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คํานํา
จากการกําหนดยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย 4 ยุทธศาสตร ซึ่งไดแก
ยุทธศาสตรการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทน ยุทธศาสตรการ
สรางความมั่นคงดานพลังงาน และยุทธศาสตรการปรับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค
ในดานยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2554 ไดกําหนด
ยุทธศาสตร ใหมีการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 0.5% ของพลังงานทั้งหมดในปจจุบัน หรือคิดเปน
265 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เปน 8% หรือคิดเปน 6,540 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยเปาหมาย
พ.ศ. 2554 ประเทศไทย จะมีการผลิตไฟฟาหมุนเวียนไมต่ํากวา 1,700 เมกกะวัตต ประกอบกับ ประเทศ
ไทยมีแหลงเชื้อเพลิงชีวมวลจํานวนมาก ที่มีศักยภาพสําหรับใชเปนพลังงานทดแทน แตมีขอจํากัด
เกี่ยวกับการขนสงเนื่องจากแหลงกําเนิด อยูกระจัดกระจายตามภูมิภาคตางๆ ทําใหตนทุนการรวบรวม
และคาขนสงสูง ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาพลังงานทดแทน
เพื่อลดการพึ่งพาและนําเขาพลังงาน
เชื้อเพลิงจากตางประเทศ
การสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม หันมาใชพลังงาน
ทดแทนจากชีวมวล และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว รวมทั้งเปนการสนับสนุนแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ป ของกระทรวงพลังงาน โครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลใน
ระดับชุมชน จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการผลิตพลังงานจากชีวมวลดวยเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น
โดยใหการชวยเหลือทางดานการลงทุนกับผูประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อลดภาระของทางดานการเงิน
ของผูประกอบการ
ดังนั้น สนช. จึงมีความประสงคจะดําเนิน “โครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีว
มวลในระดับชุมชน ” และจัดทําเอกสารเชิญชวนยื่นขอเสนอ โครงการฯ ฉบับนี้ เพื่อเชิญชวนให
ผูประกอบการที่มีศักยภาพ และพรอมที่จะลงทุนจัดสรางระบบ ผลิตพลังงานจากชีวมวลดวยเทคโนโลยี
แกสซิฟเคชั่น ยื่นขอเสนอขอรับเงินสนับสนุน โดย สนช. จะใชขอกําหนดและหลักเกณฑในการยื่น
ขอเสนอที่กําหนดในเอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอ ( RFP) ที่ออกตามประกาศฉบับนี้ ในการคัดเลือก
ทั้งนี้ ผูประกอบการที่สนใจ สามารถ ดาวนโหลด เอกสารเชิญชวนฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
“โครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน www.nia.or.th/gasification
หรือ ทางโทรศัพทหมายเลข 02-644 6000 ตอ 124, 126 หรือ 127 โทรสาร 02-644 8444 ระหวาง
เวลา 09.00 - 18.00 น. (เวนวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางnimit@nia.or.th, thirayu@nia.or.th หรือ
amphol@nia.or.th
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตุลาคม 2553
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1. คําจํากัดความ
คํา/คํายอ
คณะกรรมการกองทุนฯ
กองทุนฯ
คณะทํางานฯ
สนช.
โครงการฯ
ผูยื่นขอเสนอ
ผูที่ไดรับการคัดเลือก
ผูที่ไดรับเงินสนับสนุน
ผูที่มีอํานาจในการลงนาม
ที่ปรึกษาออกแบบระบบ
ที่ปรึกษาบริหารโครงการ
เอกสารเชิญชวนฯ
เงินสนับสนุน
เหตุสุดวิสัย

หมายถึง
คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
คณะทํางานโครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
โครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
ผูประกอบการที่ยื่นขอเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุน
ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับ “เงินสนับสนุน”
ผูที่ไดรับการคัดเลือกที่ลงนามขอรับการสนับสนุนจาก สนช.
ผูมีอํานาจในการลงนามของผูยื่นขอเสนอหรือผูที่ไดรับมอบหมายโดยลายลักษณ
อักษรจากผูมีอํานาจในการทําขอตกลงหรือสัญญาผูกพัน
ที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมายจากผูยื่นขอเสนอใหดําเนินการออกแบบระบบผลิตกาซ
เชื้อเพลิง และระบบนํากาซเชื้อเพลิงสังเคราะห ไปใชประโยชน โดยมีขอบเขตการ
ดําเนินงานตามรายละเอียดที่ปรากฎตามแบบสัญญาจัดจางที่ปรึกษาออกแบบระบบ
ที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมายจาก สนช . ใหดําเนินการบริหารโครงการ พิจารณา
ขอเสนอ และเสนอแนะความเห็นตอ คณะทํางานฯ และ สนช.
เอกสารเชิญชวนยื่นขอเสนอขอรับ “เงินสนับสนุน ” ภายใตโครงการนํารองเพื่อผลิต
พลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
เงินที่กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหแกผูที่ไดรับคัดเลือกเพื่อสนับสนุน
การออกแบบและจัดสรางระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานในโครงการฯ
เหตุตางๆ เชน ภาวะสงคราม ภัยพิบัติธรรมชาติ การกอวินาศกรรมหรือกอการราย
การปดลอม การนัดหยุดงาน การลุกฮือ การขบถ
หรือการกอความวุนวายใดๆ
รวมถึงภัยพิบัติใดๆ ที่ไมมีใครจักอาจปองกันได แมทั้งบุคคลตองประสบหรือใกล
จะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายไดจาก
บุคคลนั้นในฐานะเชนนั้น
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2. ขอกําหนดและหลักเกณฑในการยื่นขอเสนอ
2.1

รายการเอกสารแนบทาย
รายการเอกสารแนบทายของเอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอ (Request for Proposal: RFP)
โครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน ประกอบดวยเอกสารตางๆ
ดังนี้
1) ขอเสนอโครงการ
2) แบบยื่นขอเสนอทางเทคนิค
3) แบบยื่นขอเสนอทางการเงิน
4) แบบหนังสือค้ําประกันขอเสนอ
5) แบบสัญญาขอรับเงินสนับสนุน
6) แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
7) แบบสัญญาจัดจางที่ปรึกษาออกแบบระบบ
8) เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถามี) เชน เอกสารการทําประชาพิจารณ
(Publish hearing) หรือประชามติ

2.2 ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอ
ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอ จะตองเปนสถานประกอบการพาณิชย และ/หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม ที่การใชกาซหุงตม (LPG) และผูที่มีศักยภาพในการจัดหาเชื้อเพลิงและ
ผูสนใจในการลงทุนเปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยผูประกอบการ 1 ราย มีสิทธิ์ยื่น
ขอเสนอไดจํานวน 1 ประเภท
กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายแบงออกไดเปน 3 กลุมหลัก ดังนี้
1) โรงงานขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีการใชกาซหุงตม ( LPG) หรือเชื้อเพลิงอื่น ใน
กระบวนการผลิตเชน โรงงานผลิตเซรามิก หรือโรงงานแปรรูปอาหาร
2) ผูที่มีศักยภาพในการลงทุนเปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)
3) สถานประกอบการพาณิชยที่มีการใชกาซหุงตม ( LPG) หรือเชื้อเพลิงอื่น เชน โรงแรม
รีสอรท รานอาหาร หรือภัตตาคาร
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2.3

คุณสมบัติของผูประกอบการที่จะเขารวมโครงการ
2.3.1 โครงการที่ยื่นขอรับทุนตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของบริษัท
2.3.2 ผูประกอบการที่ยื่นขอเสนอโครงการจะตองแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบริษัท และ
ประวัติการดําเนินธุรกิจที่ผานมา หากมีผลประกอบการยอนหลัง 3 ปที่ผานมาประกอบ จะมี
สวนสําคัญตอการพิจารณา
2.3.3 ผูประกอบการที่ยื่นขอเสนอโครงการ จะตองชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการ รวมทั้ง
ควรระบุรายละเอียดของโครงการเบื้องตน ตามแบบฟอรมขอเสนอโครงการที่กําหนด
2.3.4 ตองเปนนิติบุคคลที่มีสัดสวนผูถือหุนที่เปนผูประกอบการไทยไมนอยกวารอยละ 51

2.4

เกณฑคุณสมบัติขั้นต่ํา ของขอเสนอที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน
2.4.1 เปนระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหจากชีวมวลดวยเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น ที่มี
ความสามารถรองรับปริมาณชีวมวล ไดตั้งแต 400 กก.ชีวมวล /วัน ขึ้นไป สําหรับระบบผลิตความ
รอน และตั้งแต 4,000 กก.ชีวมวล/วัน ขึ้นไป สําหรับระบบผลิตไฟฟา
2.4.2 มีรายละเอียดการจัดหาชีวมวลและแผนการบริหารจัดการชีวมวลใหสอดคลองกับระบบ
ผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะห ตามแผนงานที่ขอรับการสนับสนุน
2.4.3 มีการนํากาซเชื้อเพลิงสังเคราะหที่ผลิตไดไปใชประโยชนในรูปแบบพลังงานทดแทน
อยางนอย 80% ของการคาดการณปริมาณกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหที่ผลิตได โดยวัดจาก
ปริมาณกาซเชื้อเพลิงที่ผลิตไดเปรียบเทียบกับกาซเชื้อเพลิงที่นําไปใช
2.4.4 ในกรณีที่จะตองมีระบบเก็บสํารองกาซเชื้อเพลิงสังเคราะห ผูยื่นขอเสนอตองเสนอ
รายละเอียดวิธีการเก็บสํารองและปริมาณการเก็บสํารองกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหใหสอดคลองกับ
ปริมาณที่ผลิตไดและอัตราการใชงาน
2.4.5 ระบบที่จัดสรางจะตองมีแนวทางในการบริหารจัดการของเสียหรือน้ําทิ้ง ใหเปนไปตาม
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
2.4.6 การออกแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหและกระบวนการนํากาซเชื้อเพลิง
สังเคราะหไปใชประโยชนทั้งในรูปแบบความรอนและไฟฟา ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ใชงานระบบและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
2.4.7 ระยะเวลาที่ใชในการกอสรางระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหและระบบการนํากาซ
เชื้อเพลิงสังเคราะหไปใชประโยชน ตองใชเวลาไมเกิน 180 วัน สําหรับระบบผลิตความรอน และ
240 วัน สําหรับระบบผลิตไฟฟา นับจากวันที่ลงนามในขอตกลงเขารวมโครงการ

เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอโครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
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2.4.8 สําหรับระบบผลิตไฟฟา ตองมีแผนการดําเนินงานชี้แจงการมีสวนรวมของประชาชนที่
ชัดเจนและผานประชาพิจารณ (Publish hearing) หรือประชามติ รวมถึงสัญญาขายไฟฟา กับ
การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค
2.4.9 สําหรับระบบผลิตไฟฟา บริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบ (Technology Provider)
จะตองเสนอชื่อลูกคา (ผูประกอบการ) ทั้งระบบผลิตไฟฟาและระบบผลิตความรอน
2.5

อัตราการสนับสนุน
2.5.1 เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
การสนับสนุนแบงออกไดเปน 2 สวน คือ ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหเพื่อผลิต
ความรอน และระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหเพื่อผลิตไฟฟา ซึ่งทาง สนช. จะสนับสนุนเงิน
สําหรับการกอสรางระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหเพื่อผลิตความรอนและไฟฟาไมเกินรอย
ละ 50 ของเงินลงทุนทั้งหมด แตไมเกินราคากลางที่ สนช. กําหนดไวดังนี้

ระบบผลิตความรอน
ระบบที่ 1 ขนาด 50 กก.ชีวมวล/ชม. จํานวน 4 แหง เงินสนับสนุนไมเกิน 1 ลานบาทตอแหง
ระบบที่
2 ขนาด 100 กก.ชีวมวล/ชม. จํานวน 3 แหง เงินสนับสนุนไมเกิน 1.5 ลานบาทตอแหง
ระบบที่
3 ขนาด 200 กก.ชีวมวล/ชม. จํานวน 1 แหง เงินสนับสนุนไมเกิน 2.4 ลานบาทตอแหง
หมายเหตุ : ระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 6 ชม./วัน

ระบบผลิตไฟฟา
ระบบที่ 1 ขนาด 150 กิโลวัตต จํานวน 1 แหง เงินสนับสนุนไมเกิน 6 ลานบาทตอแหง
ระบบที่ 2 ขนาด 250 กิโลวัตต จํานวน 2 แหง เงินสนับสนุนไมเกิน 10 ลานบาทตอแหง
หมายเหตุ : ระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 18 ชม./วัน

ในการพิจารณาวงเงินสนับสนุน ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงรายการคาลงทุนจําแนก
รายละเอียด (Breakdown) ตามระบบและอุปกรณหลัก เพื่อนําเสนอให สนช . พิจารณาความ
เหมาะสมของแตละรายงาน พรอมรายละเอียดทางดานเทคนิคตางๆ ตามแบบยื่น ขอเสนอทาง
เทคนิคและแบบยื่นขอเสนอทางการเงินที่ไดกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนฉบับนี้
2.5.2 สนช. สงวนสิทธิ์ที่จะงดการสนับสนุนเงินในสวนของ “คาที่ปรึกษาออกแบบ ” สําหรับผู
ยื่นขอเสนอที่ไดเคยรับการสนับสนุนคาที่ปรึกษาในการออกแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงเพื่อ
ผลิตพลังงาน จากหนวยงานภาครัฐ และงดการสนับสนุนในสวนของ “เงินลงทุนระบบผลิตกาซ
เชื้อเพลิงสังเคราะหเพื่อผลิตพลังงาน ” สําหรับผูยื่นขอเสนอที่ไดเคยรับการสนับสนุนคาลงทุน
ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหเพื่อผลิตพลังงาน จากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอโครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
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พลังงาน แลว ทั้งนี้หาก สนช. ทราบภายหลังจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนหรือเรียก
เงินในสวนดังกลาวคืน
2.5.3 สนช . ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเปาหมายจํานวนและประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ที่จะอนุมัติเงินสนับสนุน ตามปริมาณขอเสนอที่ยื่นขอรับการพิจารณาและตามวงเงินสนับสนุน
รวมที่ไดรับจากกองทุนฯ
2.6

หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองขอเสนอโครงการ ดังนี้
1) ขอเสนอโครงการ
2) ขอเสนอทางเทคนิค
3) ขอเสนอทางการเงิน
4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ไมเกิน 3 เดือน)
5) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
6) หนังสือแจงผลการพิจารณา พรอมความเห็นเพิ่มเติมของคณะทํางานฯ ประกอบการ
พิจารณาโครงการ (ถามี)
7) หนังสือค้ําประกันขอเสนอ เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ซึ่งเปน
หนังสือค้ําประกันของธนาคาร พาณิชย ในประเทศที่มีเนื้อหาตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ขอเสนอที่เปน เอกสารแนบทาย ของเอกสารเชิญชวนฉบับนี้ มายื่นตอ สน ช. เพื่อเปน
หลักประกันขอเสนอ โดยหนังสือมีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 9 เดือน นับตั้งแตวันที่
ยื่นขอเสนอ
8) สัญญาหรือขอตกลงระหวางผูประกอบการกับที่ปรึกษาออกแบบระบบ ในการ
มอบหมายใหที่ปรึกษาออกแบบระบบ ดําเนินการออกแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง
สังเคราะหและระบบนํากาซเชื้อเพลิงสังเคราะหไปใชประโยชน ควบคุมงาน ให
คําปรึกษาในการเริ่มตนเดินระบบ และฝกอบรมเจาหนาที่เดินระบบ โดยสัญญาหรือ
ขอตกลงตองมีรายละเอียดขอบเขตงานและงวดการจายเงินสอดคลองตรงตามแบบ
สัญญาจัดจางที่ปรึกษาออกแบบระบบซึ่งเปน เอกสารแนบทาย ของเอกสารเชิญชวน
ฉบับนี้

เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอโครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
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หลักประกันขอเสนอดังกลาว สนช. จะคืนให “ผูยื่นขอเสนอ” กรณีที่ขอเสนอไมผานการ
พิจารณา หรือ เมื่อ “ผูยื่นขอเสนอ” ลงนามในสัญญาขอรับการสนับสนุน
ทั้งนี้ สนช. จะยึดหลักประกันขอเสนอกรณีที่ “ผูยื่นขอเสนอ” ไดรับคัดเลือกและยืนยัน
ขอรับเงินสนับสนุนแลว แตไมมาลงนามในสัญญาขอรับเงินสนับสนุนภายในระยะเวลาที่
สนช. มีหนังสือแจงใหมาลงนาม
2.7

การรับเอกสารเชิญชวน
ผูที่สนใจตองการยื่นขอเสนอ สามารถรับเอกสารเชิญชวน โครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงาน
ทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน ดวยวิธีการดังตอไปนี้
1) สามารถดาวนโหลด ไดที่ www.nia.or.th/gasification
2) ขอรับเอกสารเชิญชวน ไดที่
กลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
73/1 (อาคารโยธี ชั้น 3) ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2.8

การยื่นซองขอเสนอ
2.8.1 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นซองขอเสนอที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
โดยมีจดหมายที่ลงนามโดยผูมีอํานาจในการลงนามหรือผูที่ไดรับมอบหมายโดยลายลักษณ
อักษรจากผูที่มีอํานาจลงนาม พรอมกับประทับตรา(ถามี) โดยจาหนาซองที่ปดผนึกใหชัดเจนวา
การยื่นขอเสนอขอรับการสนับสนุน
โครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอโครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
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และยื่นซองขอเสนอที่
กลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
73/1 (อาคารโยธี ชั้น 3) ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2.8.2 กอนยื่นซองขอเสนอ ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูเอกสารตางๆ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารเชิญ
ชวนฯ ทั้งหมดกอนที่จะยื่นขอเสนอ โดยผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอแยกเปน 3 สวน ดังนี้
1) ซองเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามขอ 2.6 จํานวน
2 ชุด
(ตนฉบับ 1 ชุดและสําเนา 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาทุกชุด)
2) ซองขอเสนอทางเทคนิค จํานวน
11 ชุด
(ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 10 ชุด พรอมรับรองสําเนาทุกชุด และอิเล็คทรอนิกสไฟลบันทึกลง
บนซีดี 1 ชุด)
3) ซองขอเสนอทางการเงิน จํานวน
11 ชุด
(ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 10 ชุด พรอมรับรองสําเนาทุกชุด และอิเล็คทรอนิกสไฟลบันทึกลง
บนซีดี 1 ชุด)
4) ซองหลักประกันขอเสนอ
2.8.3 การเปดรับขอเสนอ กําหนดใหผูยื่นขอเสนอสามารถยื่นขอเสนอได 2 รอบ ดังนี้
1) รอบที่ 1
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
2) รอบที่ 2
วันที่ 4 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2554
(ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารอบที่ 2 กรณี จํานวนโครงการรอบที่ 1 ครบตามเปาหมาย)
การเปดรับขอเสนอทั้ง 2 รอบ จะเปดรับในชวงเวลา 9.00 - 18.00 น. ที่
กลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
73/1 (อาคารโยธี ชั้น 3) ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอโครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
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ทั้งนี้ การพิจารณาขอเสนอ จะเรียงลําดับตามวันและเวลาที่ผูยื่นขอเสนอยื่นซองขอเสนอตอ
สนช. โดยจะเริ่มพิจารณาตั้งแตวันที่ไดรับซองขอเสนอดังกลาว
สนช. สงวนสิทธิ์ที่ จะหยุดรับขอเสนอ กอนกําหนด ในกรณีที่เงินที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนฯ
หมดลง หรือจํานวนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติครบตามจํานวนที่ไดประกาศไว โดย
จะมีการประกาศใหทราบตอไป
2.8.4 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นซองขอเสนอตามแบบและรายละเอียดที่ สนช. กําหนดไวใหถูกตอง
ครบถวน และลงลายมือชื่อของผูที่มีอํานาจในการลงนามใหชัดเจน พรอมกับประทับตรา (ถามี)
2.8.5 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอขอรับการสนับสนุนในสัดสวนและวงเงินสนับสนุนไมสูงกวาอัตรา
วงเงินสูงสุดตามที่กําหนดในขอ 2.5
2.9

กําหนดเวลาในการดําเนินโครงการ
1) เปด ดาวนโหลด เอกสารเชิญชวนฯ
2) รับซองขอเสนอ

ตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เปนตนไป
รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
รอบที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2554 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2554
เวลา 9.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารอบที่ 2 กรณีจํานวนโครงการรอบที่ 1 ครบตามเปาหมาย

3) ประเมินขอเสนอโครงการฯ และตรวจเยี่ยม
สถานประกอบการกอนพิจารณาอนุมัติ
4) ผูประกอบการตอบรับการแจงผลการ
พิจารณาขอเสนอ
5) การลงนามในสัญญา

ภายใน 30 วัน หลังจากผานการตรวจสอบ
ความครบถวนของขอเสนอฯ
ภายใน 15 วัน หลังจากไดรับผลการแจง
ผลการพิจารณาขอเสนอ
สนช. จะเปนผูกําหนดระยะเวลาของการ
ลงนามในสัญญากับผูไดรับการคัดเลือก
ตามเหมาะสม หากผูที่ไดรับการคัดเลือก
ไมไดทําสัญญาตามระยะเวลาที่ สนช.
กําหนด สนช. มีสิทธิ์ในการเลื่อนอันดับ
ของผูที่ไดคะแนนในลําดับถัดไปเขาลง
นามในสัญญาแทน

เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอโครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
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หมายเหตุ ภายหลังจากไดรับการอนุมัติเพื่อดําเนินโครงการ สนช. จะทําหนังสือแจงผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกอยางเปนทางการ

2.10 การทําสัญญาขอรับการสนับสนุน
2.10.1 ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับ “เงินสนับสนุน ” จะตองมาลงนามในสัญญาขอรับ
เงิน สนับสนุนภายใน ระยะเวลาที่ สนช. มี หนังสือ แจงใหมาลงนาม โดยจะตองนําหลักประกัน
สัญญา ซึ่งเปน หนังสือค้ําประกันของธนาคาร พาณิชย ในประเทศที่มีเนื้อหาตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันสัญญาที่เปน เอกสารแนบทาย ของเอกสารเชิญชวนฉบับนี้ มายื่นตอ สนช. ในอัตรารอย
ละ 33 (รอยละสามสิบสาม) หรือมากกวา ของวงเงินรวมที่ไดรับอนุมัติการสนับสนุน
หลัก ประกันสัญญาจะตองมีระยะเวลาในการค้ําประกัน
ที่สอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานในโครงการ โดยนับจากวันที่ลงนามในสัญญาขอรับเงินสนับสนุน โดย สนช. จะคืนให
เมื่อผูที่ไดรับเงินสนับสนุนทําการกอสรางติดตั้งอุปกรณระบบผลิตกาซเชื้อเพลิสังเคราะห และระบบ
นํากาซสังเคราะหไปใชประโยชนแลวเสร็จและพรอมเริ่มตนเดินระบบ ผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะห
และ สนช. ไดรับรองผลการดําเนินงานดังกลาวแลว (พรอมการเบิกจายเงินสนับสนุนงวดที่ 3)
2.10.2 หลัก ค้ําประกันสัญญาตามขอ 2.10.1 สนช. จะคืนหลักประกันสัญญา ดังกลาวพรอมการ
เบิกจายเงินงวดที่ 3 ของโครงการ
2.10.3 การคืนหลักประกันสัญญา ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
2.10.4 ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก ที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจาก สน ช. ใหมาลง
นามในสัญญาขอรับ เงินสนับสนุน แตไมมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามขอ 2.10.1 สามารถ
ชี้แจงเหตุผลอันควรตอ สน ช. เพื่อขอขยายระยะเวลาเพิ่มอีก ไดเพียง 1 ครั้งและตองไมเกิน 15
วัน โดย สนช. จะพิจารณาใหความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาเปนกรณีๆ ไป หาก หลังครบ
กําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกยังไมมาลงนามในสัญญาขอรับ เงิน
สนับสนุน สนช. จะถือวาผูที่ไดรับการคัดเลือกรายนั้นสละสิทธิ์การขอรับการสนับสนุน พรอมกับ
ยึดหลักประกันขอเสนอ
2.11 การจายเงินสนับสนุน
ในการจายเงินสนับสนุนทั้งหมด สนช . จะพิจารณาจายเงินสนับสนุน “ตามหลักการสนับสนุน
คาใชจายตามจริง ” ซึ่ง ผูที่ไดรับเงินสนับสนุน จะตองจัดทําใบเรียกเก็บเงินจาก สนช. พรอม
เอกสารหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามที่กําหนด โดยแบงจายเงินสนับสนุนออกเปน 4 งวด ดังนี้

เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอโครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
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รอยละ 30 ของวงเงินรวมที่ ไดรับการสนับสนุน เมื่อ ผูที่ไดรับเงินสนับสนุนลง
นามในสัญญาขอรับ เงิน สนับสนุน โครงการฯ (ผูไดรับเงินสนับสนุนตอง นํา
หลักประกันสัญญา ซึ่งเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย ในประเทศที่มี
เนื้อหาตามแบบหนังสือค้ําประกันสัญญา มายื่นตอ สน ช. ในอัตรารอยละ 33
หรือมากกวา ของวงเงินรวมที่ไดรับอนุมัติการสนับสนุน ตามขอ 2.10.1)
รอยละ 50 ของวงเงินรวมที่ไดรับการสนับสนุน ภายหลังไดดําเนินการกอสราง
ติดตั้งระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง สังเคราะห แลวเสร็จ โดยทาง สนช. จะ
ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินการกอสรางติดตั้งระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง
สังเคราะห ณ สถานที่ติดตั้งระบบ กอนการพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อ
เบิกจายเงินงวดดังกลาว
รอยละ 10 ของวงเงินรวมที่ ไดรับการสนับสนุน ภายหลังจากผูจับจางกอสราง
ติดตั้งระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง สังเคราะห ไดมีการสงมอบงานตอผูวาจาง โดย
ทาง สนช. จะดําเนินการสงมอบงาน ณ สถานที่ติดตั้งระบบ กอนการพิจารณา
ใหความเห็นชอบเพื่อเบิกจายเงินงวดดังกลาว
รอยละ 10 ของวงเงินรวมที่ ไดรับการสนับสนุน ภายหลังจากไดเริ่มตนเดิน
ระบบการผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะห และไดจัดสงรายงานการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะห โดยทาง สนช.
จะดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ ณ สถานที่ติดตั้ง
ระบบ กอนการพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อเบิกจายเงินงวดดังกลาว

ผูที่ไดรับเงินสนับสนุนจะตองสรุปคาใชจายตามจริง แยกรายการตามคาลงทุน
แยกรายละเอียด (Breakdown) ที่ไดแสดงไวในแบบยื่นขอเสนอทางการเงิน
พรอมแนบหลักฐานตางๆ ประกอบดังนี้
•
•

สําเนาใบหักภาษี ณ ที่จายคาที่ปรึกษาออกแบบระบบ(งวดสุดทาย)
สําเนาเอกสาร หลักฐาน การจายเงิน และสัญญาจัดจางผูรับเหมา หรือ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ (เพิ่มเติม)

โดย สนช. จะจาย เงินสนับสนุน ให ภายหลังจากที่ สนช. ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบตางๆ จากผูที่ไดรับเงินสนับสนุน และที่ปรึกษา
บริหารโครงการ ไดรับรองผลการดําเนินงานตามงวดงานตางๆ ในสัญญา โดย
จะจายเงินสนับสนุนใหไมเกินกวาวงเงินที่ไดรับการสนับสนุน
เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอโครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
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ทั้งนี้ในกรณีที่คาใชจายจริงหรือราคา Bill of Quantities (BOQ) มีมูลคารวม
นอยกวาเงินลงทุนโครงการที่ระบุไวในขอเสนอทางการเงิน (เฉพาะในสวน
ระบบผลิตผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหไมรวมคาที่ปรึกษาออกแบบระบบ)
สนช . จะพิจารณาจายเงินสนับสนุนตามสัดสวนรอยละ
ของ คาใชจายจริง
ดังกลาว โดยการปรับลดวงเงินสนับสนุนจะกระทําในงวดการจายเงินงวดที่ 3

หมายเหตุ งวดเงินเบิกจายสามารถปรับเปลี่ยนไดตามแผนการดําเนินงานของผูที่ไดรับการสนับสนุน

2.12 ขอสงวนสิทธิ์
2.12.1 การเตรียมขอเสนอมิไดจํากัดแตเพียงตามคําแนะนําตางๆ ที่ระบุในเอกสารเชิญชวนนี้
ผูยื่นขอเสนอจะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปนทั้งหมด โดยสอดคลองกับขอกําหนดของ
โครงการนี้ และมีหลักฐานประกอบที่สมบูรณชัดเจน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการประเมินขอเสนอ
ดังกลาว
2.12.2 ในกรณีที่ขอความในเอกสารเชิญชวนฯ ไมชัดเจน ผูยื่นขอเสนออาจยื่นคํารองตอ
ประธานคณะทํางาน “โครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน ”
กลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 73/1 (อาคาร
โยธี ชั้น 3) ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดย “คําวินิจฉัย
ของคณะทํางานฯ” ใหถือเปนที่สิ้นสุด
2.12.3 คณะทํางานฯ และ สนช. ไมมีสวนเกี่ยวของและไมตองรับผิดชอบตอผลเสียหายตางๆ
อันเกิดจากการออกแบบระบบ และการกอสรางใชงาน ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะห ระบบ
นํากาซเชื้อเพลิงสังเคราะหไปใชประโยชน ระบบบําบัดของเสีย และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ภายใตโครงการฯ
2.12.4 ผูไดรับเงินสนับสนุนตอง อนุญาตและ อํานวยความสะดวกใหแก สน ช. คณะทํางานฯ
และที่ปรึกษาบริหารโครงการ เขาไปตรวจสอบโครงการฯ ไดตลอดเวลาตามความเหมาะสม
2.12.5 สนช. สงวนสิทธิ์ที่จะไมอนุมัติขอเสนอ หรือระงับการจายเงินสนับสนุน หากพบวาขอมูล
ตางๆ ที่ระบุไวในขอเสนอทางเทคนิค ขอเสนอทางการเงิน รวมถึงเอกสารหลักฐานอื่นๆ
ประกอบขอเสนอ ไมถูกตองและเปนเท็จ
2.12.6 สนช. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติม เงื่อนไขหรือขอกําหนดในเอกสารเชิญชวนหรือ
แบบสัญญาขอรับการสนับสนุน ตามความเห็นของ สนช. หรือ สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตุลาคม 2553
เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอโครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
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3. หลักเกณฑการพิจารณา
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

“คณะทํางานโครงการ นํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน ” จะ
พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ ดําเนินการคัดเลือก และใหความเห็นประกอบการพิจารณา
ตอ สนช. เพื่ออนุมัติเงินสนับสนุนแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
คณะทํางานฯ จะพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค ขอเสนอทางการเงิน และขอเสนออื่นๆ ของผูยื่น
ขอเสนอที่มีคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารถูกตอง เทานั้น
คณะทํางานฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค ขอเสนอทางการเงิน และขอเสนออื่นๆ
ของผูยื่นขอเสนอ โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
1) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือกิจการรวมคาทุกราย หรือไมลงลายมือชื่อผูยื่นขอเสนอ หรือ
ผูรวมคาทุกราย อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนอ
ทางการเงิน รวมถึงการลงนามรับรองในเอกสารหลักฐานประกอบขอเสนอ
2) ไมลงลายมือชื่อของผูที่มีอํานาจในการลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) ในการกํากับการ
ขูดลบ หรือแกไข หรือเปลี่ยนแปลง เนื้อหาใดๆ ในเอกสารขอเสนอ
3) ยื่นซองขอเสนอไมครบถวนตามที่ไดกําหนดไวใน หัวขอ 2.6 หลักฐานการยื่นขอเสนอ
และหัวขอ 2.8 การยื่นซองขอเสนอ
หากขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายใดมีขอมูลไมชัดเจนและจําเปนตองใหมีการชี้แจง ส นช. จะมี
หนังสือแจงตอผูยื่นขอเสนอรายนั้นเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม โดยผูยื่นขอเสนอจะตองติดตอกับ
สนช. เพื่อเสนอขอมูลตามที่รองขอเพิ่มเติม ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่ สนช. ไดมีหนังสือ
แจง หากพนกําหนดเวลาติดตอแลว สนช. จะไมรับการชี้แจงขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผูยื่น
ขอเสนอรายนั้น และคณะทํางานฯ จะพิจารณาตามขอมูลเดิมที่ผูยื่นขอเสนอรายนั้นไดเสนอไว
ตามที่เห็นควร
คณะทํางานฯ จะดําเนินการพิจารณาขอเสนอ เรียงลําดับตามวันและเวลาที่ผูยื่นขอเสนอยื่นซอง
ขอเสนอตอ สนช. โดยใชเกณฑการพิจารณาตาม ขอกําหนดและหลักเกณฑที่ ส นช. ไดกําหนด
ดังตอไปนี้
3.5.1 ขอเสนอทางดานเทคนิคเพื่อแสดงถึงความเปนไปไดทางเทคโนโลยีของโครงการ
(25 คะแนน)
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3.5.2 ขอเสนอทางดานการเงิน เพื่อแสดงถึง แผนธุรกิจและศักยภาพทางดานการตลาดของ
โครงการ (25 คะแนน)
3.5.3 ศักยภาพในการบริหารจัดสรรวัตถุดิบ กลยุทธการดําเนินธุรกิจและการวางรูปแบบ
ธุรกิจที่เหมาะสม (25 คะแนน)
3.5.4 ศักยภาพของกลุมผูบริหารจัดการ และงบการเงินของบริษัท ( Financial Statement)
(25 คะแนน)
นอกจากนี้รวมถึงการเขาเยี่ยมชมสถานที่ที่ใชในการกอสรางระบบผลิตพลังงานทดแทนจากชีว
มวล เพื่อรวบรวมขอมูลพรอมเสนอผลการพิจารณาเบื้องตนตอคณะทํางานฯ เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติโครงการตอไป โดยการพิจารณาจะประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1) การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารขอเสนอโครงการ
2) การตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของขอเสนอโครงการ ในสวนรายละเอียด
ทางดานเทคนิค เทคโนโลยีที่เลือกใช ประสบการของผูรับการสนับสนุน ความพรอม
ทางดานการเงิน และ อื่นๆที่เกี่ยวของ
3) สงขอเสนอโครงการใหผูเชี่ยวชาญประเมิน
4) การเยี่ยมชมสถานที่จริงเพื่อสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใชในการกอสราง
ระบบผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล
5) นําเสนอโครงการตอคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.5.5 ในการพิจารณาใหคะแนนขอเสนอโครงการ ขอเสนอทางเทคนิค และขอเสนอทางการ
เงิน จะพิจารณาจากระดับการใหคะแนน 3 ระดับ ดังตอไปนี้
A (คะแนนเต็ม 100%)

3.6
3.7

= ผลการพิจารณาในประเด็นดังกลาวมีความเหมาะสม /มีความ
เปนไปไดระดับดีมาก
B (คะแนนเกินกึ่งหนึ่ง มากกวา 50 %) = ผลการพิจารณาในประเด็นดังกลาวมีความ
เหมาะสม/มีความเปนไปไดระดับดี
C (คะแนนกึ่งหนึ่ง 50%) = ผลการพิจารณาในประเด็นดังกลาวยังมีขอบกพรองในบาง
ประเด็น
D (ไมไดคะแนน 0%) = ผลการพิจารณาในประเด็นดังกลาวขาดความเหมาะสม /มี
ความเปนไปไดนอย/ขอมูลไมเพียงพอตอการพิจารณา
ซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนอทางการเงินตองลงนามโดยผูที่มีอํานาจในการลงนามให
ชัดเจน และ/หรือผูมีอํานาจในกิจการคารวมทุกราย พรอมกับประทับตรา (ถามี)
ในการพิจารณาใหเงินสนับสนุน ขอเสนอตองผานเกณฑการพิจารณาทั้ง ขอเสนอทางเทคนิค
และขอเสนอทางการเงิน ตามตามเกณฑดังตอไปนี้
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1) ขอเสนอทางเทคนิค คะแนนเต็ม 25 คะแนน ตองไดรับคะแนนรวมไมนอยกวา 15
คะแนน ตามขอ 3.5.1
2) ขอเสนอทางการเงิน คะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยขอเสนอทางการเงินที่ผานเกณฑการ
พิจารณาตองไดรับคะแนนรวมไมนอยกวา 15 คะแนน ตามขอ 3.5.1
คณะทํางานฯ จะรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอ สนช. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
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4. เอกสารแนบทายของเอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอ
รายการเอกสารแนบทายของเอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นขอเสนอ (Request for Proposal: RFP)
โครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชนประกอบดวยเอกสารตางๆ ดังนี้
1) ขอเสนอโครงการ
2) แบบยื่นขอเสนอทางเทคนิค
3) แบบยื่นขอเสนอทางการเงิน
4) แบบหนังสือค้ําประกันขอเสนอ
5) แบบสัญญาขอรับเงินสนับสนุน
6) แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
7) แบบสัญญาจัดจางที่ปรึกษาออกแบบระบบ
8) เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถามี) เชน เอกสารการทําประชาพิจารณ
(Publish hearing)
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หมายเหตุแนบทาย
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