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ชื่อโครงการ    โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดต้ังบนหลังคา 
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดต้ังรวม 4,517.74  
กิโลวัตต (kWp) (ขนาดกำลังการผลิตเดิม 999.10 กิโลวัตต (kWp)  
และมีการพัฒนาโครงการเพ่ิมอีก 3,518.64 กิโลวัตต (kWp))  

ผูขอรับใบอนุญาต   บริษัท ซิมไบโอร พีเอ็มอาร จำกัด 

ท่ีต้ังโครงการ    บริษัท สยามมิชลิน จำกัด   

                                               เลขท่ี 32 หมูท่ี 2 ถนนปูเจาสมิงพราย  ตำบลสำโรงกลาง  
                                                อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

วัตถุประสงคของโครงการ  เพ่ือผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาใหแกบริษัท สยามมิชลิน จำกัด 
 

ขนาดกำลังการผลิตติดต้ัง   
 

มูลคาของโครงการ   70,000,000 บาท 

เทคโนโลยีการผลิต   ใชแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกซิลิคอนเด่ียว ชนิด JA Solar 

รุน JAM72S30 520-545/MR ขนาด 540 วัตตตอแผง จำนวน 6,516 แผง  
และใช INVERTER ย่ีหอ Solis รุน Solis-110K-5G ขนาด 110 กิโลวัตต 

ประเภท/แหลงท่ีมาของเชื้อเพลิง พลังงานแสงอาทิตย 

ประกาศ 
เร่ือง ขอเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย  

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดต้ังบนหลังคาบริษัท สยามมิชลิน จํากัด 
ขนาดกําลังการผลิตติดต้ังรวม 4,517.74 กิโลวัตต (kWp)  

(ขนาดกําลังการผลิตเดิม 999.10 กิโลวัตต (kWp) และมีการพัฒนาโครงการเพ่ิมอีก 3,518.64 กิโลวัตต (kWp))  
ดําเนินการโดยบริษัท ซิมไบโอร พีเอ็มอาร จํากัด 

 

     ตามที่กระทรวงพลังงานไดจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP2015) เพื่อเปนการกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย โดยมี
เปาหมายสำคัญคือเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหไดอยางนอยรอยละ 30 ของการใชพลังงานข้ันสุดทายของทั้งประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนใหเปนพลังงาน
หลักของประเทศแทนการนำเขาน้ำมันในอนาคต และเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ และสงเสริมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนสัญชาติไทยใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล 
     ดังนั้น เพื่อเปนการตอบสนองตอนโยบายภาครัฐ บริษัท ซิมไบโอร พีเอ็มอาร จำกัด จึงมีแผนในการดำเนินโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ขนาดกำลัง
การผลิตติดตั้งรวม 4,517.74 กิโลวัตต (kWp) (ขนาดกำลังการผลิตเดิม 999.10 กิโลวัตต (kWp) และมีการพัฒนาโครงการเพิ่มอีก 3,518.64 กิโลวัตต (kWp)) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลติและจำหนายกระแสไฟฟา
ใหกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด 
 
 

เหตุผล และความจาํเปน 

  ท่ีต้ังโครงการ รายละเอียดโครงการ

ปจจุบัน (kWp) การพัฒนาเพ่ิมเติม (kWp) รวม (kWp) 
999.10 3,518.64 4,517.74 

 

 ประโยชนท่ีชุมชนหรือประชาชนจะไดรับ 

       ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟา 

 ทำใหเกิดความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาใหแกประเทศ 

 การดำเนินงานของโครงการสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐท่ีสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวม 

 ในการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยมากขึน้ 

เปนการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด ไมมีท่ีสิ้นสุด 

 กระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดต้ังบนหลังคา 

แผนพัฒนาโครงการ 

ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานดานสิ่งแวดลอม  

แผนการดำเนินงานของโครงการ 

พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

เริ่มกอสรางโครงการ  

(ภายหลังไดรับความเห็นชอบ) 

เปดดำเนินการ 

 

9 เดือน 
จำนวนคนงาน 45 คน 

 

ระบบสาธารณูปโภค 

การใชน้ำ : โครงการจะใชน้ำประปาจากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด โดยในระยะกอสรางจะมีปริมาณการใชน้ำ

เพื่ออุปโภคบริโภคของคนงานสูงสุดประมาณ 3.15 ลบ.ม./วัน และระยะดำเนินการมีปริมาณการใชสูงสุด 

0.63 ลบ.ม./วัน  

น้ำทิ้ง : เกิดจากน้ำลางทำความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย และการใชหองน้ำหองสวมของพนักงาน  

ระบบระบายน้ำและปองกันน้ำทวม พื้นที่ติดตั้งเซลลแสงอาทิตยของโครงการอยูในบริเวณที่มีรางระบายน้ำ

ถาวรของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด 

การคมนาคมขนสง : ปริมาณรถที่ใชในการขนสงชวงกอสรางสูงสุดประมาณ 5 คันตอวัน โดยโครงการมีการ

วางแผนเสนทางการขนสงและลำเลียงวัสดุอุปกรณในการกอสราง และกำหนดชวงเวลาที่จะดำเนินการขนสง

ใหสอดคลองกับขอบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวของและหลีกเลี่ยงการขนสงในชั่วโมงเรงดวนที่มีการจราจร

หนาแนน  
หนา 1/2 

จำนวนพนักงาน 9 คน 

 



 

 

มาตรฐานอุปกรณการติดตั ้ง การเชื ่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา และความปลอดภัยจะ 
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเทามาตรฐานสากล และระเบียบ
ขอกําหนดของการไฟฟา 

ออกแบบโครงการใหมีคาอัตราสวนของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตอปตอขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง
ของแผง (Plant Capacity Factor) อยางนอยรอยละ 15 และใหมีคาสัดสวนสมรรถนะของระบบ
ผลิตไฟฟา (Performance Ratio) มากกวารอยละ 75 

ออกแบบชุดโครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีความแข็งแรง โดยแผงเซลลแสงอาทิตยที่ 
ติดตั้งบนโครงสรางสามารถทนทานตอแรงกระทำจากความเร็วลมไมต่ำกวา 30 เมตรตอวินาที 
โดยไมเกิดการชํารุดเสียหาย 

ในระหวางการออกแบบและจัดหาอุปกรณจะพิจารณาเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับการ
กําจัดแผงเซลลแสงอาทิตยที่ชํารุดหรือใชงานหมดสภาพแลวของบริษัทผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย 
โดยพิจารณาเลือกการจัดการแผงเซลลแสงอาทิตยรวมทั้งอุปกรณไฟฟาและอิเล็คทรอนิกสที่
เก่ียวของดวยวิธีนํากลับมาใชใหม (Recycling Method) ไมวาจะเปนภายในหรือนอกประเทศเปน
ลำดับแรก  

 มาตรการร้ือถอนอาคาร เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไวตามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและบริเวณ
ที่พักคนงาน (ถามี) ใหพอเพียงและประสานกับหนวยงานทองถ่ินเพื่อดำเนินการกําจัดขยะตอไป 

ใหคัดแยกของเสียที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก เชน เศษเหล็ก ลวด เศษโลหะตาง ๆ เปนตน            
นํากลับมาใชใหม หรือจําหนายใหแกผู รับซื้อ สวนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะทำการ               
เก็บรวมกับขยะทั่วไป และประสานกับหนวยงานทองถ่ินเพื่อดำเนินการกําจัดขยะตอไป 

แผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณอื่น ๆ ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใชงานจะมีมาตรการในการ
จัดการดังนี้  

กรณีสงออกไปจัดการนอกประเทศ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ
ขอกําหนดระหวางประเทศ  

กรณีการจัดการภายในประเทศ จะดำเนินการฝงกลบในหลุมฝงกลบของเสียอันตราย 
(Secure Land Fill) หรือเผาทำลายดวยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย หรือจัดการโดยวิธีอ่ืน
โดยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

     มาตรการดานการจัดการขยะและกากของเสีย 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณรองรับขยะที่เกิดข้ึนจากคนงานกอสรางไวตามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน 
และบริเวณที่พักคนงาน (ถามี) ใหพอเพียงและประสานกับหนวยงานทองถ่ินเพื่อดำเนินการ
กําจัดขยะตอไป 
หามทิ้งขยะลงในรางระบายน้ำ ทอรวบรวมน้ำเสีย หรือทอระบายนำ้ 

ผูรับเหมากอสรางตองกำหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะหรือของเสียอันตรายและ 
อบรมใหคนงานที่เก่ียวของมีความรูเก่ียวกับการจัดการขยะและกากของเสียอันตราย 

ระยะกอสราง 

ระยะดำเนินการ 

จัดเตรียมถังรองรับสำหรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการอยางเพียงพอกอน 

รวบรวมนําไปกําจัดตอไป 

แผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณอื่น ๆ ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใชงานจะมีมาตรการใน
การจัดการ ดังนี ้

กรณีสงออกไปจัดการนอกประเทศ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุ 
อันตรายและขอกําหนดระหวางประเทศ  
กรณีการจัดการภายในประเทศ ตองดำเนินการฝงกลบในหลุมฝงกลบของเสียอันตราย 
(Secure Land Fill) หรือเผาทำลายดวยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย หรือจัดการโดยวิธี
อ่ืนโดยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

สรางความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ :  

ติดประกาศและใหขอมูลตอผูมีสวนไดเสียระหวางวนัที่ 7-24 มิถุนายน 2564 

การรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม :  

รับฟงความคิดเห็นตอเนื่องผานชองทางตาง ๆ ไดแก ไปรษณีย อีเมล โทรศัพท และโทรสาร 
ระหวางวันที่ 25 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 

การสรุปและเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็น :  

จัดทำเอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการรับ
ฟงความคิดเห็นแลวเสร็จและเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็นอยางนอย 15 วัน 

ชองทาง/สถานท่ีเผยแพรขอมูลโครงการ 

หนวยงานราชการ 
-  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ     
-  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 13 
-  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ 
-  ที่วาการอำเภอพระประแดง                             
-  สำนักงานเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 
-  ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลบางกระสอบ       
-  ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลทรงคนอง 
ที่ตั้งโครงการ 
-  บริษัท สยามมิชลิน จำกัด 
ตำบลสำโรงกลาง 
-  ที่ทำการชุมชนหมูที่ 1 รวมใจพัฒนา -  ที่ทำการชุมชนเกิดเอ่ียมพัฒนา   
-  ที่ทำการชุมชนหมูที่ 2 พฒันา -  ที่ทำการชุมชนวัดสำโรงเหนอื หมูที่ 4 
ตำบลสำโรงใต 
-  ที่ทำการชุมชนเอราวัณ  - ที่ทำการชุมชนรวมสุข 
-  ที่ทำการชุมชนคลองขุดพัฒนา  -  ที่ทำการชุมชนหมูที่ 6 สำโรงใตพัฒนา 
-  ที่ทำการชุมชนพิทักษธรรม หมูที่ 7  -  ที่ทำการชุมชนพทิักษธรรม หมูที่ 9 
ตำบลบางหญาแพรก 
-  ที่ทำการชุมชนทองคุงพฒันา  -  ที่ทำการชุมชนอิสระพัฒนาหมูที่ 10  
-  ที่ทำการชุมชนหมูที่ 11 พรอมใจกาวหนา   -  ที่ทำการชุมชนอยูเจริญ 19 
ตำบลสำโรง ตำบลบางหัวเสือ 
-  ที่ทำการชุมชนรวมรังสรรค -  ที่ทำการชุมชนไทยสมุทรรวมพัฒนา 

ตำบลบางกระสอบ 
-  ที่ทำการกำนันตำบลบางกระสอบ -  ที่ทำการผูใหญบานหมูที่ 9 บานปากคลองขายเสา 
-  ที่ทำการผูใหญบานหมูที่ 6 บานเจา -  ที่ทำการผูใหญบานหมูที่ 10 บานบางกระสอบ 
ตำบลทรงคนอง 
-  ที่ทำการกำนันตำบลทรงคนอง -  ที่ทำการผูใหญบานหมูที่ 1 บานคลองวัดใหม 
-  ที่ทำการผูใหญบานหมูที่ 4 บานคลองปาเกด 

เว็บไซตบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด   www.visione-consult.com 

บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด  
คุณนลินรัตน แกวประสิทธิ ์
โทรศัพท : 0 2965 8230 ถึง 2 ตอ 108  โทรสาร :  0 2965 8233  อีเมล : nalinrat.k@visione-consult.com 
ท่ีอยู :  101/22 หมูท่ี 2 ซอยมณียา ซอย 3 ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

เจาของโครงการ : บริษัท ซิมไบโอร พีเอ็มอาร จำกัด   
คุณอนิวรรต  ชูสงค 
โทรศัพท : 08 3658 3714      
อีเมล :  aniwat.choosong@symbiorsolar.com 
ท่ีอยู 475 อาคารสิริภิญโญ หองเลขท่ี 1202/1 ช้ันท่ี 12 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 ระยะเวลาการเผยแพรต้ังแตวันท่ี 7-24 มิถุนายน 2564 
และระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมต้ังแตวันท่ี 25 มิถุนายน ถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 

ตรวจสอบโครงสรางหลังคาโดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญวาสามารถรับน้ำหนักของแผงเซลล
แสงอาทิตยไดหรือไม  

ตรวจสอบแบบและมาตรฐานของอุปกรณที่จะติดตั้งโดยทีมวิศวกร 

ติดตั้งระบบโดยชางที่มีประสบการณและความชำนาญ 

ติดตั้งอุปกรณความปลอดภัยของระบบตามขอกำหนดของการไฟฟา เชน ฟวส อุปกรณปองกัน
แรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Protector) อุปกรณตัดตอวงจร (Circuit Breaker)  

 
 

ระยะกอสราง 

ระยะดำเนินการ 

จัดอบรมพนักงานใหมคีวามรูในการตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาระบบท่ีถูกตองและปลอดภัย 

เพ่ือใหพนักงานสามารถแกไขเบ้ืองตนไดหากเกิดปญหา  

เตรียมอุปกรณสำรองไวสำหรับเปลี่ยน/ซอมแซม กรณีเกิดการชำรุด เสียหาย 

 ติดตั้งปายเตือนเพื่อความปลอดภัยตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดอันตราย 
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    มาตรการดานการออกแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ชองทางติดตอสอบถามขอมูล 

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน 

http://www.visione-consult.com/
mailto:nalinrat.k@visione-consult.com

