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ค�าน�า

สืบเน่ืองจากวิกฤตการณ์พลังงานโลก ส่งผลให้

เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพลังงานทดแทน

จากแหล่งต่างๆ เพื่่อลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์

ให้น้อยที่สุดประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพา

การน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก พบว่า

กว่าร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงานเชิง

พาณิชย์ขั้นต้น มาจากการน�าเข้า โดยในปี 2556 

มูลค่าการน�าเข้าน�้ามันดิบมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็น 

ร้อยละ 75 ของมูลค่าการน�าเข้าพลังงานทั้งหมด 

(ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน ส�านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน, 2556) และยงัมแีนวโน้ม

จะสูงขึ้นอีกเพราะไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิ

โตเลียมในประเทศ ได้ทันกับความต้องการใช้งาน 

การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง จะช่วยลด

การพึ่งพาและการน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิง

 กระทรวงพลังงาน ได้จัดท�าแผนการพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ Alter-
native Energy Development Plan (AEDP) เพื่อ
เป็นการก�าหนดกรอบและทศิทางการพฒันาพลังงาน
ทดแทนของประเทศ โดยมเีป้าหมายส�าคญั คอื เพิม่
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้อย่างน้อย ร้อย

ละ 25 ของการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายของทัง้ประเทศ 

ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564) โดยมวีตัถปุระสงค์

ในการลดค่าใช้จ่าย การน�าเข้าน�้ามันจากต่าง

ประเทศ ลดความเสีย่งจากการพึง่พาก๊าซธรรมชาติ

ในการผลิตไฟฟ้าท่ีมากเกินไป และลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 เนือ่งจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมขีอง 

เหลือใช้ทางการเกษตร ที่เป็นชีวมวลจ�านวนมาก 

เช่น ฟางข้าว ยอดอ้อย ใบอ้อย ล�าต้นและซัง

ข้าวโพด ล�าต้นและเหง้ามันส�าปะหลัง เศษไม้ตัด

แต่ง เป็นต้น ชีวมวลเหล่าน้ีสามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ มากกว่า 

3,000 เมกกะวัตต์ นอกจากนี้ในแต่ละปี เกษตรกร

ได้เผาชีวมวลทิ้งเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดหมอก

ควันซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และท�าให้เกิดสภาวะ

โลกร้อนตามมา

“ ชีวมวล เป็นแหล่งพลังงานหนึ่ง
ที่มีศักยภาพของประเทศไทย 

สามารถเป็นทางเลือกในการผลิต
พลังงานทดแทนที่ส�าคัญ ”
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 กระทรวงพลังงาน โดยส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท�าโครงการน�าร่อง
เพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน 
(ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2558 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริม
ให้มีการน�าร่องการผลติพลงังานทดแทนจากชวีมวล
ในระดับชมุชน (ระยะที ่2) ซ่ึงเน้นทัง้การน�าพลงังาน
ที่ได้ไปใช้ด้านการผลิตความร้อน และกระแสไฟฟ้า 
เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตพลังงานจากชีวมวล
ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น เนื่องจากเทคโนโลยี 
Gasification เป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับการยอมรบัอย่าง
กว้างขวาง ส�าหรับน�ามาใช้ในการผลิตพลังงานทั้ง
ในรูปของ ความร้อน หรือไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูง 
และมีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมน้อย อยู่ในระดับที่
สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ ยังเป็นเทคโนโลยีที่
ท�างานในสภาวะแรงดนัต�า่ ท�าให้สามารถใช้ผูป้ฏิบตัิ
การที่มีทักษะน้อยหรือช่างเทคนิคทั่วไปได้

 โดยโครงการนี้จะด�าเนินการช่วยเหลือทาง
ด้านการลงทุนกับผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพและ
พร้อมที่จะลงทุน จัดสร้างระบบผลิตพลังงานจากชีว
มวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟ ิเคช่ัน อันเป็นการ
สนับสนุนแผน AEDP ของกระทรวงพลังงาน ให้
สามารถใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
เพิ่มเป็น 25% ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2565 
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานของ
ประเทศ

 โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบประมาณ 80 ล้านบาท 

ในการด�าเนินโครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงาน

ทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) โดย

มอบให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็น

ผู้ด�าเนินโครงการดังกล่าว

มทส. ได้จัดท�าเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ
โครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจาก

ชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2)  ปี พ.ศ. 2558 
ฉบบัน้ี ขึน้ เพ่ือเชญิชวนให้ผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพ
และพร้อมทีจ่ะลงทนุจดัสร้างระบบผลติพลงังานจาก
ชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น โดยก�าหนดให้
อัตราสนับสนุนโครงการฯ ส่วนผลิตความร้อน งบ
ประมาณรวมทัง้หมดไม่เกนิ 30 ล้านบาท สนบัสนนุ
โครงการฯ ส่วนผลิตไฟฟ้า (วงเงินสนับสนุนไม่รวม
ค่าจัดซื้อที่ดิน) งบประมาณรวมทั้งหมดไม่เกิน 50 
ล้านบาท 

 โดยวิธีคัดเลือกน้ัน ใช้ข้อก�าหนดและหลัก
เกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอที่ มทส. ก�าหนดในเอกสาร
เชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal: 
RFP) โครงการน�าร่องเพ่ือผลติพลงังานทดแทนจาก
ชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2558 
ที่ออกตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่
สนใจ สามารถ Download เอกสารเชิญชวนฯ เพื่อ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://biomass.sut.ac.th/gasification 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ “ศูนย์
ประสานงานโครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงาน
ทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2)” 

โทรศพัท์หมายเลข : 044-225007, 044-224225 
โทรสาร : 044-225046 
ระหว่างเวลา : 09.00-16.00 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)                                                               
พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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1. ค�าจ�ากัดความ

	 ค�ำ/ค�ำย่อ	 	 	 	 	 	 	 หมำยถึง

คณะกรรมการกองทุนฯ    คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนฯ     กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

คณะท�างานฯ     คณะท�างานโครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจาก

      ชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2558

สนพ.      ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

มทส.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โครงการฯ     โครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลใน

      ระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2558

ผู้ยื่นข้อเสนอ     ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับเงิน

      สนับสนุน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ “เงินสนับสนุน”

ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ลงนามขอรับการสนับสนุนจาก 

      สนพ.

ผู้ที่มีอ�านาจในการลงนาม   ผู้มีอ�านาจในการลงนามของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ที่ได้รับ

      มอบหมายโดยลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ�านาจในการท�า

      ข้อตกลงหรือสัญญาผูกพัน

ที่ปรึกษาออกแบบระบบ    ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ 

      โดยมีขอบเขตการด�าเนินงานตามรายละเอียดที่ปรากฏ

      ตามแบบสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ   ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจาก สนพ. ให้ด�าเนินการ

      บริหารโครงการ พิจารณาข้อเสนอ และเสนอแนะความ

      เห็นต่อ คณะท�างานฯ และ สนพ.

เอกสารเชิญชวนฯ    เอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอขอรับ “เงินสนับสนุน” 

      ภายใต้โครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจาก

      ชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) 

เงินสนับสนุน     เงินที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ที่ได้

      รับคัดเลือกเพื่อสนับสนุนโครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงาน

      ทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2)
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2. ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอ

2.1 รายการเอกสารแนบท้าย
 รายการเอกสารแนบท้ายของเอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP) เพื่อ

ยืน่ข้อเสนอขอรบัการสนบัสนนุ ในโครงการน�าร่องเพ่ือผลติพลังงานทดแทนจากชวีมวลในระดบัชมุชน (ระยะ

ที่ 2) ปี พ.ศ. 2558 เพื่อใช้ในการน�าเสนอหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน เกณฑ์การ

พิจารณาคัดเลือก และเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน โดยเอกสารเชิญชวนดังกล่าว จะประกอบด้วยเอกสาร และ

เนื้อหาต่างๆ ดังนี้

 1) ข้อเสนอโครงการ

 2) แบบยื่นข้อเสนอทางเทคนิค

 3) แบบยื่นข้อเสนอทางการเงิน

 4) แบบหนังสือค�้าประกันข้อเสนอ

 5) แบบสัญญาขอรับเงินสนับสนุน

 6) แบบหนังสือค�้าประกันสัญญา

 7) แบบสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ

 8) เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารการท�าประชาพิจารณ์ 

    (Publishhearing) หรือประชามติ

2.2 ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
 ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นสถานประกอบการพาณิชย์ และ/หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดย่อม ที่มีการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) และผู้ที่มีศักยภาพในการจัดหาเชื้อเพลิงและผู้สนใจในการ

ลงทุนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยผู้ประกอบการ 1 ราย มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอได้จ�านวน 1 

ประเภท กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1) โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) หรือเชื้อเพลิงอื่น ในกระบวนการ

ผลิตเช่น โรงงานผลิตเซรามิก หรือโรงงานแปรรูปอาหาร

 2) ผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)

 3) สถานประกอบการพาณิชย์ที่มีการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) หรือเชื้อเพลิงอื่น เช่น โรงแรม รีสอร์ท 

ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร
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2.3 คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ
 1) โครงการที่ยื่นขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของบริษัท 

 2) ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัท และประวัติการ

ด�าเนนิธุรกิจท่ีผ่านมา หากมผีลประกอบการย้อนหลงั 3 ปีทีผ่่านมาประกอบ จะมส่ีวนส�าคญัต่อการพจิารณา

 3) ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอโครงการ จะต้องชี้แจงแนวทางการด�าเนินโครงการ รวมทั้งควรระบุ

รายละเอียดของโครงการเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่ก�าหนด 

 4) ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ประกอบการไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

2.4 เกณฑ์คุณสมบัติขั้นต�่า ของข้อเสนอที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน
 ข้อเสนอที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต�่า ดังนี้

 2.4.1 เป็นระบบผลติก๊าซเชือ้เพลงิสงัเคราะห์จากชวีมวลด้วยเทคโนโลยแีก๊สซฟิิเคชัน่ ทีม่คีวามสามารถ
รองรับปริมาณชีวมวล ได้ตั้งแต่ 1,600 กก.ชีวมวล/วัน ขึ้นไป ส�าหรับระบบผลิตความร้อน และตั้งแต่ 
4,000 กก.ชีวมวล/วัน ขึ้นไป ส�าหรับระบบผลิตไฟฟ้า

 2.4.2 มีรายละเอียดการจัดหาชีวมวลและแผนการบริหารจัดการชีวมวลให้สอดคล้องกับระบบผลิต
ก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ตามแผนงานที่ขอรับการสนับสนุน 

 2.4.3 มีการน�าก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบพลังงานทดแทนอย่างน้อย 
80% ของการคาดการณ์ปริมาณก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ผลิตได้ โดยวัดจากปริมาณก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้
เปรียบเทียบกับก๊าซเชื้อเพลิงที่น�าไปใช้ 

 2.4.4 ในกรณทีีจ่ะต้องมรีะบบเกบ็ส�ารองก๊าซเชือ้เพลงิสงัเคราะห์ ผูย้ืน่ข้อเสนอต้องเสนอรายละเอยีด
วิธีการเก็บส�ารองและปริมาณการเก็บส�ารองก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ให้สอดคล้องกับปริมาณที่ผลิตได้และ
อัตราการใช้งาน 

 2.4.5 ระบบที่จัดสร้างจะต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการของเสียหรือน�้าทิ้ง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

 2.4.6 การออกแบบระบบผลติก๊าซเชือ้เพลงิสงัเคราะห์และกระบวนการน�าก๊าซเชือ้เพลงิสงัเคราะห์ไป
ใช้ประโยชน์ท้ังในรูปแบบความร้อนและไฟฟ้า ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.4.7 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการก่อสร้างระบบผลติก๊าซเชือ้เพลงิสงัเคราะห์และระบบการน�าก๊าซเชือ้เพลงิ
สังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ ต้องใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ

 2.4.8 ส�าหรับระบบผลิตไฟฟ้า ต้องมีแผนการด�าเนินงานชี้แจงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ชัดเจน
และผ่านประชาพิจารณ์ (Publish hearing) หรือประชามติ รวมถึงสัญญาขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้านครหลวง
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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2.5 อัตราการสนับสนุน
 การสนับสนุนแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์เพื่อผลิตความร้อน และ
ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์เพื่อผลิต ซึ่งทาง มทส. จะสนับสนุนเงินส�าหรับการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซ

เชื้อเพลิงสังเคราะห์เพื่อผลิตความร้อนและไฟฟ้าไม่เกินร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของเงินลงทุนทั้งหมด

 ในการพิจารณาวงเงินสนับสนุน ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องแสดงรายการค่าลงทุนจ�าแนกรายละเอียด 

(Breakdown) ตามระบบและอุปกรณ์หลัก เพื่อน�าเสนอให้ มทส. พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละรายงาน 

พร้อมรายละเอียดทางด้านเทคนิคต่างๆ ตามแบบย่ืนข้อเสนอทางเทคนิคและแบบย่ืนข้อเสนอทางการเงินที่

ได้ก�าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนฉบับนี้

 ทาง มทส. ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายจ�านวนโครงการ (เดิมก�าหนดการสนับสนุน

ระบบผลิตความร้อน อย่างน้อย 5 แห่ง ระบบผลิตไฟฟ้า อย่างน้อย 4 แห่ง) ที่จะอนุมัติเงินสนับสนุน ตาม

ปริมาณข้อเสนอที่ยื่นขอรับการพิจารณาและตามวงเงินสนับสนุนรวมที่ได้รับจากกองทุนฯ

2.6 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองข้อเสนอโครงการ ดังนี้

 1) ข้อเสนอโครงการ 

 2) ข้อเสนอทางเทคนิค 

 3) ข้อเสนอทางการเงิน 

 4) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน) 

 5) หนังสือมอบอ�านาจ (ถ้ามี) 
 6) หนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมความเห็นเพิ่มเติมของคณะท�างานฯ ประกอบการพิจารณา 
โครงการ (ถ้ามี) 

 7) หนังสือค�้าประกันข้อเสนอ เป็นจ�านวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นหนังสือค�้า 
ประกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีเน้ือหาตามแบบหนังสือค�้าประกันข้อเสนอที่เป็นเอกสาร 
แนบท้ายของเอกสารเชิญชวนฉบับนี้ มายื่นต่อโครงการ เพื่อเป็นหลักประกันข้อเสนอ โดยหนังสือมีอายุการ 
ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ
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 8) สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับท่ีปรึกษาออกแบบระบบ ในการมอบหมายให้ท่ี
ปรึกษาออกแบบระบบ ด�าเนินการออกแบบระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์และระบบน�าก๊าซเช้ือเพลิง
สังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ ควบคุมงาน ให้ค�าปรึกษาในการเริ่มต้นเดินระบบ และฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเดิน
ระบบ โดยสัญญาหรือข้อตกลงต้องมีรายละเอียดขอบเขตงาน และงวดการจ่ายเงินสอดคล้องตรงตามแบบ 
สัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายของเอกสารเชิญชวนฉบับนี้ 

 

“ หลักประกันข้อเสนอดังกล่าว ทางโครงการฯ จะคืนให้ “ผู้ยื่นข้อเสนอ” กรณีที่ข้อเสนอไม่
ผ่านการพิจารณา หรือ เมื่อ “ผู้ยื่นข้อเสนอ” ลงนามในสัญญาขอรับการสนับสนุน ”

“ ทั้งนี้ ทางโครงการ จะยึดหลักประกันข้อเสนอ กรณีที่ “ผู้ยื่นข้อเสนอ” ได้รับคัดเลือกและ
ยืนยันขอรับเงินสนับสนุนแล้ว แต่ไม่มาลงนามในสัญญาขอรับเงินสนับสนุนภายในระยะเวลาที่ 

โครงการฯ มีหนังสือแจ้งให้มาลงนาม ”

 ผู้ที่สนใจต้องการ สามารถรับเอกสารเชิญชวน โครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจาก
ชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 1) สามารถ Download ได้ที่ Web Site ของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (http://biomass.sut.ac.th/gasification)
 2) ขอรับเอกสารเชิญชวน ได้ที่
	 	 	 เทคโนธำนี	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี	
	 	 	 เลขที่	111	ถนนมหำวิทยำลัย	ต�ำบลสุรนำรี	อ�ำเภอเมือง	
	 	 	 จังหวัดนครรำชสีมำ	30000

 

2.7 การรับเอกสารเชิญชวน
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2.8 การยื่นซองข้อเสนอ

2.8.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง

 	 ผู้อ�ำนวยกำรเทคโนธำนี	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

 โดยมีจดหมายทีล่งนามโดยผูมี้อ�านาจในการลงนามหรอืผูท้ีไ่ด้รับมอบหมายโดยลายลกัษณ์อักษรจาก
ผู้ที่มีอ�านาจลงนาม พร้อมกับประทับตรา (ถ้ามี) โดยจ่าหน้าซองที่ปิดผนึกให้ชัดเจนว่า

 	 กำรยื่นข้อเสนอขอรับกำรสนับสนุน
	 	 โครงกำรน�ำร่องเพื่อผลิตพลังงำนทดแทนจำกชีวมวลในระดับชุมชน	
	 	 (ระยะที่	2)	ปี	พ.ศ.	2558

และยื่นซองข้อเสนอที่ 

	 	 เทคโนธำนี	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี	

	 	 เลขที่	111	ถนนมหำวิทยำลัย	ต�ำบลสุรนำรี	อ�ำเภอเมือง	

	 	 จังหวัดนครรำชสีมำ	30000

2.8.2 ก่อนย่ืนซองข้อเสนอ ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูเอกสารต่างๆ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารเชิญชวนฯ 

ทั้งหมด ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1) ซองเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามข้อ 2.6 จ�านวน 2 ชุด

  (ต้นฉบับ 1 ชุดและส�าเนา 1 ชุด พร้อมรับรองส�าเนาทุกชุด)

 2) ซองข้อเสนอทางเทคนิค จ�านวน 10 ชุด

  (ต้นฉบับ 1 ชุด ส�าเนา 9 ชุด พร้อมรับรองส�าเนาทุกชุด ทุกแผ่น และอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์

  บันทึกลงบนซีดี 1 ชุด)

 3) ซองข้อเสนอทางการเงิน จ�านวน 10 ชุด

  (ต้นฉบับ 1 ชุด ส�าเนา 9 ชุด พร้อมรับรองส�าเนาทุกชุด ทุกแผ่น และอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์

  บันทึกลงบนซีดี 1 ชุด)
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2.8.3 เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-
16.00 น. ที่
	 	 	 เทคโนธำนี	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี	
	 	 	 เลขที่	111	ถนนมหำวิทยำลัย	ต�ำบลสุรนำรี	อ�ำเภอเมือง	
	 	 	 จังหวัดนครรำชสีมำ	30000

 ทั้งนี้การพิจารณาข้อเสนอ จะเรียงล�าดับตามวันและเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นซองข้อเสนอต่อ มทส. 
โดยจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันที่ได้รับซองข้อเสนอดังกล่าว

 ทาง มทส. สงวนสิทธทิีจ่ะหยดุรบัข้อเสนอก่อนก�าหนด ในกรณทีีเ่งนิทีไ่ด้รบัการจดัสรรจากกองทนุฯ 
หมดลง หรือจ�านวนผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติครบตามจ�านวนที่ได้ประกาศไว้ โดยจะมีการ
ประกาศให้ทราบต่อไป

2.8.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องย่ืนซองข้อเสนอตามแบบและรายละเอียดที่ มทส. ก�าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือชื่อของผู้ที่มีอ�านาจในการลงนามให้ชัดเจน พร้อมกับประทับตรา (ถ้ามี)

2.8.5 ผูย้ืน่ข้อเสนอต้องเสนอขอรบัการสนบัสนนุในสัดส่วนและวงเงนิสนบัสนนุไม่สูงกว่าอตัราวงเงนิสงูสดุ
ตามที่ก�าหนดในข้อ 2.5

2.9 ก�าหนดเวลาในการด�าเนินโครงการ
 1) เปิดดาวน์โหลด เอกสารเชิญชวนฯ  ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 
 2) รับซองข้อเสนอ     รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
        ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2558
        เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารอบที่ 2 กรณีจ�านวนโครงการรอบที่ 1 ครบตามเป้าหมาย 

 

 3) ประเมินข้อเสนอโครงการฯ และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการก่อนพิจารณาอนุมัติ 
    ภายใน 30 วัน หลังจากผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อเสนอฯ

 4) ผู้ประกอบการตอบรับการแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอ  
    ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับผลการแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอ 

 5) การลงนามในสัญญา  
    ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

 หมายเหตุ ภายหลังจากได้รับการอนุมัติเพื่อด�าเนินโครงการ ทาง มทส. จะท�าหนังสือแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ

   การคัดเลือกอย่างเป็นทางการ
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2.10 การท�าสัญญาขอรับการสนับสนุน

2.10.1 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ “เงินสนับสนุน” จะต้องมาลงนามในสัญญาขอรับเงินสนับสนุน 
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ มทส. มีจดหมายแจ้งให้มาลงนาม โดยจะต้องน�าหลักค�้าประกันสัญญา ซึ่งเป็น
หนังสือค�้าประกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีเนื้อหาตามแบบหนังสือค�้าประกันสัญญาที่เป็นเอกสาร
แนบท้ายของเอกสารเชิญชวนฉบับนี้ มายื่นต่อ  มทส. ในอัตราร้อยละ 30 (สามสิบ) ของวงเงินรวมที่ได้รับ
อนุมัติการสนับสนุน 

 หนังสือค�้าประกันสัญญาจะต้องมีระยะเวลาในการค�้าประกันอย่างน้อย 15 (สิบห้า) เดือน นับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาขอรับเงินสนับสนุน โดย  มทส. จะคืนให้ผู้ได้รับเงินสนับสนุน เมื่อ ทาง มทส. ได้รับ
รายงานผลการด�าเนินงานสรุปฉบับสมบูรณ์ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่  มทส. ให้ความเห็นชอบ
ในรายงานผลการด�าเนินงานสรุปฉบับสมบูรณ์ และหรือเมื่อผู้ได้รับการสนับสนุนพ้นจากข้อผูกพันหรือความ
รับผิดใดๆ ตามสัญญา

2.10.2 การคืนหลักประกันสัญญา ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

2.10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก ที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก มทส. ให้มาลงนามในสัญญา
ขอรับเงินสนับสนุน แต่ไม่มาภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ตามข้อ 2.9 ข้อ 5) สามารถชี้แจงเหตุผลอันควรต่อ 
มทส. เพื่อขอขยายระยะเวลาเพิ่มอีกได้เพียง 1 ครั้งและต้องไม่เกิน 15 วัน โดย มทส. จะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาเป็นกรณีๆ ไป หากหลังครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลอืกยงัไม่มาลงนามในสัญญาขอรบัเงนิสนบัสนนุ มทส. จะถอืว่าผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกรายนัน้สละสิทธิ์
การขอรับการสนับสนุน
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2.11 การจ่ายเงินสนับสนุน
 ในการจ่ายเงินสนับสนุนทั้งหมด มทส. จะพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุน “ตามหลักการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายตามจรงิ” ซึง่ผูท้ีไ่ด้รบัเงนิสนบัสนนุ จะต้องจดัท�าใบเรยีกเกบ็เงนิจาก มทส. พร้อมเอกสารหลกัฐานประ
กอบอื่นๆ ตามที่ก�าหนด โดยแบ่งจ่ายเงินสนับสนุนออกเป็น 3 งวด ดังนี้

 งวดที	่1 มีเกณฑ์การเบกิจ่ายเงนิสนบัสนุน 30% ของวงเงนิรวมทีไ่ด้รบัการสนับสนุน ภายในระยะ
เวลา 2 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาของผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนแต่ละราย
 กำรเบิกจ่ำย มทส. จะด�าเนินการตรวจสอบ เอกสารดังต่อไปนี้ 
 • แผนปฏิบัติการออกแบบและวางผังโครงการ
 • แผนปฏิบัติการจัดหาเชื้อเพลิง
 • แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน�้า
 • แผนปฏิบัติการคมนาคมขนส่ง
 • แผนปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าแผนปฏิบัติการรับฟังความ
   คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 โดยในระหว่างการด�าเนินการดังกล่าว มทส. จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงาน 
ด้วยการพิจารณารายงานความก้าวหน้ารายเดือน ผ่านระบบการรายงานความก้าวหน้าด้วยเว็บไซต์ (Web 
based E-report) ซึ่งจะพัฒนาโดย มทส. รวมทั้งจะไปติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลระบบฯ ณ 
สถานที่ก่อสร้าง อย่างน้อยจ�านวน 2 ครั้ง เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน งวดต่อไป

 งวดที	่2 มีเกณฑ์การเบกิจ่ายเงนิสนบัสนุน 40% ของวงเงนิรวมทีไ่ด้รบัการสนับสนุน ภายในระยะ

เวลา 9 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาของผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนแต่ละราย

 กำรเบกิจ่ำย ด�าเนนิการตรวจสอบความเสรจ็สมบรูณ์ของงานก่อสร้าง /ติดต้ัง เครือ่งจกัร - อปุกรณ์ 

ทั้งหมด โดยในระหว่างการด�าเนินการดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ด�าเนินงาน ด้วยการพิจารณารายงานความก้าวหน้ารายเดือน ผ่านระบบการรายงานความก้าวหน้าด้วย

เว็บไซต์ (Web based E-Report) ซึ่งจะพัฒนาโดย มทส. รวมทั้งจะไปติดตามความก้าวหน้าและประเมิน

ผลระบบฯ ณ สถานที่ก่อสร้าง อย่างน้อยจ�านวน 2 ครั้ง เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน งวดต่อ

ไป 

 งวดที่	3 มีเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 30% ของวงเงินรวมที่ได้รับการสนับสนุน โครงการ 

ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาของผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนแต่ละราย

 กำรเบิกจ่ำย ที่ปรึกษาตรวจสอบความสามารถในการเดินระบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง และตรวจ

สอบการน�าไปใช้ประโยชน์ (ด้านความร้อน หรือด้านการผลิตไฟฟ้า) ของผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน โดยระบบ

จะดังกล่าวจะต้องเดินได้เต็มก�าลังการผลิต (Full Load) และมีการใช้แก๊สในรูปพลังงานทดแทนมากกว่า 

80% (โดยปริมาตร) ของประมาณการตามข้อเสนอของผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนแต่ละราย รวมถึงตรวจสอบ

การจัดการมลพิษ (น�้าเสีย เถ้า และอากาศ) ของระบบ โดยระบบต้องสามารถท�างานได้ตามข้อก�าหนด

ข้างต้นภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาของผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนแต่ละราย



เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอ
โครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

(ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2558
14

 โดยในการตรวจสอบความก้าวหน้าของแต่ละงวดงาน เพ่ือเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้ที่ได้รับเงิน

สนับสนุน มทส. จะตรวจสอบรายงานสรปุค่าใช้จ่ายแยกรายการตามค่าลงทนุแยกรายละเอียด (Breakdown) 

ซึ่งจัดท�าโดยผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนแต่ละราย โดยตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสาร 

หลกัฐาน ของค่าใช้จ่ายตามจรงิของผูท้ีไ่ด้รบัเงนิสนบัสนนุทีย่ืน่มาประกอบพร้อมกบัสรปุรายงานการเงนิดงั

กล่าว โดยเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จะใช้ในการพิจารณา มีดังนี้

  • ส�าเนาใบหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบ

  • ส�าเนาใบเสร็จ ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ส�าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ดังนี้

   - ค่าเครื่องจักรกลต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การผลิตแก๊สเชื้อเพลิง 

     การผลิตเป็นพลังงานด้านความร้อนหรือไฟฟ้า

   -  ค่าปรบัปรงุสถานทีก่่อสร้าง อาคารและระบบรบัวตัถดุบิ งานฐานรากระบบผลติ 

     พลงังานชีวมวล(ระบบแก๊สซิไฟเออร์) ระบบน�าแก๊สเชือ้เพลิงไปใช้ประโยชน์ ทัง้หมด 

     แยกรายการตามค่าลงทุนแยกรายละเอียด (Breakdown) ที่ได้แสดงไว้ในแบบ

     ยื่นข้อเสนอทางการเงิน

  • ส�าเนาเอกสารหลกัฐาน การจ่ายเงนิและสญัญาจดัจ้างผูร้บัเหมา หรอืจดัซือ้อุปกรณ์ต่างๆ 

    ที่เกี่ยวข้อง

 ท้ังนีใ้นกรณท่ีีค่าใช้จ่ายจรงิมมีลูค่ารวมน้อยกว่าเงนิลงทนุโครงการ ทีร่ะบุไว้ในข้อเสนอทางการเงนิ 

การจ่ายเงินสนับสนุนจะพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนการสนับสนุนไม่เกินร้อยละเงินที่ได้รับการจัดสรร

2.12 ข้อสงวนสิทธิ
1) การเตรียมข้อเสนอมิได้จ�ากัดแต่เพียงตามค�าแนะน�าต่างๆ ที่ระบุในเอกสารเชิญชวนนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะ

ต้องด�าเนินการตามขั้นตอนที่จ�าเป็นทั้งหมด โดยสอดคล้องกับข้อก�าหนดของโครงการน้ี และมีหลักฐาน

ประกอบที่สมบูรณ์ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินข้อเสนอดังกล่าว

2) ในกรณีที่ข้อความในเอกสารเชิญชวนฯ ไม่ชัดเจน ผู้ยื่นข้อเสนออาจยื่นค�าร้องต่อประธานคณะท�างาน 

“โครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2558” เทคโน

ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต�าบลสุรนารี อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โดย “ค�า

วินิจฉัยของคณะท�างานฯ” ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

3) คณะท�างานฯ และ มทส. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการ

ออกแบบระบบ และการก่อสร้างใช้งาน ระบบผลติก๊าซเชือ้เพลงิสงัเคราะห์ ระบบน�าก๊าซเชือ้เพลงิสังเคราะห์

ไปใช้ประโยชน์ ระบบบ�าบัดของเสีย และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการฯ

4) ผู้ได้รับเงนิสนบัสนนุต้องอนญุาตและอ�านวยความสะดวกให้แก่ มทส. คณะท�างานฯ และทีป่รกึษาบรหิาร 

โครงการ เข้าไปตรวจสอบโครงการฯ ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม
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5) มทส. สงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติข้อเสนอ หรือระงับการจ่ายเงินสนับสนุน หากพบว่าข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้

ในข้อเสนอทางเทคนิค ข้อเสนอทางการเงิน รวมถึงเอกสารหลักฐานอื่นๆ ประกอบข้อเสนอ ไม่ถูกต้องและ

เป็นเท็จ 

6) มทส. สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขหรือข้อก�าหนดในเอกสารเชิญชวนหรือแบบสัญญาขอรับ

การสนับสนุน ตามความเห็นของ มทส. หรือ ส�านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                                              

พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

3.1“คณะท�างานโครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2)” 

    จะพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ด�าเนินการคัดเลือก และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อ 

    มทส. เพื่ออนุมัติเงินสนับสนุนแก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก

3.2 คณะท�างานฯ จะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ข้อเสนอทางการเงิน และข้อเสนออื่นๆ ของผู้ยื่นข้อ 
    เสนอที่มีคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารถูกต้อง เท่านั้น

3.3 คณะท�างานฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ข้อเสนอทางการเงิน และข้อเสนออื่นๆ ของ 

    ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

  1) ไม่กรอกชือ่นติบิคุคล หรอืกจิการร่วมค้าทกุราย หรอืไม่ลงลายมอืชือ่ผูย้ืน่ข้อเสนอ หรอื 

    ผู้ร่วมค้าทุกราย อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอ 

     ทางการเงิน รวมถึงการลงนามรับรองในเอกสารหลักฐานประกอบข้อเสนอ

  2) ไม่ลงลายมือชื่อของผู้ที่มีอ�านาจในการลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในการก�ากับ 

     การขูดลบ หรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เนื้อหาใดๆ ในเอกสารข้อเสนอ

  3) ยื่นซองข้อเสนอไม่ครบถ้วนตามที่ได้ก�าหนดไว้ใน หัวข้อ 2.6 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

     และหัวข้อ 2.8 การยื่นซองข้อเสนอ 

3.4 หากข้อเสนอของผูย้ืน่ข้อเสนอรายใดมข้ีอมลูไม่ชดัเจนและจ�าเป็นต้องให้มกีารชีแ้จง มทส. จะมหีนงัสอื 
   แจ้งต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องติดต่อกับ  มทส. เพื่อเสนอ 
    ข้อมูลตามที่ร้องขอเพิ่มเติม ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่ มทส. ได้มีหนังสือแจ้ง หากพ้นก�าหนด 
    เวลาติดต่อแล้ว มทส. จะไม่รับการชี้แจงข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น และคณะ 
   ท�างานฯ จะพิจารณาตามข้อมูลเดิมที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้เสนอไว้ตามที่เห็นควร

3.5 คณะท�างานฯ จะด�าเนินการพิจารณาข้อเสนอ เรียงล�าดับตามวันและเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นซองข้อ
    เสนอต่อ มทส. โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ตามข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ที่ มทส. ได้ก�าหนดดังต่อ

    ไปนี้

 3.5.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพื่อแสดงถึงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีของโครงการ 
  (25 คะแนน)
 3.5.2  ข้อเสนอทางด้านการเงินเพ่ือแสดงถงึแผนธรุกจิและศกัยภาพทางด้านการตลาดของโครงการ

  (25 คะแนน) 
 3.5.3 ศักยภาพในการบริหารจัดสรรวัตถุดิบ กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจและการวางรูปแบบธุรกิจที่
  เหมาะสม (25 คะแนน) 

 3.5.4 ศักยภาพของกลุ่มผู้บริหารจัดการ และงบการเงินของบริษัท (Financial Statement) 

  (25 คะแนน)
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 นอกจากน้ีรวมถึงการเข้าเย่ียมชมสถานท่ี ทีใ่ช้ในการก่อสร้างระบบผลติพลงังานทดแทนจากชีวมวล 

เพื่อรวบรวมข้อมูลพร้อมเสนอผลการพิจารณาเบื้องต้นต่อคณะท�างานฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

โครงการต่อไป โดยการพิจารณาจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

 1) การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อเสนอโครงการ 

 2) การตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อเสนอโครงการ ในส่วนรายละเอียด ทางด้าน 

    เทคนิค เทคโนโลยีที่เลือกใช้ประสบการณ์ของผู้รับการสนับสนุน ความพร้อมทางด้านการเงิน

    และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3) ส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

 4) การเยี่ยมชมสถานที่จริงเพื่อส�ารวจความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างระบบผลิต

    พลังงานทดแทนจากชีวมวล 

 5) น�าเสนอโครงการต่อคณะท�างานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3.5.5 ในการพจิารณาให้คะแนนข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอทางเทคนคิและข้อเสนอทางการเงนิ จะพจิารณา 

     จากระดับการให้คะแนน 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

 A (คะแนนเต็ม 100%)   =  ผลการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว

       มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้ระดับดีมาก 

 B (คะแนนเกินกึ่งหนึ่งมากกว่า 50%)  =  ผลการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว

       มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้ระดับดี 

 C (คะแนนกึ่งหนึ่ง 50%)   =  ผลการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว

       ยังมีข้อบกพร่องในบางประเด็น 

 D (ไม่ได้คะแนน 0%)    =  ผลการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวขาด
       ความเหมาะสม/มคีวามเป็นไปได้น้อย/ข้อมลูไม่เพยีง 

       พอต่อการพิจารณา 
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3.6 ซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอทางการเงินต้องลงนามโดยผู้ที่มีอ�านาจในการลงนามให้ชัดเจน

    และ/หรือผู้มีอ�านาจในกิจการค้าร่วมทุกราย พร้อมกับประทับตรา (ถ้ามี) 

3.7 ในการพิจารณาให้เงินสนับสนุน ข้อเสนอต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งข้อเสนอทางเทคนิคและ 

    ข้อเสนอทางการเงิน ตามตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   1) ข้อเสนอทางเทคนิค คะแนนเต็ม 25 คะแนน ต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 15 คะแนน

     ตามข้อ 3.5.1 

  2) ข้อเสนอทางการเงิน คะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยข้อเสนอทางการเงินที่ผ่านเกณฑ์การ

     พิจารณาต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 15 คะแนน ตามข้อ 3.5.2 

3.8 คณะท�างานฯ จะรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ทั้งหมด

    ต่อ มทส. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ

 








