแทนการลงทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ ที2แท้จริ ง (EIRR)
4 สัดส่ วนเงินสนับสนุนต่อเงินลงทุน

5 มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (NPV)
3 ประโยชน์ ต่อชุ มชนและความยัง% ยืน

3.5 คะแนน
7 คะแนน

มีการวางแผนด้านการเงินและการหมุนเวียนของเงินได้อย่างเหมาะสม

3.5 คะแนน

มีรูปแบบการปฏิบตั ิงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3.5 คะแนน

น้อยกว่า 7 ปี
มากกว่า 9%
มากกว่า 9%

8 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน

น้อยกว่า 10% ของมูลค่าโครงการ

2 คะแนน

NPV เป็ นบวก

1 คะแนน
คะแนนเต็ม 40

3.1 การกระจายรายได้ ส่ ู ชุมชน
1 รายได้จากการขายเชื,อเพลิงชี วมวล

3.5 คะแนน

8 คะแนน
จํานวนรายได้ที2เพิ2มขึ,นจากการขายเชื,อเพลิงชีวมวล
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4 คะแนน

2 รายได้จากการขนส่ งเชื,อเพลิงชีวมวล

จํานวนรายได้ที2เพิ2มขึ,นจากการขายเชื,อเพลิงชีวมวล

3.2 การสร้ างงาน อาชี พให้ กบั ชุ มชน

4 คะแนน
8 คะแนน

1 สร้างงานในการเก็บเกี2ยวและขายเชื,อเพลิงชีว จํานวนงานที2เพิ2มขึ,นที2เกิดจากการพัฒนาโรงไฟฟ้ า
มวล
2 สร้างงานในการขนส่ งชีวมวล
จํานวนงานที2เพิ2มขึ,นที2เกิดจากการพัฒนาโรงไฟฟ้ า

2 คะแนน

3 สร้างงานในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้ า

จํานวนงานที2เพิ2มขึ,นที2เกิดจากการพัฒนาโรงไฟฟ้ า

2 คะแนน

4 สร้างงานจากการขยายพื,นที2เพาะปลูก

จํานวนงานที2เพิ2มขึ,นที2เกิดจากการพัฒนาโรงไฟฟ้ า

2 คะแนน

3.3 การลดปัญหามลภาวะด้ านสิ% งแวดล้ อม
1 ลดปั ญหาการเผาทําลายกลางแจ้งที2เกิดปั ญหา
หมอกควัน
2 ลดปั ญหาแหล่งเพาะพันธุ์เชื, อโรค และเป็ นบ่อ
เกิดของโรคระบาดต่างๆ
3 ลดปั ญหานํ,าเสี ยและการปนเปื, อนแหล่งนํ,า
ธรรมชาติ
4 ลดปั ญหามลภาวะทางอากาศ
5 ลดปั ญหากลิ2นรบกวน

2 คะแนน

8 คะแนน
มีแนวทางในการจัดการ ลด หรื อบรรเทาปั ญหาการเผาทําลายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
มีแนวทางในการจัดการ ลด หรื อบรรเทาปั ญหาแหล่งเพาะพันธุ์เชื,อโรคได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
มีแนวทางในการจัดการ ลด หรื อบรรเทาปั ญหานํ,าเสี ยและการปนเปื, อน
แหล่งนํ,าธรรมชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มีแนวทางในการจัดการ ลด หรื อบรรเทาปั ญหามลภาวะทางอากาศได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
มีแนวทางในการจัดการ ลด หรื อบรรเทาปั ญหาเรื2 องกลิ2นรบกวนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
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1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

6 ลดปั ญหาเสี ยงรบกวน

1 คะแนน

7

1 คะแนน

8
9
3.4

มีแนวทางในการจัดการ ลด หรื อบรรเทาปั ญหาเรื2 องเสี ยงรบกวนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ลดปั ญหาการตัดไม้ทาํ ลายป่ า
มีแนวทางในการจัดการ ลด หรื อบรรเทาปั ญหาเรื2 องการตัดไม้ทาํ ลายป่ าได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
เพิ2มความหลากหลายทางชีวภาพ
มีแนวทางในการจัดการที2เพิ2มความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
ลดปั ญหา อื2นๆ
มีแนวทางในการจัดการ ลด หรื อบรรเทาปั ญหา..............................ได้อย่าง
...................................................................
ถูกต้องเหมาะสม
การยอมรับของชุ มชนและการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับชุ มชน

1 มีการจัดประชุมหารื อ ชี,แจง แสดงความ
คิดเห็นร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการและ
ชุมชน
2 ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ เกี2ยวกับโครงการ
3 ชุมชนมีความเป็ นเจ้าของโครงการ

1 คะแนน

8 คะแนน

ชุมชนยอมรับให้สามารถพัฒนาโครงการได้

3 คะแนน

มีการนําข้อเสนอของชุมชนมาใช้ในการออกแบบและบริ หารจัดการ การ
ดําเนินงานต่างๆ ของโครงการ
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของชุมชนในโรงไฟฟ้ า

2 คะแนน

3.5 การสร้ างความยัง% ยืนในการผลิตไฟฟ้า

3 คะแนน
8 คะแนน

1 การดําเนิ นการผลิตไฟฟ้ าเป็ นไปอย่างต่อเนื2อง มีการผลิตไฟฟ้ าได้อย่างต่อเนื2องอย่างน้อย 7,000 ชัว2 โมงการทํางานต่อปี
ตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้ า
2 เชื,อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้ า
ไม่มีปัญหาในการหยุดการผลิตเนื2องมาจากการขาดแคลนเชื,อเพลิงชีวมวล
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2 คะแนน
2 คะแนน

3 การกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่
ชุมชนอย่างต่อเนื2 อง
4 การดําเนิ นการเป็ นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที2เกี2ยวข้อง

มีการลงนามในสัญญา ข้อตกลงเกี2ยวกับการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน
ได้อย่างยัง2 ยืน
มีการดําเนิ นการต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายต่างๆ และได้รับใบอนุญาตต่างๆ เรี ยบร้อย
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2 คะแนน
2 คะแนน

