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โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต                                                           บริษัท พีดีไอ แมระมาด จำกัด 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด                                                                                                                    -1- 

 
1. ความเปนมาและเหตุผลความจำเปนของโครงการ 

 
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต ของบริษัท พีดีไอ แมระมาด 

จำกัด ตั้งอยูเลขที่ 119 หมูที่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก มีลำดับความเปนมาของโครงการ ดังนี้ 
• ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ลำดับที่ 88 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88-139/56ตก  

ใหประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย กำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต ขนาดกำลัง
เครื่องจักร 15,469 แรงมา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ภายใตการดำเนินงานของบริษัท ซุปเปอร 
ดรีมเพาเวอร จำกัด   

• ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา เลขที่ กกพ 01-1(1)/56-322 เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟา 
ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งไมเกิน 10 เมกะวัตต เมื ่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีผลบังคับใช
นับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต และมีกำหนดอายุ 10 ป  

• ไดรับใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุม ที่ กกพ (พค.2)-172/2556 ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 เพื่อประกอบกิจการผลิต
และจำหนายพลังงานไฟฟา โดยมีอุปกรณแปลงไฟฟากระแสตรงเปนกระแสไฟฟาสลบั (Inverter) ขนาด
เครื ่องละ 20 กิโลโวลตแอมแปร จำนวนรวม 262 เครื ่อง หมายเลขทะเบียน 63-401-041-56 ถึง  
63-401-302-56 ตามลำดับ ซึ่งใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 

• ขอเปลี ่ยนชื ่อผู ประกอบกิจการโรงงานจากบริษัท ซุปเปอรดรีมเพาเวอร จำกัด เปนบริษัท ไออีซี  
แมระมาด จำกัด ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัท ที่ สจ.20003896 ออกให ณ วันที่ 22 
มกราคม พ.ศ. 2558 ตามเลขรับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากที่ 1666 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558  

• ขอเปลี่ยนชื่อผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และเลขที่ตั้งสำนักงานจากบริษัท ไออีซี แมระมาด 
จำกัด เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เปนบริษัท  
พีดีไอ แมระมาด จำกัด เลขที่ 191/18-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร ชั ้น 26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ตามคำขอทั่วไป เลขรับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากที่ 3140  
ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

  

เอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมสีวนไดเสีย 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต 
ตั้งอยูเลขที่ 119 หมูที่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแมระมาด จงัหวดัตาก 

ของบริษัท พีดีไอ แมระมาด จำกัด 
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จากการตรวจสอบรายการเคร่ืองจักรที่ไดมีการติดตั้งจริงของโครงการกับรายละเอียดที่ไดมีการขออนุญาตเดิม 
พบวา รายการเคร่ืองจักรไมสอดคลองกัน กลาวคือ จำนวนอุปกรณแปลงไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับ (Inverter) 
ตามคำขอเดิมเทากับ 262 ตัว กำลังเคร่ืองจักรรวม 7,024 แรงมา แตมีการติดตั้งจริงจำนวน 315 ตัว ซึ่ง Inverter ที่
ติดตั้งเพิ่มเพื่อใหการรับประกันเครื่องจักร (Inverter) เปนไปตามขอแนะนำของผูผลิต ทำใหมีกำลังเครื่องจักรรวม 
8,445 แรงมา รายละเอียดดังตารางที่ 1 ซึ่งสงผลใหขนาดกำลังเคร่ืองจักรรวมเพิ่มข้ึนจากที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน อยางไรก็ตาม การเพิ่มจำนวนเครื่องจักรของโครงการซึ่งทำใหกำลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแตหาสิบแรงมาข้ึน
ไปนั้น (กรณีเครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา หรือกำลังเทียบเทาเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา) เขาขาย
การขยายโรงงานตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากผูอนญุาต รวมถึง
จะตองขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประกอบกิจการในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา เลขที่ กกพ 01-
1(1)/56-322 ออกให ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมอบหมายให บริษัท วิชั ่น อี คอนซัลแทนท จำกัด ซึ ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ใบอนุญาตเลขที่ 
3/2561 เปนผูรับผิดชอบในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (ESA) เพื่อเสนอตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม0

1/ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 และจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) เพื่อเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน พิจารณาตามข้ันตอนของกฎหมายที่เก่ียวของตอไป  

 
ตารางที่ 1 

รายละเอียดกำลังการผลิตติดตัง้และกำลังเคร่ืองจักรของโครงการ 

รายละเอียด 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
และใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุม 

การดำเนินงานจริง 

ขนาดกำลัง
ติดต้ัง (kw) 

จำนวน กำลังแรงมา ขนาดกำลัง
ติดต้ัง (kw) 

จำนวน กำลังแรงมา 

แผงเซลล
แสงอาทิตย 

0.25 25,200 8,445 0.25 25,200 8,445 

Inverter 20 262 7,024 20 315 8,445 
รวม - - 15,469 - - 16,890 

ที่มา : บริษัท พีดีไอ แมระมาด จำกัด, 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1/ ปจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดพิจารณาเรื่องขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 1 แลวเห็นวามีความครบถวนและเปนไปตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และไดสงเรื่องขอรับใบอนุญาตดังกลาวไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาตามอำนาจ
หนาที ่ที ่กำหนดไวในมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดังหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ที่ อก 0304/(ส.4) 5979 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
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2. แนวทางและขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
 

แนวทางและขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียของโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต นั้น บริษัทที่ปรึกษาไดดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและทำความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา พ.ศ. 2559 ซึ่งระเบียบดังกลาวกำหนดใหโรงไฟฟาที่ไมมีการ 
เผาไหมเชื้อเพลิงที่มีกําลังการผลิตติดตั้งรวมต่ำกวา 10 เมกะวัตต ดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความเห็นโดยใหปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไวในขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 และขอ 11 โดยอนุโลม ทั้งนี้ ไมตองจัดเวทีประชุมรับฟงความเห็น และ
ดําเนินการใหครอบคลุมกลุมเปาหมายอยางนอยในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่สถานประกอบกิจการ 
โดยสรุปข้ันตอนการดำเนินงานไดดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 

สรุปขั้นตอนการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
 

ลำดับ การดำเนินงาน วันท่ีดำเนินการ ระยะเวลาการเผยแพร 

1. การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับโครงการ 
- นำสงหนังสือเพื ่อขอความอนุเคราะหปดประกาศ

เผยแพรข อมูลขาวสารโครงการ และรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

25-27 สิงหาคม 2563 เผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ
ต้ังแตวันท่ี 25 สิงหาคม – 15 
กันยายน 2563 

- นำสงหนังสือขอเขาพบเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอการ
ดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
ขนาดกำลังการผลิตติดต้ัง 6.3 เมกะวัตต 

25-27 สิงหาคม 2563 - 

2. การดำเนินการรบัฟงความคิดเห็น 
- เข าพบเพื ่อร ับฟงความคิดเห็นตอการดำเนินงาน

โครงการ 
16 – 18 กันยายน 2563 - 

- นำสงหนังสือขอความอนุเคราะหปดประกาศ เรื ่อง  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกำลังการผลิต
ติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต ซึ่งไดมีการกำหนดชองทางการ
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 
• จดหมาย/ไปรษณีย 
• โทรศัพท 
• โทรสาร 
• อีเมล 
• แบบแสดงความคิดเห็น 

16 – 18 กันยายน 2563 เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็นต้ังแตวันท่ี 16 
กันยายน – 7 ตุลาคม 2563  

3. การสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น ภายหลังส้ินสุดการรับฟง 
ความคิดเห็นเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 
2563 บริษัทท่ีปรึกษาไดจัดทำ
เอกสารสรุปผลการรับฟงความ
คิดเห็น (เอกสารฉบับน้ี) ใหแลว
เสร็จภายใน 15 วัน 

- 

4. การปดประกาศเผยแพรสรุปผลการรับฟง 
ความคิดเห็น 

ภายใน 15 วัน หลังส้ินสุดการรับ
ฟงความคิดเห็น 

เผยแพรสรุปผลการรับฟงความ
คิดเห็นเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน 

ที่มา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด, 2563 
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3. ผลการดำเนินงานดานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
 

3.1 การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับโครงการ 
 

บริษัทที่ปรึกษาไดจัดใหมีการใหขอมูลขาวสารโครงการ โดยไดจัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบโปสเตอร
ขนาด A3 และแผนพับ (แสดงดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2) เพื่อแนะนำและอธิบายถึงเหตุผลและความจำเปน รายละเอียด
โครงการ ประโยชนที่ชุมชนหรือประชาชนไดรับ ผลกระทบและมาตรการดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งชองทางติดตอ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมใหแกประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตที่ตั้ง
โครงการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ชัดเจน โดยบริษัทที่ปรึกษาไดดำเนินการยื่นหนังสือขอความ
อนุเคราะหปดประกาศขอเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 โดยมีสถานที่ที่ทำการเผยแพรขอมูลโครงการ ดังนี้ (รูปที่ 3.1-3) 

- ที่ตั้งโครงการ 
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (พิษณุโลก) 
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
- ที่วาการอำเภอแมระมาด 
- ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลขะเนจื้อ 
- ที่ทำการกำนันตำบลขะเนจือ้ 
- หมูที่ 2 บานปาไร  
- หมูที่ 6 บานหมองวา 
- หมูที่ 8 บานแมระมาดนอย 
- หมูที่ 11 บานจกปก 
- เว็บไซตบริษทั วิชัน่ อี คอนซัลแทนท จำกัด (www.visione-consult.com) 

 
 ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการตามสถานที่ตาง ๆ ดังกลาวขางตน เปนระยะเวลา

อยางนอย 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต                                                           บริษัท พีดีไอ แมระมาด จำกัด 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด                                                                                                                    -5- 

 
 
 

รูปที่ 1 ตัวอยางเอกสารในรูปแบบโปสเตอรขนาด A3 เพ่ือใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการ 
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รูปที่ 2 ตัวอยางแผนพับที่ใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการ 
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 ท่ีต้ังโครงการ  

 
 

  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 

(พิษณุโลก)  

 

 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

 

 
ท่ีวาการอำเภอแมระมาด 

 

 
ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลขะเนจื้อ 

 

   
ท่ีทำการกำนันตำบลขะเนจื้อ 

รูปที่ 3  ตัวอยางสถานที่ปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ 
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หมูท่ี 2 บานปาไร 

 
 

 
หมูท่ี 6 บานหมองวา 

  

 
 

หมูท่ี 8 บานแมระมาดนอย 

 

  
  

                          หมูท่ี 11 บานจกปก 
 

รูปที่ 3  ตัวอยางสถานที่ปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ (ตอ) 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
 

ภายหลังจากที่บริษัทที่ปรึกษาไดประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลรายละเอียดโครงการตามสถานที่ตาง ๆ ไป
ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 นั้น บริษัทที่ปรึกษาไดดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูมีสวนไดเสียเพิ่มเติมผานวิธีการตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
3.2.1 การขอเขาพบเพ่ือประชาสัมพันธและใหขอมูลรายละเอียดโครงการ 
 

บริษัท พีดีไอ แมระมาด จำกัด รวมกับบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด ไดเขาพบหนวยงานราชการ 
และผูนำชุมชนที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 16-18 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงคประชาสัมพันธและใหขอมูล
รายละเอียดโครงการ รวมถึงเพื่อฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานโครงการ โดยมีรายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน แสดงดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 

การเขาพบหนวยงานราชการและผูนำชุมชน 
 

ลำดับท่ี วัน/เวลา สถานท่ี ผูเขาพบ บรรยากาศการเขาพบ 

1. 16 กันยายน 2563 
เวลา 13.00 น. 

ท่ีทำการผูชวยผูใหญบาน  
หมูท่ี 8 บานแมระมาดนอย  
ตำบลขะเนจื้อ 
 

ผูชวยผูใหญบาน  

 
 

2. 16 กันยายน 2563 
เวลา 14.00 น. 

ท่ีวาการอำเภอ 
แมระมาด 

ปลัดอำเภอ 
 

 

 
 

3. 16 กันยายน 2563 
เวลา 14.30 น. 

ท่ีทำการองคการบริหารสวน
ตำบลขะเนจื้อ 

ปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลขะเนจื้อ 
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ตารางที่ 3 (ตอ-1) 
 

ลำดับท่ี วัน/เวลา สถานท่ี ผูเขาพบ บรรยากาศการเขาพบ 

4. 16 กันยายน 2563 
เวลา 15.00 น. 

ศาลาประจำหมูบาน  
หมูท่ี 2 บานปาไร  
ตำบลขะเนจื้อ 

ผูใหญบาน  
หมูท่ี 2 บานปาไร 

 

 
 

5. 16 กันยายน 2563 
เวลา 15.30 น. 

ท่ีทำการผูชวยผูใหญบาน  
หมูท่ี 6 บานหมองวา  
ตำบลขะเนจื้อ 
 

ผูชวยผูใหญบาน 
 
 

 

3. 16 กันยายน 2563 
เวลา 15.45 น. 

ดานตรวจบานพะละ  
อำเภอแมระมาด 

กำนันตำบล
ขะเนจื้อ 

 

 
 

6. 16 กันยายน 2563 
เวลา 16.30 น. 

ท่ีทำการผูใหญบาน  
หมูท่ี 11 บานจกปก ตำบล
ขะเนจื้อ 

ผูใหญบาน  
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ตารางที่ 3 (ตอ-2) 
 

ลำดับท่ี วัน/เวลา สถานท่ี ผูเขาพบ บรรยากาศการเขาพบ 

9. 17 กันยายน 2563 
เวลา 09.30 น. 

สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก 
 

หัวหนากลุมโรงงาน  

 
 

10. 18 กันยายน 2563 
เวลา 11.00 น. 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานประจำ
เขต 2 (พิษณุโลก) 
 
 

เจาหนาท่ีวิชาการ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
กำกับกิจการ
พลังงานประจำเขต 
2 (พิษณุโลก) 
 

 

 
 

ที่มา : บริษัท วิชั่น อ ีคอนซัลแทนท จำกัด, 2563 
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3.2.2 การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นผานชองทางตาง ๆ 
 

บริษัทที่ปรึกษาไดขอความอนุเคราะหปดประกาศเชิญแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต เพื่อประชาสัมพันธชองทางในการแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวลตอการดำเนินงานโครงการเพิ่มเติม โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นไดตั้งแตวันที่ 16 
กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 ซึ่งสถานที่ที่ทำการปดประกาศมีดังนี้ (รูปที่ 4) 

- ที่ตั้งโครงการ  
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (พิษณุโลก) 
- ที่วาการอำเภอแมระมาด 
- ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลขะเนจื้อ 
- ที่ทำการกำนันตำบลขะเนจือ้ 
- หมูที่ 2 บานปาไร 
- หมูที่ 6 บานหมองวา 
- หมูที่ 8 บานแมระมาดนอย 
- หมูที่ 11 บานจกปก 
- เว็บไซตบริษทั วิชัน่ อี คอนซัลแทนท จำกัด (www.visione-consult.com) 

 
สำหรับชองทางในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวลตอการดำเนินงานโครงการ ประกอบดวย 

จดหมาย/ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร อีเมล ดังนี้ 
 

บริษัท พีดีไอ แมระมาด จำกัด บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด 
ท่ีอยู : 119 หมูท่ี 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแมระมาด  
         จังหวัดตาก 63140 
ผูประสานงาน : คุณนัทธนที ศิรเิมอืงมูล  
โทรศัพท : 06 3456 5111                
อีเมล : NutnateeS@Padaeng.co.th 
 

ท่ีอยู : 101/22 หมูท่ี 2 ซอยมณียา ซอย 3 ตำบลไทรมา    
        อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
ผูประสานงาน : คุณอานนท สิทธิเวช 
โทรศัพท : 0 2965 8230 ถึง 2 ตอ 202   
โทรสาร :  0 2965 8233 
อีเมล : arnon.s@visione-consult.com 

 
นอกจากชองทางดังกลาว บริษัทที่ปรึกษาไดจัดใหมีแบบแสดงความคิดเห็น ซึ่งติดไวตามสถานที่ตาง ๆ 

ดังกลาวขางตนดวยเชนกัน  
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ท่ีต้ังโครงการ 

 

 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (พิษณุโลก) 

 

 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

 

  
ท่ีวาการอำเภอแมระมาด 

 

 
ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลขะเนจื้อ 

 

 
ท่ีทำการกำนันตำบลขะเนจื้อ 

รูปที่ 4  ตัวอยางสถานที่ปดประกาศพรอมแบบแสดงความคิดเห็น 
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หมูท่ี 2 บานปาไร 

 

 
หมูท่ี 6 บานหมองวา 

 

  
หมูท่ี 8 บานแมระมาดนอย 

 

 
หมูท่ี 11 บานจกปก 

 

 
ซองใสแบบแสดงความคิดเห็น 

 

 
แบบแสดงความคดิเห็น 

รูปที่ 4  ตัวอยางสถานที่ปดประกาศพรอมแบบแสดงความคิดเห็น (ตอ) 
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3.3 ผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
 

ภายหลังการที่บริษัทที่ปรึกษาไดประชาสัมพันธและใหขอมูลรายละเอียดโครงการเพื่อสรางความเขาใจแก
ประชาชนเกี่ยวกับโครงการตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 และเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวน 
ไดเสียไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวลผานชองทางตาง ๆ อาทิ อีเมล โทรศัพท โทรสาร แบบแสดง
ความคิดเห็น และทางไปรษณีย ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 ปรากฎวา ไมมีประชาชนและผูมีสวน 
ไดเสียแสดงความคิดเห็นผานชองทางตาง ๆ ดังกลาวขางตน 

 
สำหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการเขาพบหนวยงานราชการและผูนำชุมชนดังรายละเอียด 

ในหัวขอ 3.2.1 สามารถสรุปไดดังนี้ 

- เห็นดวยกับการดำเนินงานโครงการ 
- ตองการใหโครงการมีการสนับสนุนหนวยงานหรือหมูบานในพื้นที่ 

- ตองการใหมีการขยายโครงการ 

- ตองการใหมีการจางแรงงานในพื้นที ่

- ไมมีผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการที่ผานมา 

- หากมีผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงาน บริษัทฯ จะตองมีการแกไข 
 
4. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บริษัทที่ปรึกษาไดกำหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด
มาตรการเบื้องตน ดังนี้  

 
1) มาตรการดานการออกแบบและวางผังโครงการ 

- มาตรฐานอุปกรณ การติดตัง้ การเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา และความปลอดภัยใหเปนไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเทามาตรฐานสากล และระเบียบขอกำหนดของการไฟฟา 
เชน แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon) ตองเปนไปตาม มอก. 1843 หรือ 
IEC 61215 มาตรฐานความปลอดภัยของแผงเซลลแสงอาทิตยตองเปนไปตาม มอก. 2580 หรือ IEC 
61730 เปนตน  

- ออกแบบโครงการใหมีคาอัตราสวนของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตอปตอขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของ 
แผงเซลลแสงอาทิตย (Plant Capacity Factor) อยางนอยรอยละ 15 และใหมีคาสัดสวนสมรรถนะ
ของระบบผลิตไฟฟา (Performance Ratio) มากกวารอยละ 75 โดยปจจุบันโครงการมีคาอัตราสวน
ของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตอปตอขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของแผงเซลลแสงอาทิตยรอยละ 15.33 
และคาสัดสวนสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟารอยละ 76.19  

 
2) มาตรการดานการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงไฟฟา 

- ดำเนินการดานมวลชนสัมพันธและสงเสริมกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมรวมกับผูนำชุมชน
กลุมผูมีสวนไดเสีย ประชาชนทั่วไป และเจาหนาที่หนวยงานทองถ่ินที่เก่ียวของอยางสม่ำเสมอ  

- จัดใหมีขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนและชองทางการรับเรื่องรองเรียนอยางนอย 2 ชองทาง เชน 
โทรศัพท หรือทางจดหมาย เปนตน 

- จัดใหมีแผนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการใหชุมชนใกลเคียงทราบ รวมทั้งจัด
กิจกรรมสงเสริม/สนับสนุนหรือกิจกรรมชวยเหลือสังคมตามแผน CSR ประจำป 
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- เปดโอกาสใหชุมชนเขามาเยี่ยมชมโครงการ เพื่อคลายความวิตกกังวล และเพื่อใหเห็นถึงวิธีการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมตามแผนงานของโครงการ 

- ใหความรูเก่ียวกับกระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยใหกับชุมชนที่อยูใกลเคียง 

- บันทึกขอรองเรียนจากโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลขอมูลการรองเรียนจากการดำเนินงานของ
โครงการ พรอมผลการดำเนินการแกไขปญหาและมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมเพื่อปองกันการเกิดซ้ำ
ไวทุกคร้ัง 

 
3) มาตรการดานการจัดการน้ำในโครงการ 

- ตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ำในพื้นที่โครงการเปนประจำทุกเดือน หากชำรุดเสียหายให
ดำเนินการซอมแซมใหแลวเสร็จโดยเร็ว หรือดำเนินการขุดลอกรองระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ
อยางสม่ำเสมอ  

- น้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการตองทำการระบายลงสูรางระบายน้ำของโครงการ รวมทั้งควรมีการ 
หนวงน้ำกอนออกสูภายนอกโครงการเพื่อควบคุมการระบายน้ำไมใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่โดยรอบ 

- น้ำทิ้งจากการทำความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย ซึ ่งเปนน้ำทิ้งที ่ไมมีความเปนพิษหรือความ
สกปรกในรูปสารประกอบอินทรีย แตอาจมีการปนเปอนเพียงฝุนละอองตามธรรมชาติ คาดวาจะ
เกิดขึ้นประมาณ 3 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยน้ำทิ้งสวนนี้จะถูกระบายไปยังรางระบายน้ำโดยรอบ
โครงการกอนออกสูภายนอกตอไป 

- น้ำเสียจากหองน้ำ-หองสวมคาดวาจะเกิดขึ้นประมาณ 1 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยน้ำเสียสวนนี้จะถูก
รวบรวมไปกำจัดยังหนวยงานรับกำจัดที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ ใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ 
 

4) มาตรการดานการจัดการขยะและกากของเสีย 

- แผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณอื่น ๆ ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใชงาน จะถูกเก็บรวบรวมภายใน
อาคารเก็บแผงเซลลแสงอาทิตยกอนสงไปกำจัดยังบริษัทรับกำจัดที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ราชการ  

- หามเผาขยะมูลฝอย กากของเสีย และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเด็ดขาด 

- นำหลักการ 3R มาใชในการลดปริมาณกากของเสียของโครงการที่ตองนำไปกำจัด 

- ขยะมูลฝอยและกากของเสียของโครงการจะถูกรวบรวมเก็บไวบริเวณพื้นที่เก็บของเสียกอนจัดสงให
บริษัทที่ไดรับอนุญาตจากราชการรับไปดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ  

 
5) มาตรการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพ 

- จัดใหมีแผนการซอมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยตลอดระยะเวลา 
การใชงาน ตามขอกำหนดของผูผลิตที ่เปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรมและความ
ปลอดภัย โดยโครงการกำหนดใหมีการตรวจสอบอุปกรณการผลิตพลังงานไฟฟาเปนประจำตาม
แผนงานที่กำหนด  

- การใชงานระบบไฟฟาในโรงงานตองดำเนินการใหเปนไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่ยอมรับ  

- จัดใหมีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารตาง ๆ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล พรอมทั้งตองตรวจสอบความพรอมของอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยใหอยูในสภาพ
ที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา  
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6) มาตรการดานการศึกษาประสิทธิภาพโครงการ 

- จัดทำและนำสงขอมูลซึ่งแสดงขอมูลปริมาณกำลังไฟฟาสูงสุด และปริมาณพลังงานไฟฟาที่เขาสู
ระบบโครงขายไฟฟา และขอมูลปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยประจำเดอืน 
รวมถึงรายงานขอมูลความเขมของแสงอาทิตยรายวัน (kWh/m2/d) ใหสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานทราบทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
7) มาตรการในขั้นตอนการร้ือถอนอาคาร เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 

7.1 มาตรการดานการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงไฟฟา 

- ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ เครื่องจักร 
หรืออาคารโรงไฟฟาอยางตอเนื่องโดยติดปายประกาศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ หรือรูปแบบอ่ืน
ที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียรับทราบโดยทั่วกัน 

- จัดใหมีศูนยประสานงานการรับขอเสนอแนะขอรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนที่ไดรับจาก
การรื้อถอน ทั้งนี ้ กรณีเกิดขอรองเรียนจะตองเรงดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน
ดังกลาวโดยเร็วและใหบันทึกรายละเอียดตาง ๆ อยางนอย ดังนี้ 

* ประเด็นขอเสนอแนะ  ขอรองเรียน  พรอมสรุปรายละเอียด 
* วันเวลาที่รับเร่ืองรองเรียน 
* ชื่อผูรอง (ถามี) 
*  การดำเนินการตามขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน/วันที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

 ทั้งนี้ ตองจัดเตรียมขอมูลใหพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได    
 ตลอดเวลา 

 
7.2 มาตรการดานการคมนาคมขนสง 

- จัดใหมีปายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนกอนถึงพื้นที่ที่มี
การกิจกรรมการร้ือถอนอยางนอย 100 เมตร 

- การขนสงวัสดุอุปกรณจากการรื้อถอนตองใชผาใบปดคลุมและตองตรวจสอบความเรียบรอย
ของยานพาหนะในการขนสงเสมอ 

 
7.3 มาตรการดานคุณภาพอากาศ 

- ติดตั้งแผง หรือวัสดุอ่ืนตามความเหมาะสมเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละอองในบริเวณที่จะ
ทำการร้ือถอน 

- ฉีดพรมน้ำอยางนอยวันละ 2 ครั้งบริเวณพื้นที่ที่ทำการรื้อถอนผิวจราจร หรือพื้นที่ที่มีปญหา
ดานฝุนละอองและใหเพิ่มจำนวนคร้ังตามคามเหมาะสมในการฉีดพรมน้ำในกรณีที่อากาศแหง
หรือมีปริมาณฝุนละอองสูง 

- การขนสงวัสดุใด ๆ จากการรื้อถอนชนิดที่สามารถฟุงกระจายหรือตกหลนลงบนพื้นผิวจราจร
จะตองมีการปดคลุมเมื่อมีการขนยายทุกคร้ัง 

- กรณีมีขอรองเรียนเก่ียวกับปญหาคุณภาพอากาศที่อาจเกิดข้ึนจากการกิจกรรมการร้ือถอนของ
โครงการ ใหเรงดำเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นโดยเร็วและชี้แจงใหทราบความคืบหนาใน
การแกไขปญหานั้น พรอมรายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อทราบ
โดยเร็ว 

 
 



เอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต                                                           บริษัท พีดีไอ แมระมาด จำกัด 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด                                                                                                                    -18- 

7.4 มาตรการดานเสียง 

- กิจกรรมการรื้อถอนที่อาจกอใหเกิดผลกระทบดานเสียงตอชุมชนใหมีการดำเนินการเฉพาะใน
ชวงเวลากลางวัน ยกเวนกิจกรรมที่จำเปนตองดำเนินการตอเนื่องใหแลวเสร็จจะตองแจงให
ผูนำชุมชนในพื้นที่ทราบกอนดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ อยางนอย 7 วัน 

- ในแตละชวงเวลาของแผนการรื้อถอนใหกำหนดขอบเขตบริเวณการดำเนินงานกอสรางที่
ชัดเจน และตองจัดใหมีกำแพงก้ันเสียงระหวางพื้นที่กอสรางและพื้นที่ออนไหว หรือบริเวณที่มี
วัสดุที่กอใหเกิดเสียงสะทอน โดยกำแพงกั้นเสียงควรติดตั้งในบริเวณที่ใกลที่สุดเทาที่จะทำได
กับแหลงกำเนิดเสียง หรือบริเวณพื้นที่ออนไหว ทั้งนี้ กำแพงกั้นเสียงควรมีลักษณะเปนแผน
หนา ทึบ หรือวัสดุอ่ืนที่ใหผลเทียบเทา 

- เลือกใชอุปกรณและเครื่องจักรในการรื้อถอนที่มีระดับเสียงต่ำ และตรวจซอมบำรุงรักษา
อุปกรณและเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพในการใชงานใหดีอยูเสมอ โดยใหควบคุมระดับเสียง
ทั ่วไปใหอยู ในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงโดยทั ่วไป คือ มีคาระดับเสียงสูงสุดไมเกิน  
115 เดซิเบลเอ คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ และมีคาระดับเสียง
รบกวนไมเกิน 10 เดซิเบลเอ 

- คนที่ทำงานบริเวณที่มีเสียงดังตองสวมอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล คือ ปลั๊กลด
เสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 
15 และ 25 เดซิเบลเอ ตามลำดับ 

 
7.5 มาตรการดานการจัดการขยะและกากของเสีย 

- จัดเตรียมภาชนะที่รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไวตามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและบรเิวณที่
พักคนงาน (ถามี) ใหเพียงพอและประสานกับหนวยงานทองถ่ินเพื่อดำเนินการกำจัดขยะตอไป 

- ใหคัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใชไดอีก เชน เศษเหล็กลวด และเศษโลหะตาง ๆ เปน
ตน นำกลับมาใชใหม หรือจำหนายใหแกผูรับซื้อ สวนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะทำการ
เก็บรวมกับขยะทั่วไป และประสานกับหนวยงานทองถ่ินเพื่อดำเนินการกำจัดขยะตอไป 

- แผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณอื่น ๆ ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใชงาน จะถูกเก็บรวบรวม
ภายในพื้นที่จัดเก็บกากของเสียกอนสงไปกำจัดยังบริษัทรับกำจัดที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ราชการ 

 
7.6 มาตรการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพ 

- จัดใหมีมาตรการปองกันอัตราย ควบคุมดูแลดานความปลอดภัยในการทำงานใหแกคนงาน
และพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหมีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
เกี่ยวกับการรื้อถอนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ตามขอกำหนดของกฎหมายวาดวย
ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอมในการทำงาน 

- ผูรับเหมาจะตองดำเนินการรื้อถอนอาคาร ตามแนวทางที่กำหนดไวในหมวดที่ 3 การรื้อถอน
อาคารของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 อยางเครงครัด 

 
7.7 มาตรการดานการฟนฟูสภาพพ้ืนที่ 

- ภายหลังการรื้อถอนอุปกรณตาง ๆ แลวเสร็จ ตองดำเนินการปรับสภาพพื้นที่โครงการใหมี
ลักษณะที่เหมาะสมตอการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมใน
ปจจุบันมากที่สุด โดยไมเปนอุปสรรคในประเด็นดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
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