
   

¤Ù‹Á×Í í́Òà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ   

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¨Ñ́ ½ƒ¡ÍºÃÁÊíÒËÃÑº»ÃÐà·Èã¹¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹ 

 

 

¡ÅØ‹Á½ƒ¡ÍºÃÁ» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ Ñ̈́ ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ 

ÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ 
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º·¹íÒ 

 

 ¡ÒÃ Ñ̈́ ·íÒ¤Ù‹Á×Í´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ Ñ̈́ ½ƒ¡ÍºÃÁÊíÒËÃÑº»ÃÐà·Èã¹¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹ 

ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍà»š¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁÃÙŒ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÊíÒËÃÑººØ¤ÅÒ¡Ãã¹ÊíÒ ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

ºØ¤¤Å´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ Ê¾º . Ö̈§ä´Œ Ñ̈́ ·íÒàÍ¡ÊÒÃáÊ´§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ä´Œá¡‹ 

Í§¤�¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§ÞÕè»Ø†¹ (JICA) áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐËÇ‹Ò§

»ÃÐà·È (Ê¾Ã .) µÅÍ´¨¹ªÕéá¨§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ µÑé§áµ‹¡ÒÃàÃÔèÁàµÃÕÂÁ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº

»ÃÐà·Èã¹¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹áÅÐ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡ÒÃ Ñ̈́ ½ƒ¡ÍºÃÁ¨¹ÍºÃÁáÅŒÇàÊÃç̈  

 ·Ñé§¹Õéà¾×èÍ à»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹â¤Ã §¡ÒÃ·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ðã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹ áÅÐ·íÒãËŒ¼ÙŒ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ã¹Í§¤�¡Ã

ÊÒÁÒÃ¶´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃãËŒÍÂÙ‹ã¹ÁÒµÃ°Ò¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ áÅÐà»š¹ä»ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ 

 

 

 

 

¼ÙŒ Ñ̈́ ·íÒ 
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â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹à¾×èÍÅ´ÊÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹ÊíÒËÃÑº»ÃÐà·Èã¹¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹ 

(Third Country Training Programme on Energy Conservation to ReduceGlobal Warming 

for ASEAN Countries) 

 

1. ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ 

 

Ê×ºà¹×èÍ§¨Ò¡¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ (¾¾.) ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡Í§¤�¡ÒÃ

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§ÞÕè»Ø†¹ (JICA) ãËŒ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ̈́ ½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹à¾×èÍÅ´ÊÀÒÇÐâÅ¡

ÃŒÍ¹ÊíÒËÃÑº»ÃÐà·Èã¹¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹ã¹ R/D (Record of Discussion) â¤Ã§¡ÒÃÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 3 »‚ 

â´Â¨ÐãËŒÁÕ¡ÒÃ Ñ̈́ ½ƒ¡ÍºÃÁ  »‚ÅÐ 1 ¤ÃÑé§ (»‚ ¾.È.2551-2553 µÒÁ»‚§º»ÃÐÁÒ³¢Í§»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ; Japan Fiscal 

Year)  

 

â´Â Ñ̈́ ½ƒ¡ÍºÃÁãËŒ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã¨Ò¡»ÃÐà·Èã¹¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹ 8 »ÃÐà·È «Öè§ä´Œá¡‹ ¡ÑÁ¾ÙªÒ ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°

»ÃÐªÒ Ô̧»äµÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ  ¾Á‹Ò àÇÕÂ´¹ÒÁ ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÁÒàÅà«ÕÂ áÅÐ»ÃÐà·Èä·Â â´ÂãªŒÈÙ¹Â�

½ƒ¡ÍºÃÁ» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ Ñ̈́ ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹  (Mini Plant)áÅÐÍÒ¤ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ à»š¹

Ê¶Ò¹·Õè¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ·Ñé§¹Õéà¾×èÍ¡ÃÐµØŒ¹ãËŒà¡Ố ¡ÒÃ¹íÒàÍÒá¹Ç¤Ố áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä´Œä»»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒãËŒà¡Ố ¼ÅÊíÒàÃç̈  áÅÐ

Å´¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèÊÔé¹à»Å× Í§áÅÐäÁ‹ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾  ´Ñ§¹Ñé¹ Ö̈§ä´Œ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃ

Í¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹à¾×èÍÅ´ÊÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹ à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶ Ñ̈́ ¡ÒÃáÅÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¤ÇÒÁÃÙŒ â´Â Ñ̈́ ãËŒÁÕ¡ÒÃ

ÊÑÁÁ¹Ò ºÃÃÂÒÂ ½ƒ¡» Ô̄ºÑµÔ áÅÐàÂÕèÂÁªÁÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈  á¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔµÒÁ

à¡³±�·Õè¡íÒË¹´  

 

 

  



¤Ù‹Á×Í´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ 

½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹à¾×èÍÅ´ÊÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹ÊíÒËÃÑº»ÃÐà·Èã¹¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹  ÁÕ¹Ò¤Á 2554 

   
 Ë¹ŒÒ 3/24 

2. ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ 

 

ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ̈́ ½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹à¾×èÍÅ´ÊÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹ÊíÒË ÃÑº»ÃÐà·Èã¹¡ÅØ‹Á

ÍÒà«ÕÂ¹¤ÃÑé§¹Õé ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ·Õè̈ Ð Ñ̈́ ãËŒÁÕ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ́ ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹â´Â¡ÒÃ

Ñ̈́ ½ƒ¡ÍºÃÁÀÒ¤·ÄÉ®Õ ½ƒ¡ÍºÃÁÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈ ´ŒÒ¹

¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ à¾×èÍãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼‹Ò¹à¡³±�·Õè¡íÒË¹´¨Ò¡»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒ Ò¹ã¹¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹·Ñé§ 

8 »ÃÐà·È (ÃÇÁ»ÃÐà·Èä·Â ) ä´ŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐáÅ¡à»ÅÕèÂ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ à¾×èÍ ·Õè¨Ðà¾ÔèÁ

ÈÑ¡ÂÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹à¾×èÍÅ´ÊÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹à»š¹ä»ã¹·ÔÈ·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

áÅÐÁÕÁÒµÃ°Ò¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹  

 

´Ñ§¹Ñé¹à¾×èÍ ãËŒä´ŒËÅÑ¡ÊÙµÃ½ƒ¡ÍºÃÁ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈́ ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾  

Ö̈§ä´Œ¡íÒË¹´á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃã¹·Ø¡´ŒÒ¹à¾×èÍãËŒâ¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈ áÅÐºÃÃÅØÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¡íÒË¹´äÇŒ́ Ñ§¹Õé 

 

2.1 à¾×èÍãËŒ¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁÊÒÁÒÃ¶¾Ô̈ ÒÃ³ÒáÅÐ¡íÒË¹´ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ ÁÒµÃ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹

ã¹à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³�µ‹Ò§æä´Œ 

2.2 à¾×èÍãËŒ¼ÙŒ·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¢Í§áµ‹ÅÐ»ÃÐà·Èã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ÍÒà«ÕÂ¹·Ñé§ 8 »ÃÐà·È ÊÒÁÒÃ¶·Õè̈ Ð

à¾ÔèÁ¾Ù¹·Ñ¡ÉÐã¹´ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐ¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼ÅãËŒà¡Ô´¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂ‹Ò§

ÂÑè§Â×¹µ‹Íä»ä´Œ 
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3. ÇÔ Õ̧¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ  

 à¹×èÍ§¨Ò¡ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÁÕ 3 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ Ö̈§ í̈Òà»š¹µŒÍ§áº‹§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºÃÐËÇ‹Ò§   

3 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ «Öè§ä´Œá¡‹ Í§¤�¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§ÞÕè»Ø†¹ (JICA) ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íà¾×èÍ¡ÒÃ

¾Ñ²¹ÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È (Ê¾Ã .) áÅÐ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ (¾¾ .) «Öè§ä´Œ¡íÒË¹´

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µ‹Ò§æ äÇŒã¹ R/D â´ÂÊÃØ»ä´Œ´Ñ§¹Õé 

¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡ JICA

 1. ¡ÒÃ Ñ̈́ Ê‹§¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ à¾×èÍãËŒ¤íÒá¹Ð¹íÒáÅÐºÃÃÂÒÂà¡Õè ÂÇ¡Ñº¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐÊº

¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈  

 »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 

 2. ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ¢Í§¼ÙŒÃÑº·Ø¹ àª‹¹ ¤‹ÒµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ ¤‹Ò·Õè¾Ñ¡ ¤‹ÒàºÕéÂàÅÕéÂ§ áÅÐ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾ 

¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡ Ê¾Ã.

 1. ¡ÒÃÊ‹§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁä»ÂÑ§»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹à¾×èÍËÒ¼ÙŒÃÑº·Ø¹ 

 »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 

 2. ¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊ‹§ãËŒ ¾¾. ¾Ô¨ÒÃ³Òµ‹Íä» 

 3. ¡ÒÃá Œ̈§¼Å¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡ä»ÂÑ§ÃÑ°ºÒÅ¢Í§¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑº·Ø¹ 

 4. ¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ÊíÒËÃÑº¼ÙŒÃÑº·Ø¹ 

 5. ¡ÒÃ Ñ̈́ ·Õè¾Ñ¡ÊíÒËÃÑº¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ 

 6. »ÃÐÊÒ¹§Ò¹ã¹¡ÒÃ Ñ̈́ ÊÃÃ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂãËŒ¡Ñº¼ÙŒÃÑº·Ø¹ àª‹¹ ÊÃØ»¼Å¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ áÅÐ¡ÒÃÊ‹§ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ

‹̈ÒÂà§Ô¹ãËŒ¡Ñº JICA 

¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡ ¾¾.

 1. ¡ÒÃ Ñ̈́ ·íÒËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 

 »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 

 2. ¡ÒÃ Ñ̈́ ·íÒ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 

 3. ¡ÒÃ Ñ̈́ ËÒÇÔ·ÂÒ¡ÃºÃÃÂÒÂáµ‹ÅÐËÑÇ¢ŒÍÇÔªÒ 

 4. ¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁÊ¶Ò¹·Õè¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ à¤Ã×èÍ§Á×ÍáÅÐÍØ»¡Ã³�¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 

 5. ¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡¼ÙŒÃÑº·Ø¹ãËŒà»š¹ä»µÒÁ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Õè¡íÒË¹´ 

 6. ¡ÒÃ Ñ̈́ ËÒâÃ§§Ò¹ /ÍÒ¤ÒÃ·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈ ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ à¾×èÍàÂÕèÂÁªÁáÅÐ   

´Ù§Ò¹ 

 7. ¡ÒÃ Ñ̈́ ËÒ·Õè¾Ñ¡ÊíÒËÃÑº¼ÙŒÃÑº·Ø¹ 

 8. ¡ÒÃ Ñ̈́ ·íÒÇØ²ÔºÑµÃãËŒ¡Ñº¼ÙŒÊíÒàÃç̈ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ  

 9. ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Åà¹×éÍËÒËÅÑ¡ÊÙµÃ áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈́ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 

 10. ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ Ñ̈́ ÍºÃÁ¾ÃŒÍÁ Ñ̈́ Ê‹§ãºÊíÒ¤ÑÞ ‹̈ÒÂà§Ô¹ãËŒ¡Ñº Ê¾Ã. 

 11. ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹àÃ×èÍ§Í×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 
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4. ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ́ ËÒ¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ  

 
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃµÒÁÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡ 

¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§»ÃÐà·È¹Ñé¹æ

Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä·Â ³ »ÃÐà·Èµ‹Ò§æ

Ê¾Ã. á Œ̈§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¼ÙŒÊÁÑ¤Ã

¾¾. á Œ̈§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¼ÙŒÊÁÑ¤Ãã¹¢Ñé¹µÍ¹ÊǾ ·ŒÒÂãËŒ Ê¾Ã.

Ê‹§ãºÊÁÑ¤Ã·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òã¹àº×éÍ§µŒ¹ãËŒ ¾¾. ¼ÙŒ̈ Ñ́ ËÅÑ¡ÊÙµÃà¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Òã¹¢Ñé¹ÊǾ ·ŒÒÂ

Ê¾Ã. ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ø³ÊÁºÑµÔàº×éÍ§µŒ¹¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ã

Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä·Â ³ »ÃÐà·Èµ‹Ò§æ

àÊ¹Íª×èÍ¼ÙŒÊÁÑ¤Ãâ´Â¡ÒÃÊ‹§ãºÊÁÑ¤Ã (Application  forms)

¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§»ÃÐà·È¹Ñé¹æ

Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä·Â ³ »ÃÐà·Èµ‹Ò§æ

ª‹Í§·Ò§·Ò§¡ÒÃ·Ùµ (Diplomatic Channel)

Ê¾Ã. á Œ̈§àÇÕÂ¹·Ø¹ãËŒ»ÃÐà·Èµ‹Ò§æàÊ¹Íª×èÍ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ä·ÂÊ‹§ GI ãËŒ Ê¾Ã.

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ä·Â Ê¾Ã. áÅÐ JICA  Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ Ñ̈´·íÒ¢ŒÍµ¡Å§¡ÒÃ Ñ̈́ ËÅÑ¡ÊÙµÃ (Record of Discussions-
RD) áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ËÅÑ¡ÊÙµÃ½ƒ¡ÍºÃÁ (General Information-GI)

 

R/D  

(ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡-1) 

GI 1  2  3 

(ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡-2) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áºº¿ÍÃ�ÁãºÊÁÑ¤Ã 

(ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡-3) 
 

 

 

 

 

 

¨´ËÁÒÂá¨Œ§ÃÒÂª×èÍ 

 

ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍá¨Œ§¼Å

(ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡-4) 

¨´ËÁÒÂá¨Œ§¼Å

(ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡-5) 
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5. ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¨Ñ́ ÊÃÃáÅÐàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ 

 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃµÒÁÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢ 

 

 

 

 

 

 

 

àÁ×èÍ Ñ̈́ ½ƒ¡ÍºÃÁàÊÃç¨ÊÔé¹ ¾¾. ¨ÐµŒÍ§ÁÕË¹Ñ§Ê×Íà¾×èÍÊ‹§àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹ãºÊíÒ¤ÑÞ¾ÃŒÍÁà§Ô¹àËÅ×Í ‹̈ÒÂ 
(¶ŒÒÁÕ) â´ÂÊÑè§ ‹̈ÒÂàªç¤¤×¹ã¹¹ÒÁ “ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È” ãËŒ Ê¾Ã. 

´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºµ‹Íä»

¾¾. ÁÕË¹Ñ§Ê×Í¢ÍàºÔ¡à§Ô¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ â´Â¨ÐãËŒ Ê¾Ã. âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 

¸¹Ò¤ÒÃÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ (¡ÃØ§ä·ÂËÃ×ÍÍÍÁÊÔ¹)

Ê¾Ã. ÁÕË¹Ñ§Ê×Íá Œ̈§Í¹ØÁÑµÔ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã¹¡ÒÃ Ñ̈́ ËÅÑ¡ÊÙµÃ½ƒ¡ÍºÃÁ «Öè§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ·ÕèÍÂÙ‹ã¹
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ Ê¾Ã. áÅÐ JICA 

*1) ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂã¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒÃÑº·Ø¹ (Invitation Expenses) *2) ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ́ ËÅÑ¡ÊÙµÃ(Training Expenses) 

¾¾. ·íÒË¹Ñ§Ê×Íá Œ̈§»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã¹¡ÒÃ Ñ̈́ ·íÒËÅÑ¡ÊÙµÃãËŒ Ê¾Ã. 

 

ºÑ¹·Ö¡á¨Œ§»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ

(ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢-1) 

¨´ËÁÒÂá¨Œ§Ï 

(ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢-2) 

 

 

 

¨´ËÁÒÂá¨Œ§Í¹ØÁÑµÔ

¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ 

 

 

ºÑ¹·Ö¡á¨Œ§àºÔ¡à§Ô¹

(ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢-3) 

¨´ËÁÒÂá¨Œ§àºÔ¡à§Ô¹

(ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢-4) 

 

 

ºÑ¹·Ö¡¢ÍÊ‹§ãºÊíÒ¤ÑÞ

(ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢-5) 

¨´ËÁÒÂÊ‹§ãºÊíÒ¤ÑÞ 

(ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢-6) 
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6. ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ 

´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ̈́ ½ƒ¡ÍºÃÁÏã¹¤ÃÑé§¹Õé ä´Œ̈ Ñ́ ãËŒÁÕ¡ÒÃ·º·Ç¹áÅÐ¾Ñ²¹ÒËÑÇ¢ŒÍáÅÐ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ËÅÑ¡ÊÙµÃµ‹Ò§æ·ÕèÁÕÍÂÙ‹à´ÔÁÀÒ¤ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

6.1 à¹×éÍËÒ¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ 

 ã¹ 3 ´ŒÒ¹ËÅÑ¡´Ñ§¹Õé 

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·º·Ç¹áÅÐ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ  

- à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃºÃÃÂÒÂÊíÒËÃÑºãËŒ¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁãªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¨ÃÔ§

ã¹ÍÒ¤ÒÃáÅÐâÃ§§Ò¹

- à¾×èÍãËŒà¹×éÍËÒ¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�áÅÐ¡ÅÂØ· �̧¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ 

â´ÂÊÐ´Ç¡áÅÐà»š¹ÊÒ¡Å 

- à¾×èÍãËŒà¹×éÍËÒ¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔ̈ ÃÔ§ã¹ÍÒ¤ÒÃáÅÐâÃ§§Ò¹ 

- à¾×èÍãËŒà¹×éÍËÒ¤ÃÍº¤ÅØÁ¢ŒÍ» Ô̄ºÑµÔ ¡®ÃÐàºÕÂº áÅÐÁÒµÃ°Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº§Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁã¹âÃ§§Ò¹

áÅÐÍÒ¤ÒÃ µÅÍ´¨¹ÊÐ·ŒÍ¹ãËŒµÃÐË¹Ñ¡«Öè§ÊÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·º·Ç¹áÅÐ¾Ñ²¹Òà¹×éÍËÒ¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃ : 

áÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ã¹»˜̈ Ø̈ºÑ¹ 

1. ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÇºÃÇÁËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×èÍãªŒà»š¹

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ «Öè§ä´Œá¡‹ 

 ËÅÑ¡ÊÙµÃ½ƒ¡ÍºÃÁ·ÕèÁÕÍÂÙ‹à´ÔÁ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ (Ê¾º.) 

 ÁÒµÃ°Ò¹¹Ò¹ÒªÒµÔ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ àª‹¹ IES ASHRAE à»š¹µŒ¹ 

 °Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡àÇ�ºä«´�·Ñé§ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È 

 â¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§ æ ¢Í§¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹  ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº

»ÃÐà·Èµ‹Ò§æ ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ÍÒà«ÕÂ¹ 

2.  ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ½ƒ¡ÍºÃÁ Ñ̈́ ·íÒ¤Ù‹Á×ÍáÅÐÊ×èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ â´ÂÁÕà¹×éÍËÒËÅÑ¡¤ÃÍº¤ÅØÁ

¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ·ÕèÈÙ¹Â�½ƒ¡ÍºÃÁ» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ (Practical Energy Management Training 

Centre : PEMTC)  ÃÇÁ·Ñé§ä´Œà¾ÔèÁàµÔÁà¹×éÍËÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§âÅ¡áÅÐ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 

ÃÐºº¡ÒÃ Ñ̈́ ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº Ñ̈́ ãËŒÁÕ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍµÑÇÍÂ‹Ò§¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹·Õè

»ÃÐÊº¼ÅÊíÒàÃç̈ ã¹»ÃÐà·Èä·Â´ŒÇÂ  â´Â Ê¾º . ¡íÒË¹´ËÑÇ¢ŒÍáÅÐ¢Íº¢‹ÒÂà¹×éÍËÒáÅÐàªÔÞ¼ÙŒá·¹ ¨Ò¡ JICA áÅÐ 

Ê¾Ã . »ÃÐªØÁà¾×èÍ¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍºâ¤Ã§Ã‹Ò§ËÅÑ¡ÊÙµÃ â´Âà¹×éÍËÒÇÔªÒ·Ñé§ËÁ´ Ñ̈́ áº‹§ä´Œà»š¹ 5 ËÁÇ´ (Module) 

´Ñ§¹Õé 

Module I : World Energy Scenario and Global Warming 

Module II : Energy Management and Energy Conservation Promotion Acts 

Module III : Thermal Energy Conservation 

Module IV : Electrical Energy Conservation 

Moudule V : Successful Case Studies 

ã¹áµ‹ÅÐËÁÇ´ÇÔªÒ »ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂà¹×éÍËÒã¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§¹Õé 

1. World Energy Scenario and Global Warming 

2. Energy Management and Energy Conservation Promotion Acts 

2.1 Energy Efficiency Promotion Policy and Activities in Thailand 

2.2 Energy Management 

2.3 Introduction to Energy Audit 
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3. Thermal Energy 

3.1 Energy Conservation on Furnace 

3.2 Energy Conservation on Steam Traps 

4. Electrical Energy 
       4.1 Fundamental of Fluid Dynamics and Measurement 

 4.2 Energy Conservation on Pump 

 4.3 Energy Conservation on Fan 

            4.4 Energy Conservation on Compressors 

            4.5 Energy Conservation of Air Conditioning System 

5. Successful Case Studies 

  5.1 Introduction 

  5.2 Calculation of CO2

 5.3 Case Studies of Variable Speed Drive on Fan System, Reduction of Air Inlet Temperature for 

Air Compressor, Installation of Economizer for Increasing Boiler Feed Water 

 Reduction 

 

6.2 ¡ÒÃ¨Ñ́ àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ 

ã¹¡ÒÃ·º·Ç¹áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁã¹»ÃÐà´ç¹µ‹Ò§ æ ´Ñ§¹Õé 

- ·º·Ç¹ á»ÅáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§¤Ù‹Á×Í½ƒ¡ÍºÃÁÀÒ¤·ÄÉ®Õ (Text Book) 

- ·º·Ç¹ á»ÅáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔ (Lab Sheet)    

â´Â¡ÒÃ·º·Ç¹ á»Å áÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§¨Ò¡ËÅÑ¡ÊÙµÃ½ƒ¡ÍºÃÁ·ÕèÁÕÍÂÙ‹à´ÔÁ «Öè§ä´Œá¡‹ËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé 

- ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ ( Energy Audit Training ) â¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁ 

Ã‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§ä·ÂáÅÐ»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹ (ACMECS Project) 

- ¤Ù‹Á×Í½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔ´ŒÒ¹ä¿¿‡Ò 

- ¤Ù‹Á×Í½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ÀÒ¤» Ô̄ºÑµỐ ŒÒ¹¤ÇÒÁÃŒÍ¹ 

- àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¨Ò¡áËÅ‹§Í×è¹æ àª‹¹ Sim Mini Plant à»š¹µŒ¹ 

«Öè§á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Õé ä´Œ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¶Ö§¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§áÅÐàËÁÒÐÊÁ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé 

1. â¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§ÇÔªÒã¹¤Ù‹Á×Í½ƒ¡ÍºÃÁÀÒ¤·ÄÉ®Õ ¨Ð»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 

 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 

 º·¹íÒ 

 ËÅÑ¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹/»ÃÐàÀ· 

 ÁÒµÃ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ 

 áºº½ƒ¡ËÑ́ /à©ÅÂ 

 ½ƒ¡» Ô̄ºÑµÔ 

2. áºº½ƒ¡ËÑ́  áÅÐ½ƒ¡» Ô̄ºÑµÔ·ŒÒÂÇÔªÒ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ä´Œâ´Â§‹ÒÂ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃ½ƒ¡

ÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔ (Workshop) ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ³ Mini Plant 
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3.  Ê×èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ (PowerPoint) ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñºà¹×éÍËÒáÅÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´ â´Â¨ÐÁÕ Slide 

ÊíÒËÃÑºÊÃØ»»ÃÐà´ç¹ÊíÒ¤ÑÞ·Õèä´Œ̈ Ò¡¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁÀÒ¤·ÄÉ®Õ áÅÐÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃ·º·Ç¹¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨

ÍÂ‹Ò§¤Ãº¶ŒÇ¹ 

 

 

 

                             
 

¤Ù‹Á×Í»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ (Training Manual) 
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µÑÇÍÂ‹Ò§áºº¿ÍÃ�ÁºÑ¹·Ö¡¼ÅÃÐËÇ‹Ò§½ƒ¡ÍºÃÁÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔ (Blank Sheet) 
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7. ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡ÒÃ¨Ñ́ ½ƒ¡ÍºÃÁ 

 
 

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ Ñ̈´½ƒ¡ÍºÃÁ

Ñ̈́ ·íÒÇØ²ÔºÑµÃ

»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ

Ñ̈́ ½ƒ¡ÍºÃÁ

¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧â¤Ã§¡ÒÃ 

Ñ̈́ àµÃÕÂÁ¾Ô̧ Õà»�́ -»�´/§Ò¹àÅÕéÂ§

Ñ̈́ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã

Ñ̈́ àµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ

»ÃÐÊÒ¹§Ò¹àÃ×èÍ§¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ/ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¹Í¡Ê¶Ò¹·Õè

Ñ̈́ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐÍØ»¡Ã³�¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ

Ñ̈́ àµÃÕÂÁ·Õè¾Ñ¡áÅÐ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
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ÀÒ¤¼¹Ç¡    

¤-5 

ÀÒ¤¼¹Ç¡    

¤-4 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¤-3 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¤-2 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¤-1 

ËÒ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃàª‹ÒÃ¶µÙŒ/á Œ̈§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÇÅÒ 
Ê¶Ò¹·Õè ¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹áµ‹ÅÐÇÑ¹ÍºÃÁ

»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑººÃÔÉÑ·ãËŒàÊ¹ÍÃÒ¤Ò

Â¡àÃ×èÍ§¢ÍÍ¹ØÁÑµÔÇ‹Ò Œ̈Ò§àª‹ÒÃ¶µÙŒ         
µÒÁÃÐàºÕÂº¾ÑÊ´ØÏ-ÍÍ¡ãºÊÑè§ Œ̈Ò§

ËÅÑ§ÊÔé¹ÊǾ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁãËŒ·Ò§¼ÙŒÃÑº Œ̈Ò§  
ÇÒ§ºÔÅ¾ÃŒÍÁãºàÊÃç̈ ¤‹Òàª‹ÒÃ¶µÙŒ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏµÃÇ¨ÃÑº§Ò¹

Ê¾º. ÍÍ¡àªç¤¤‹Òàª‹ÒÃ¶µÙŒãËŒ¼ÙŒÃÑº Œ̈Ò§

7.1  ¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁ·Õè¾Ñ¡áÅÐ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 

 ·Ò§ ¾¾ . ä´Œ̈ Ñ́ àµÃÕÂÁ·Õè¾Ñ¡áÅÐ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¡Ñº¼ÙŒÃÑº·Ø¹  â´Â¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÊíÒËÃÑº¼ÙŒÃÑº

·Ø¹µ‹Ò§ªÒµÔ̈ ÐÁÒ¶Ö§»ÃÐà·Èä·ÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ¡‹Í¹ÇÑ¹ÍºÃÁ 1 ÇÑ¹áÅÐà´Ô¹·Ò§¡ÅÑºÀÒÂËÅÑ§àÊÃç̈ ÊÔé¹¡ÒÃÍºÃÁ 1 ÇÑ¹ 

ÊíÒËÃÑº¼ÙŒÃÑº·Ø¹¤¹ä·Â¡çàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

 ÊíÒËÃÑº¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹ª‹Ç§ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÍºÃÁ ·Ò§ ¾¾ . ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃàª‹ÒÃ¶µÙŒ »ÃÑºÍÒ¡ÒÈà¾×èÍ ÃÑº-Ê‹§    

¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ¨Ò¡âÃ§áÃÁ·Õè¾Ñ¡ä»ÂÑ§Ê¶Ò¹·ÕèÍºÃÁáÅÐÊ¶Ò¹·ÕèÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÍºÃÁ  

 Ê‹Ç¹âÃ§áÃÁ·Õè¾Ñ¡ä´Œ¡íÒË¹´à»š¹âÃ§áÃÁà«ç¹ Ù̈ÃÕè ¾ÒÃ�¤ ´Ô¹á´§ §‹ÒÂµ‹Í¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ÍÂÙ‹ã¡ÅŒ·Ò§´‹Ç¹áÅÐ

ÁÕ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÊºÒÂµ‹Ò§æÍÂ‹Ò§à¾ÕÂº¾ÃŒÍÁ ãªŒàÇÅÒà´Ô¹·Ò§ÁÒÂÑ§Ê¶Ò¹·ÕèÍºÃÁ»ÃÐÁÒ³ 1 ªÑèÇâÁ§ 

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¨Ñ́ àµÃÕÂÁ·Õè¾Ñ¡    ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¨Ñ́ àµÃÕÂÁÃ¶µÙŒ 

 

 
àÍ¡ÊÒÃµÒÁÀÒ¤¼¹Ç¡ ¤ 

ËÒ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§âÃ§áÃÁ

»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºâÃ§áÃÁ           
ãËŒàÊ¹ÍÃÒ¤Ò

á Œ̈§ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒà¢ŒÒ¾Ñ¡              
àÇÅÒ Check-in/check-out

Ñ̈́ àµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃÃÒÂÅÐàÍÕÂ´     
à¾×èÍá Œ̈§¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ(ã¹ÇÑ¹·Õèàªç¤ÍÔ¹)

ËÅÑ§ÊÔé¹ÊǾ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁãËŒ·Ò§
âÃ§áÃÁÇÒ§ºÔÅ¾ÃŒÍÁãºàÊÃç¨¤‹Ò·Õè¾Ñ¡

Ê¾º. ÍÍ¡àªç¤¤‹Ò·Õè¾Ñ¡ãËŒâÃ§áÃÁ
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ §-1 

Ñ̈́ àµÃÕÂÁËŒÍ§ÍºÃÁ

Ñ̈́ àµÃÕÂÁ»‡ÒÂµŒÍ¹ÃÑº/»‡ÒÂàÇ·Õ/
»‡ÒÂª×èÍ/»‡ÒÂµÑé§âµ�Ð

¼ÙŒÃÑº Œ̈Ò§ÍÍ¡ºÔÅ¤‹Ò Ñ̈´·íÒ»‡ÒÂ 
(ÊíÒÃÍ§ ‹̈ÒÂà§Ô¹Ê´)

Â¡àÃ×èÍ§¢ÍÍ¹ØÁÑµÔàºÔ¡à§Ô¹¤‹Ò
Ñ̈́ ·íÒ»‡ÒÂµŒÍ¹ÃÑº

ËÒ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃàª‹Ò¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�áÅÐ
¡ÒÃ Ñ̈́ «×éÍÇÑÊ´Ø¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ

»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑººÃÔÉÑ·ãËŒàÊ¹Í
ÃÒ¤Ò

Â¡àÃ×èÍ§¢ÍÍ¹ØÁÑµÔÇ‹Ò Œ̈Ò§àª‹Ò- Ñ̈́ «×éÍ         
µÒÁÃÐàºÕÂº¾ÑÊ´ØÏ-ÍÍ¡ãºÊÑè§ Œ̈Ò§

ËÅÑ§ÊÔé¹ÊǾ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁãËŒ·Ò§
¼ÙŒÃÑº Œ̈Ò§ÇÒ§ºÔÅ¾ÃŒÍÁãºàÊÃç̈

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏµÃÇ¨ÃÑº§Ò¹

Ê¾º. ÍÍ¡àªç¤¤‹Òàª‹Ò-¤‹Ò Ñ̈́ «×éÍ   
ãËŒ¼ÙŒÃÑº Œ̈Ò§

ÀÒ¤¼¹Ç¡ §-2 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ §-3 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ §-4 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ §-5 

7.2 ¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐÍØ»¡Ã³�¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ  

 ã¹¡ÒÃÍºÃÁµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Õé ä´Œ̈ Ñ́ àµÃÕÂÁÊ¶Ò¹·Õèà¾×èÍãªŒºÃÃÂÒÂÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐ·´ÅÍ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÃÇÁ·Ñé§

·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒÃÐºº í̈ÒÅÍ§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³�µ‹Ò§æ ³ ÍÒ¤ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 

µíÒºÅ¤ÅÍ§ËŒÒ áÅÐÈÙ¹Â�½ƒ¡ÍºÃÁ» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ Ñ̈́ ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ (Mini Plant) µíÒºÅ¤ÅÍ§Ë¹Öè§ ÍíÒàÀÍ¤ÅÍ§

ËÅÇ§ Ñ̈§ËÇÑ́ »·ØÁ¸Ò¹Õ 

 

  ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁÊ¶Ò¹·Õè                           ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁÍØ»¡Ã³�¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀÒ¤¼¹Ç¡\§-4_ºÑ¹·Ö¡Í¹ØÁÑµÔ¤‹ÒÇÑÊ´Ø.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

àÍ¡ÊÒÃµÒÁÀÒ¤¼¹Ç¡ § 
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»‡ÒÂËŒÍ§ÍºÃÁ 

 
 
 

 
»‡ÒÂµŒÍ¹ÃÑº 
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»‡ÒÂµÑé§âµ�Ð 

 
 

 
          »‡ÒÂª×èÍ¼ÙŒÃÑº·Ø¹                                                       »‡ÒÂá¢Ç¹¡ÃÐà»‰Ò 
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¨-3 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¨-2 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¨-1 

ËÒ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
·Õè̈ Ðä»ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹

»ÃÐÊÒ¹§Ò¹àº×éÍ§µŒ¹

á Œ̈§¡íÒË¹´¡ÒÃ´Ù§Ò¹

»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº¤³Ð·íÒ§Ò¹·Õè
¾ÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹

Ñ̈́ ·íÒ¡íÒË¹´¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹

Ñ̈́ ·íÒºÑ¹·Ö¡¢ŒÍ¤ÇÒÁà¾×èÍÅ§
¹ÒÁ¨´ËÁÒÂà¾×èÍ¢Íà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù

§Ò¹ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

Ñ̈́ Ê‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁ
¡íÒË¹´¡ÒÃãËŒÊ¶Ò¹

»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

´Ù§Ò¹µÒÁ¡íÒË¹´¡ÒÃ

7.3 ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹àÃ×èÍ§¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ/ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¹Í¡Ê¶Ò¹·Õè  

 ¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ/ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¹Í¡Ê¶Ò¹·Õèä´ŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÍÒ¤ÒÃ /âÃ§§Ò¹·Õèä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ Thailand 

Energy Award Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈ ã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ÈÙ¹Â�áÊ´§

à·¤â¹âÅÂṌ ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ (Display Center) ÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ·Ñé§¹Õé

à¾×èÍãËŒ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁà¡Ố ¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡áÅÐ¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ á¹Ç¤Ố ·Õèä´Œä»à¼Âá¾Ã‹áÅÐ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�

¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐà»š¹ä»µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�·ÕèµÑé§äÇŒ  

 

 ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ  ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ Ñ̈́ ·íÒË¹Ñ§Ê×Íà¾×èÍ´Ù§Ò¹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

àÍ¡ÊÒÃµÒÁÀÒ¤¼¹Ç¡ ¨ 
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Ñ̈́ ·íÒ¢ŒÍ¡íÒË¹´ã¹¡ÒÃÊÑè§ Œ̈Ò§á»ÅáÅÐ
¾ÔÁ¾�àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ

»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑººÃÔÉÑ·ãËŒàÊ¹ÍÃÒ¤Ò

Â¡àÃ×èÍ§¢ÍÍ¹ØÁÑµÔÇ‹Ò Œ̈Ò§àª‹Ò- Ñ̈́ «×éÍ         
µÒÁÃÐàºÕÂº¾ÑÊ´ØÏ-ÍÍ¡ãºÊÑè§ Œ̈Ò§

ËÅÑ§ÊÔé¹ÊǾ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁãËŒ·Ò§¼ÙŒÃÑº Œ̈Ò§
ÇÒ§ºÔÅ¾ÃŒÍÁãºàÊÃç̈

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏµÃÇ¨ÃÑº§Ò¹

Ê¾º. ÍÍ¡àªç¤¤‹ÒÇ‹Ò Œ̈Ò§ãËŒ¼ÙŒÃÑº Œ̈Ò§

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ©-2 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ©-1 

7.4 ¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 

 ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´Œà¹×éÍËÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õè¡íÒË¹´áÅÐ Ñ̈́ á»ÅàÍ¡ÊÒÃà»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉàÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ 

´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ̈́ ¾ÔÁ¾�àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¾ÃŒÍÁ Ñ̈́ ·íÒÃÙ»àÅ‹ÁµÒÁ í̈Ò¹Ç¹¢Í§¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 

  

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¨Ñ́ àµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

àÍ¡ÊÒÃµÒÁÀÒ¤¼¹Ç¡ © 
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7.5 ¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã 

ã¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒ¡Ãä´Œ¤Ñ́ ÊÃÃÇÔ·ÂÒ¡Ã·Õè ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ »ÃÐÊº¡ÒÃ³� áÅÐ

ÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂ¼ÅãËŒà¡Ố à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ·Ñé§ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáÅÐÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È  

 â´ÂÇÔ·ÂÒ¡Ã·ÕèàªÔÞà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃà»š¹·Ñé§ºØ¤ÅÒ¡Ã¨Ò¡¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�

¾ÅÑ§§Ò¹ ÍÒ¨ÒÃÂ�̈ Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ áÅÐ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ¨Ò¡ºÃÔÉÑ··Õè»ÃÖ¡ÉÒ â´ÂÁÕËÅÑ¡à¡³±�ã¹¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ× Í¡

ÇÔ·ÂÒ¡Ãã¹â¤Ã§¡ÒÃ¹Õé́ Ñ§¹Õé 

- à»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã·ÕèÃ‹ÇÁã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ Ñ̈́ ·´ÊÍºËÅÑ¡ÊÙµÃã¹ÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ ËÃ×Í ËÅÑ¡ÊÙµÃ

¼ÙŒÃÑº¼Ố ªÍº´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ÊÒÁÑÞ ËÃ×ÍËÅÑ¡ÊÙµÃ¼ÙŒÃÑº¼Ố ªÍº´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ÍÒÇØâÊãËŒ¡Ñº¡Í§½ƒ¡ÍºÃÁ   

¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ 

- à»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â  áÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ 

- à»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã·ÕèÃ‹ÇÁã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ Ñ̈́ ·´ÊÍºËÅÑ¡ÊÙµÃ¼ÙŒÃÑº¼Ố ªÍº´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ã¹ âÃ§§Ò¹

¤Çº¤ØÁáÅÐÍÒ¤ÒÃ¤Çº¤ØÁãËŒ¡Ñº¡Í§½ƒ¡ÍºÃÁ ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ 

- à»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹ËÑÇ¢ŒÍ·Õè̈ ÐµŒÍ§ºÃÃÂÒÂ·Ñé§ÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐ» Ô̄ºÑµÔ  

- à»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã·ÕèÃ‹ÇÁºÃÃÂÒÂã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ¼ÙŒÃÑº¼Ố ªÍº´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ã¹âÃ§§Ò¹¤Çº¤ØÁáÅÐ /ËÃ×Í  ËÅÑ¡ÊÙµÃ

Í×è¹ æ ãËŒ¡Ñº¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ 

- à»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞã¹¡ÒÃãªŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ  

 

â´Â Ñ̈́ ·íÒºÑ¹·Ö¡àªÔÞÇÔ·ÂÒ¡Ã (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁÀÒ¤¼¹Ç¡ ©-3) 
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-16 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-11 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-12 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-13 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-14 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-15 

Ñ̈́ ·íÒ¡íÒË¹´¡ÒÃ

Ñ̈́ ·íÒ¤íÒ¡Å‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹        
¤íÒ¡Å‹ÒÇà»�´-»�´

Ñ̈́ ·íÒºÑ¹·Ö¡áÅÐ¨´ËÁÒÂàªÔÞ 
Ã¾¾. JICA áÅÐ Ê¾Ã.

Ñ̈́ àµÃÕÂÁÇØ²ÔºÑµÃà¾×èÍÁÍºã¹ÇÑ¹
»�́ â¤Ã§¡ÒÃ

¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ Ñ̈́ §Ò¹àÅÕéÂ§áÅÐ 
Ñ̈́ ·íÒ¡íÒË¹´¡ÒÃ

Ñ̈́ ·íÒ¡ÒÃ�´àªÔÞ

Ñ̈́ ·íÒºÑ¹·Ö¡áÅÐ¨´ËÁÒÂàªÔÞ 
Ã¾¾. JICA áÅÐ Ê¾Ã.

»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÊ‹Ç¹Ê¶Ò¹·Õè
áÅÐÍÒËÒÃ-à¤Ã×èÍ§´×èÁ

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-1 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-2 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-3 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-4 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-5 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-6 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-7 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-8 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-9 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-10 

 

7.6 ¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁ¾Ô̧ Õà»�́ -»�´/§Ò¹àÅÕéÂ§ 

 ã¹¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁ§Ò¹ä´Œ Ñ̈́ ·íÒ¡íÒË¹´¡ÒÃ µÔ´µ‹Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹àÃ×èÍ§Ê¶Ò¹·Õè  Ñ̈́ ·íÒ¡ÒÃ�´àªÔÞ§Ò¹àÅÕéÂ§ 

Ñ̈́ àµÃÕÂÁàÃ×èÍ§ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ â´Â§Ò¹àÅÕéÂ§µŒÍ¹ÃÑº¨Ð Ñ̈́ àÅÕéÂ§ã¹µÍ¹àÂç¹¢Í§¡ÒÃÍºÃÁÇÑ¹áÃ¡ ³ ÍÒ¤ÒÃ

Í¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔáÅÐ§Ò¹àÅÕéÂ§Ê‹§¾ÃŒÍÁÁÍºÇØ²ÔºÑµÃ¨Ð Ñ̈́ àÅÕéÂ§ã¹µÍ¹àÂç¹¢Í§¡ÒÃÍºÃÁ         

ÇÑ¹ÊǾ ·ŒÒÂ ³ âÃ§áÃÁ·Õè¾Ñ¡ 

  

 ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁ¾Ô̧ Õà»�́ -»�´  ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ Ñ̈́ àµÃÕÂÁ§Ò¹àÅÕéÂ§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

àÍ¡ÊÒÃµÒÁÀÒ¤¼¹Ç¡ ª 
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ÃÙ»áºº¡ÒÃ�´àªÔÞ§Ò¹àÅÕéÂ§µŒÍ¹ÃÑº 

 
 

 
ÃÙ»áºº¡ÒÃ�´àªÔÞ§Ò¹àÅÕéÂ§»�´â¤Ã§¡ÒÃ 
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7.7 ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧â¤Ã§¡ÒÃ 

           ã¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧â¤Ã§¡ÒÃä´Œ·íÒË¹Ñ§Ê×Íá Œ̈§ ¡ÅØ‹Á§Ò¹ »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¢Í§¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹

·´á·¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹à¾×èÍãËŒÁÒ·íÒ¢‹ÒÇã¹¾Ô Õ̧à»�´-»�́ áÅÐ§Ò¹ Ñ̈́ àÅÕéÂ§ (àÍ¡ÊÒÃµÒÁÀÒ¤¼¹Ç¡ «1

 

)                                                                                                                                                                

7.8 ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ Ñ̈́ ÍºÃÁ  

 ¨Ð Ñ̈́ ãËŒÁÕ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹«Öè§¤ÍÂ´ÙáÅáÅÐÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¡Ñº¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁµÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÍºÃÁ 

â´ÂË¹ŒÒ·ÕèËÅÑ¡¢Í§¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ ÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»ä´Œ́ Ñ§¹Õé 

´ŒÒ¹·Õè¾Ñ¡ 

 ¼ÙŒÍºÃÁ·ÕèÁÒ¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È¨ÐäÁ‹¤ØŒ¹à¤Â¡ÑºÊ¶Ò¹·Õè ´Ñ§¹Ñé¹ àÁ×èÍ¼ÙŒÍºÃÁàªç¤ÍÔ¹à¢ŒÒâÃ§áÃÁàÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ   

Ö̈§µŒÍ§Ê‹§¼ÙŒÍºÃÁ¶Ö§ËŒÍ§ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãËŒàºÍÃ�â·ÃµÔ´µ‹Í ¡Ã³Õ¼ÙŒÍºÃÁ µŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍËÃ×Í¡Ã³Õ à¡Ô´àËµØ

©Ø¡à©Ô¹ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃªÕéá¨§ËÃ×ÍãËŒá¼¹·Õè¾ÃŒÍÁÍ Ô̧ºÒÂÇÔ̧ Õ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¤Ã‹ÒÇæ (äÁ‹Å×Áà¹Œ¹ÂéíÒª×èÍâÃ§áÃÁ ) ¡Ã³Õ    

¼ÙŒÍºÃÁÍÍ¡ä»¢ŒÒ§¹Í¡áÅŒÇËÅ§·Ò§ 

´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ 

 Á×éÍÍÒËÒÃàªŒÒ áÅÐ¡ÅÒ§ÇÑ¹ ¼ÙŒÍºÃÁÊÒÁÒÃ¶ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ·Õè·ÕÁ§Ò¹ Ñ̈́ ËÒäÇŒä´Œ áµ‹¡Ã³ÕÁ×éÍÍÒËÒÃ

àÂç¹ ¼ÙŒÍºÃÁµŒÍ§ËÒÍÒËÒÃ¢ŒÒ§¹Í¡·Ò¹àÍ§ ´Ñ§¹Ñé¹ Ö̈§µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃá¹Ð¹íÒÊ¶Ò¹·ÕèËÃ×ÍÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ ·Õè¼ÙŒÍºÃÁÊÒÁÒÃ¶

à´Ô¹·Ò§ä´ŒÊÐ´Ç¡ ÃÇÁä»¶Ö§¼ÙŒÍºÃÁ·ÕèµŒÍ§·Ò¹ÍÒËÒÃÍÔÊÅÒÁ´ŒÇÂ ã¹àÃ×èÍ§¢Í§ÍÒËÒÃ à¹×èÍ§ ¨Ò¡¼ÙŒÍºÃÁäÁ‹

ÊÒÁÒÃ¶·Ò¹ÍÒËÒÃÃÊ Ñ̈́ àËÁ×Í¹¤¹ä·Âä´Œ ´Ñ§¹Ñé¹ Ö̈§µŒÍ§ºÍ¡ãËŒ¼ÙŒÍºÃÁà¹Œ¹ÂéíÒ¡ÑºÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ·Õèä»·Ò¹Ç‹ÒµÑÇàÍ§

äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶·Ò¹ÍÒËÒÃÃÊ Ñ̈́ ä´Œ 

´ŒÒ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 

 ¼ÙŒÍºÃÁ µŒÍ§à´Ô¹·Ò§¨Ò¡·Õè¾Ñ¡ (âÃ§áÃÁà«¹ Ù̈ÃÕè ) ä»ÂÑ§Ê¶Ò¹·ÕèÍºÃÁ ÍÒ¤ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�Ï ËÃ×Í ÈÙ¹Â�

½ƒ¡ÍºÃÁ mini plant ËÃ×Í ä»´Ù§Ò¹µ‹Ò§ Ñ̈§ËÇÑ́  ´Ñ§¹Ñé¹ »Þ̃ËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹º‹ÍÂ¤ÃÑé§¤×Í ¼Ô´àÇÅÒ¹Ñ́  â´ÂàËµØ¹Õéà¡Ô´¢Öé¹

ä´Œ 2 ¡Ã³Õ ¤×Í 1. à¡Ô´¨Ò¡µÑÇ¼ÙŒÍºÃÁàÍ§ «Öè§ÍÒ¨¨Ðà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¼ÙŒ ÍºÃÁµ×è¹ÊÒÂ ËÃ×Íà¡Ố ¨Ò¡ ¤ÇÒÁàË¹×èÍÂÅŒÒ¨Ò¡

¡ÒÃà´Ô¹·Ò§µỐ ¡Ñ¹ËÅÒÂæÇÑ¹ ËÃ×Í 2.à¡Ô´¨Ò¡·ÕÁ§Ò¹ àª‹¹ ·ÕÁ§Ò¹·ÕèµŒÍ§Ã‹ÇÁ¹Ñè§Ã¶ä»¡Ñº¼ÙŒÍºÃÁ ÁÒÊÒÂ â´Â

ÇÔ̧ Õ¡ÒÃá¡Œ»Þ̃ËÒ ¤×Í á Œ̈§·Ò§âÃ§áÃÁãËŒâ·Ã»ÅØ¡¼ÙŒÍºÃÁ·Ø¡àªŒÒ Ê‹Ç¹à Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñ¹ãËŒ

ªÑ́ à¨¹ÂÔè§¢Öé¹ 

´ŒÒ¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ  

 à¹×èÍ§¨Ò¡»ÃÐà·È¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ â´ÂÊ‹Ç¹ÁÒ¡¨ÐÁÕÀÒÉÒà»š¹¢Í§µÑÇàÍ§ ´Ñ§¹Ñé¹ ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ Ö̈§ÁÕ»Þ̃ËÒ Œ́Ò¹

¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉºŒÒ§ Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹»ÃÐà·ÈÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ Ô̧»äµÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕÀÒÉÒ

·Õèã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡ÑºÀÒÉÒä·Â ¼ÙŒÍºÃÁ Ö̈§ËÑ¹ÁÒãªŒÀÒÉÒä·Âã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÁÒ¡¡Ç‹Ò áÅÐ¨Ò¡¡ÒÃÊÍº¶ÒÁ»ÃÐà·ÈÅÒÇ

äÁ‹ÁÕ¡ÒÃÊÍºÇÑ́ ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¡‹Í¹Ê‹ §µÑÇá·¹ÁÒÍºÃÁ ·íÒãËŒã¹ºÒ§¤ÃÑé§¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ¨Ò¡

»ÃÐà·ÈÅÒÇ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒã¨à¹×éÍËÒ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ·Õèà»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä´Œ 

´ŒÒ¹àËµØ©Ø¡à©Ô¹ 

 à¹×èÍ§¨Ò¡ª‹Ç§·ÕèÁÕ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ÁÕÍÒ¡ÒÈ·ÕèÃŒÍ¹ÁÒ¡ ÊÅÑº¡Ñº½¹µ¡à»š¹ºÒ§¤ÃÑé§ »ÃÐ¡Íº¡Ñº¼ÙŒÍºÃÁ   

¹Ñè§ÍºÃÁÍÂÙ‹ ã¹ËŒÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ áÅÐµŒÍ§ÍÍ¡ÁÒ ¾º¡ÑºÍÒ¡ÒÈÃŒÍ¹¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡  ¨Ò¡»˜̈ Ñ̈Â·Ò§ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ      

Ê‹§¼ÅãËŒ¼ÙŒÍºÃÁÁÕÊØ¢ÀÒ¾·ÕèÍ‹Í¹áÍÅ§ ÁÕ ÍÒ¡ÒÃà»š¹ä¢Œ µÑÇÃŒÍ¹ ËÃ×Í»Ç´ ÈÕÃÉÐ ÏÅÏ ¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº

¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ Ö̈§à»š¹àÃ×èÍ§ÊíÒ¤ÑÞ ã¹¡Ã³Õ·ÕèµŒÍ§¾Ò¼ÙŒÍºÃÁä»ÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Õè âÃ§¾ÂÒºÒÅ ÊÔè§·ÕèµŒÍ§àµÃÕÂÁä» ·Ø¡
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¤ÃÑé§¤×Í Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ à¾×èÍãªŒà»š¹¢ŒÍÁÙÅã¹¡ÒÃ·íÒºÑµÃ¼ÙŒ»†ÇÂ áÅÐà»š¹¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹à¹×èÍ§¨Ò¡¼ÙŒÍºÃÁà»š¹

ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ áÅÐ·Ø¡¤ÃÑé§µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ¢ÍãºÃÑºÃÍ§á¾·Â�à¹×èÍ§¨Ò¡¼ÙŒÍºÃÁÊÒÁÒÃ¶ãªŒÊÔ· Ô̧»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾·Õè·íÒäÇŒä Œ́ 

 ÍÕ¡¡Ã³Õ¤×Í ¼ÙŒÍºÃÁÍÍ¡ä»à´Ô¹à·ÕèÂÇàÍ§ (ËÅÑ§ÍºÃÁàÊÃç̈ áÅŒÇ ) ¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¤×Í ¼ÙŒÍºÃÁËÅ§·Ò§ áÂ¡

¡ÅØ‹Á¡Ñ¹ ËÃ×ÍµÒÁËÒ¡Ñ¹äÁ‹¾º Ö̈§µŒÍ§à¹Œ¹ÂéíÒ¼ÙŒÍºÃÁ¡‹Í¹·Õè¨ÐÍÍ¡ä»à´Ô¹à·ÕèÂÇ¢ŒÒ§¹Í¡ãËŒ ¨´ËÃ×Í í̈Òª×èÍâÃ§áÃÁ 

ËÃ×ÍÊ¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¡ÅŒæâÃ§áÃÁäÇŒãËŒä´Œ ÃÇÁä»¶Ö§ãËŒàºÍÃ�â·ÃµỐ µ‹ÍÂÒÁ©Ø¡à©Ô¹ã¹¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´àËµØ¢Öé¹äÇŒ́ ŒÇÂ  

´ŒÒ¹¡Ã³ÕÍ×è¹æ 

 à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ¶Ö§ 2 ÊÑ»´ÒË� ºÒ§·‹Ò¹ÍÒ¨¨ÐµŒÍ§¡ÒÃâ·ÃµỐ µ‹Í¡ÅÑºä»ÂÑ§ºŒÒ¹ ¢Í§

µÑÇàÍ§ «Öè§µŒÍ§ãªŒºÃÔ¡ÒÃâ·Ã ¢ŒÒÁá´¹ ÇÔ̧ Õ·Õè§‹ÒÂ·ÕèÊǾ ¤×Í ãËŒ¼ÙŒÍºÃÁãªŒ«ÔÁ¡ÒÃ�́ ¢Í§ä·ÂáÅŒÇ«×éÍ¡ÒÃ�́ â·ÃÃÐËÇ‹Ò§

»ÃÐà·È (ËÒ«×éÍä´ŒµÒÁÃŒÒ¹ÊÐ´Ç¡«×éÍ·ÑèÇä») â´ÂÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº»ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§  

 ¡ÒÃËÒ«×éÍ¢Í§½Ò¡ ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ ¼ÙŒÍºÃÁâ´ÂÊ‹Ç¹ÁÒ¡µŒÍ§¡ÒÃ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡·ÕèáÊ´§¶Ö§àÍ¡ÅÑ¡É³�¤ÇÒÁà»š¹

ä·Â áµ‹äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò¨ÐËÒ«×éÍä´Œ̈ Ò¡·ÕèäË¹ ã¹ºÒ§¤ÃÑé§ ÍÒ¨¨ÐµŒÍ§ä»Ê‹§¼ÙŒÍºÃÁàÅ×Í¡«×éÍ¢Í§ ËÃ×Í¹íÒ à·ÕèÂÇÊ¶Ò¹·Õè

ÊíÒ¤ÑÞæºŒÒ§   
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7.9 ¡ÒÃ Ñ̈́ ·íÒÇØ²ÔºÑµÃ 

  à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ Ñ̈́ ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Õéà»š¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¢Í§ 3 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹  ä´Œá¡‹ Í§¤�¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í

ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§ÞÕè»Ø†¹ (JICA) ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È (Ê¾Ã.)áÅÐ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò

¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ ´Ñ§¹Ñé¹ã¹¡ÒÃÅ§¹ÒÁµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÅ§¹ÒÁ·Ñé§ 3 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹â´ÂÁÕ¢Ñé¹µÍ¹ã¹

¡ÒÃ Ñ̈́ ·íÒÇØ²ÔºÑµÃ ´Ñ§¹Õé 

 1) ÍÍ¡áººÃÙ»áººÇØ²ÔºÑµÃ 

 
ÃÙ»áººÇØ²ÔºÑµÃ 

 
 2) µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ 

 3) Ñ̈́ ¾ÔÁ¾�ÇØ²ÔºÑµÃ¾ÃŒÍÁ«Í§  

 4) Å§¹ÒÁÇØ²ÔºÑµÃ â´Â Ñ̈́ ·íÒºÑ¹·Ö¡à¾×èÍÅ§¹ÒÁµ‹Í Í¾¾. (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁ ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¬1

 5) Ñ̈́ ·íÒºÑ¹·Ö¡¢ÍÍ¹ØÁÑµÔàºÔ¡¤‹Ò Ñ̈́ ·íÒÇØ²ÔºÑµÃ (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁ 

-1) 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¬1

 

-2) 
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7.10 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ  

 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ÊÒÁÒÃ¶áº‹§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à»š¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ´Ñ§¹Õé 

 1) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÃÒÂËÑÇ¢ŒÍÇÔªÒ â´ÂáÂ¡à»š¹ËÑÇ¢ŒÍ ´Ñ§¹Õé 

 -  Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¾ÅÑ§§Ò¹âÅ¡áÅÐÊÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹ 

 -  ¹âÂºÒÂáÅÐÁÒµÃ¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â  

- ¹âÂºÒÂáÅÐÁÒµÃ¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â 

- ÃÐºº¡ÒÃ Ñ̈́ ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ 

- ¡ÒÃá¹Ð¹íÒÈÙ¹Â�½ƒ¡ÍºÃÁ» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ Ñ̈́ ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ (Mini plant) áÅÐà¤Ã×èÍ§Á×ÍÍØ»¡Ã³� 

- ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ 

- ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ã¹¾Ñ́ ÅÁ 

- ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ã¹»˜�Á¹éíÒ 

- ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ã¹ÃÐººÍÑ́ ÍÒ¡ÒÈ 

- ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ã¹ÃÐºº¡ÒÃà¼ÒäËÁŒ 

- ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ÊíÒËÃÑºÍØ»¡Ã³�¡Ñº´Ñ¡äÍ¹éíÒ 

- ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈ ´ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ 

â´Âã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¨Ð»ÃÐàÁÔ ¹·Ò§´ŒÒ¹»ÃÐÊÔ· Ô̧¼Å »ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¨Ò¡¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å â´ÂÁÕ

»ÃÐà ḉ¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ ´Ñ§¹Õé 

- ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ 

- »ÃÐâÂª¹�¢Í§àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍºÃÁ 

- ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã 

- ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§¡ÒÃ Ñ̈́ ÊÃÃàÇÅÒ¡ÒÃÍºÃÁ 

- ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ Ñ̈́ ½ƒ¡ÍºÃÁ 

- ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�¹íÒä»ãªŒ§Ò¹ 

2) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ â´ÂÊÃØ»»ÃÐà´ç¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ ´Ñ§¹Õé 

- ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧áÅÐ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃ áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè̈ Ñ́ ½ƒ¡ÍºÃÁ 

- »ÃÐÊÔ· Ô̧¼Å à¾×èÍÇÑ́ ¡ÒÃºÃÃÅØ¼ÅÊíÒàÃç̈ µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 

- »ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ à¾×èÍÇÑ́ ¡ÒÃºÃÃÅØ¼ÅÊíÒàÃç̈ µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈́ ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ Ê×èÍáÅÐ

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐÍØ»¡Ã³�ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 

- ¼Å¡ÃÐ·º ã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ·Ñ¡ÉÐ·Õèä´Œä»»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ 

- ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ 

 â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µÒÁÀÒ¤¼¹Ç¡ Þ1
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RECORD OF DISCUSSIONS 
BETWEEN 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 
AND 

THE AUTHORITIES CONCERNED OF THE KINGDOM OF THAILAND 
ON THE THIRD COUNTRY TRAINING PROGRAMME 

 
         Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as “JICA”) through the 
Chief Representative of Thailand Office had a series of discussions with the authorities 
concerned of the Government of the Kingdom of Thailand with respect to the framework of a 
training course on Energy Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries under 
JICA’s Third Country Training Programme, and to the desirable measures to be taken by both 
sides to ensure the successful implementation of the course. 
 
          Based on the above-mentioned discussions, the Chief Representative of JICA Thailand 
Office, the Director-General of Thailand International Development Cooperation Agency 
(hereinafter referred to as “TICA”), and the Director-General of Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency (hereinafter referred to as “DEDE”), of the Kingdom of Thailand 
agreed as in the documents attached hereto. 
 

Bangkok, the Kingdom of Thailand, December 9, 2008 
 
 
 
 
____________________________             ______________________________ 
Mr. Katsuji Onoda               Mrs. Chitriya Pinthong 
Chief Representative                     Director-General 
Japan International Cooperation Agency          Thailand International Development 
Thailand Office               Cooperation Agency 
                 Ministry of Foreign Affairs 
 
 
                         __________________________ 

Dr. Panich Pongpirodom 
 Director-General 

Department of Alternative Energy Development and Efficiency 
Ministry of Energy 
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ATTACHED DOCUMENT 
 
The Government of Japan and the Government of the Kingdom of Thailand will cooperate with 
each other in organizing a training course in the field of Energy Conservation to Reduce Global 
Warming for ASEAN Countries (hereinafter referred to as "the Course"). 
 
The Government of the Kingdom of Thailand will conduct the Course with the support of the 
technical cooperation scheme of the Government of Japan.  The Course will be held once a year 
from the Japanese Fiscal Year (JFY) 2008 - 2010, subject to annual consultations between both 
governments. 
 
The Course will be conducted in accordance with the following arrangements:  
 
1.  TITLE 
    Third Country Training Programme on Energy Conservation to Reduce Global Warming  

for ASEAN Countries 
 
2.  PURPOSE 
   The purpose of the Course is to improve the potential of personnel of the ASEAN countries 

by improving knowledge in energy conservation.  
 

3. EXPECTED OUTCOME  
At the end of the Course, the participants are expected to; 
1) Determine the energy conservation potential and energy conservation measures of the 

machine and the equipment. 
2) Train other personnel in each country to increase the number of skilled people in energy 

conservation so that energy conservation can be sustainably implemented. 
 
4. DURATION 

The duration of the Course will be approximately two (2) weeks and the Course for JFY2008 
(hereinafter referred to as “the First Course”) will be held from 15-28 February 2009. 

 
5. COURSE OUTLINE 

The outline and Schedule of the First Course are shown in Annex I and II respectively. 
 
6.  INVITED COUNTRIES 

The governments of the following countries will be invited to apply for the Course by 
nominating their applicant(s): Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam, Indonesia, 
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Philippines, and Malaysia.   
Brunei Darussalam and Singapore could be invited to the Course by their governments 
support.  TICA and JICA will not bear any expenses for those applicant (s). 
 

7.  NUMBER OF PARTICIPANTS   
The number of participants from the invited countries shall not exceed twenty one (21) in 
total per course. The number of participants from Thailand shall not exceed three (3) in the 
first year, and shall not exceed six (6) in the second and third year. The number of 
participants from the invited countries will be considered according to the priority of the 
application and qualification.  

               
8.  QUALIFICATION FOR APPLICANTS   

Applicants for the Course are to: 
8-1 be nominated by their respective governments in accordance with the procedure  

stipulated in 10-1 below; 
8-2 be university graduates or equivalent in Mechanical Engineering, Electrical  

Engineering or related fields. 
8-3 be persons who are engaged in Energy Conservation, Promotion and/or related fields, 

with at least two (2) years working experience. 
8-4 be under forty-five (45) years of age. 
8-5 have good command of spoken and written English. 
8-6 be in good health both physically and mentally; each participant should have a 

health certificate provided by an authorized physician. The Medical Report Form is 
also attached together with the Nomination Form. Pregnancy is regarded as a 
disqualifying condition for participation in the Course. 

 
9.  FACILITIES AND INSTITUTIONS 

The Course will be given by the Bureau of Energy Human Resources Development, 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, 
Technopolis, Khlong Luang, Pathumthani 12120, Thailand.  The training venue will be the 
Practical Energy Management Training Center (hereinafter referred to as “PEMTC”), 
Paholyothin Road, Khlong Luang, Pathumthani 12120, Thailand. 

 
10. APPLICATION PROCEDURE   
   10-1 The invited governments applying for the Course on behalf of its applicant(s) should 

forward three (3) copies of the prescribed application form for each applicant to the 
Government of the Kingdom of Thailand through diplomatic channels not later than 
thirty (30) days before the commencement of the Course. 
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   10-2 The Government of the Kingdom of Thailand will inform the applying governments 
whether or not the applicant is accepted to the Course not later than thirty (30) days 

before the commencement of the Course. 
 
11. MEASURES TO BE TAKEN BY THE GOVERNMENT OF JAPAN AND THE 

GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND 
In organizing and implementing the Course, both governments will take the following 
measures in accordance with the relevant laws and regulations enforcing in each country. 
The tentative schedule of the Course implementation is attached as Annex I . 

 
 11-1 The Government of the Kingdom of Thailand 
 11-1-1 TICA 

(1) To forward the General Information to the governments of the invited countries, 
through diplomatic channels. 

(2) To receive, scrutinize and forward application forms to DEDE. 
(3) To notify the results of the selection of applicants to their respective governments 

through their diplomatic channels and JICA. 
(4) To arrange international air tickets for the participants from the invited countries. 
(5) To arrange accommodation for participants. 
(6) To bear some portion of the following expenses subject to the budget availability, to 

be decided through consultations between both governments each year.     
Throughout the cooperation period, the government of Thailand will make effort to 
increase its level of cost sharing.     

a) Expenses relevant to participant from invited countries such as international 
economy-class air fare, accommodation, per-diem and medical treatment for 
participants. 

b) Expenses relevant to DEDE such as study tour(s), texts, expendable/office 
supplies, copies and honorarium for lecturer (s). 

(7) To submit a bill of estimated expenses to be borne by the Government of Japan to 
JICA not later than sixty (60) days before the commencement of the Course. 

(8) To submit a statement of expenditure to JICA within forty-five (45) days after the 
termination of the Course. 

11-1-2 DEDE 
 (1) To formulate the curriculum based on ANNEX II. 
 (2) To draft and print the General Information (GI). 
 (3) To assign an adequate number of its staff as lecturers/instructors for the Course. 

(4) To provide training facilities and equipment for the Course. 
(5) To select participants for the Course. 
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(6) To arrange domestic study tour (s) as a part of the Course, if necessary. 
(7) To arrange accommodation for participants. 
(8) To issue the certificate to the participants who successfully complete the Course,  

co-signed by DEDE, TICA and JICA. 
(9) To evaluate participants' achievements, course content, curriculum and  

administrative performance. 
 (10) To submit the Course report to JICA and TICA within thirty (30) days after the 

termination of the Course. 
 (11) To coordinate any matters related to the Course. 

   
 11-2 The Government of Japan 

  (1) To dispatch Japanese experts, in accordance with the regular procedures of its 
technical cooperation scheme, who will give advice to DEDE, and give lectures on the 
subjects as mentioned in Annex II. This, however, is subject to the availability of JICA 
budget for this purpose and the number of suitable expert (s) in Japan. DEDE is 
expected to inform JICA in advance of the request for the Japanese expert (s) prior to 
the annual consultations between both governments. 

 
(2) To bear a portion of the following expenses subject to budget availability, and 

consultation between both governments each year. A provisional estimate of expenses 
for the Course is attached as Annex III. 

a) Expenses relevant to participants from invited countries such as international 
economy-class air fare, accommodation, per-diem and medical treatment for 
participants. 

b) Expenses relevant to DEDE such as study tour(s), texts, expendable/ office 
supplies, copies and honorarium for lecturer (s). 

 
12.  PROCEDURE FOR REMITTANCE OF FUNDS AND EXPENDITURE 

Remittance of funds for the expenses to be borne by the government of Japan and  
     expenditure thereof will be arranged in accordance with the following procedures: 
12-1 TICA will open a bank account in the Kingdom of Thailand to receive the funds remitted by 

JICA, and inform JICA of the name of the bank, the account code number and the name of 
the account holder. 

12-2 TICA will submit to JICA a bill of estimated expenses to be borne by the Government of 
Japan not later than sixty (60) days before the commencement   
of the Course. 

12-3 JICA will assess the bill of estimated expenses and remit the approved amount of expenses 
to the account mentioned in 12-1 above within thirty (30) days after receipt of the bill of 
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estimated expenses.  
12-4 TICA will submit to JICA a statement of expenditure within forty five (45) days after the 

termination of the Course annually, and not later than 31 March. 
12-5 In case there is any unspent remainder of the amount remitted by JICA, TICA will reimburse  

the unspent amount to JICA in accordance with the advice given by JICA.   
12-6 The fund allocated for the transportation, accommodation, per-diem and medical insurance 

premiums shall not be appropriated
12-7 By request from JICA, TICA makes available for JICA's reference all the receipts and other 

documentary evidence necessary to verify the expenditures stated in 12-4 above. 

 for any other purposes. 

 
13.  MUTUAL CONSULTATION 

There will be mutual consultation among JICA, TICA and DEDE on any major issues 
arising from, or in connection with this Attached Document. Modification or addition of 
project activities, experts and training shall be mutually agreed among JICA, TICA and 
DEDE in the form of Minutes of Meeting, referring to this Record of Discussions. 

 
14.  OTHERS 
This attached document and the following Appendices attached hereto shall deem to be part of 
the Record of Discussions: 

 
ANNEX I   Schedule for the Course Implementation (First Course) 
ANNEX II  Course Outline and Tentative Schedule for the First course 
ANNEX III  Tentative Expenses for the First Course 
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ANNEX I 
SCHEDULE FOR THE COURSE IMPLEMENTATION 

(First Course) 
 

 THAI SIDE JAPANESE SIDE 

December 
2008 

 

1. Signing of Record of Discussions 
 
2. Preparation of General Information 
 

1. Signing of Record of    
  Discussions 

December 
2008 

 

1. Distribution of Application Form 
 
2. Submission of Request of Japanese  

Expert (s) 
 

1. Submission of request of  
  Japanese Expert (s) 

 December 
2008 

1. Submission of Bills of Estimates 
 
2. Receive Application Forms 
 

1. Japanese Expert(s)     
  recruitment 

January 
2009 

1. Selection and Notification of 
Participants 

 

1. Remittance of Expenses 

February 
2009 

1. Implementation of the Course 1. Dispatch of Japanese   
Expert(s)  
 

February    ~  
March 2009 

 

1. Joint Meeting and Course Evaluation 
 
2. Submission of Statement of  

Expenditures 
 

3. Submission of Course Report 
 

1. Joint Meeting and Course  
  Evaluation 
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ANNEX II 
 

COURSE OUTLINE AND TENTATIVE SCHEDULE FOR THE FIRST COURSE 
 
Module I: World Energy Scenario and Global Warming 

Module II: Energy Management and Energy Conservation Promotion Acts 

Module III: Thermal Energy Conservation 

1) Energy efficiency in furnaces 

    - Furnace operation and measurement techniques 

       - Calculation of heat balance 

       - Energy Conservation Approach to Combustion Equipment 

2) Energy efficiency in steam traps 

    - Type and function of steam trap 

       - Data collection by TRAPMAN 

       - Maintenance and Stream trap checking 

    Module IV: Electrical Energy Conversation 

1) Fundamentals of fluid dynamics and measurement 

     - Fundamental of fluid dynamics 

        - Fluid and equipment energy consumption measurement 

2) Energy conservation for pumps 

     - Classification and characteristics of pumps 

        - Operation of pumps and flow control 

        - Countermeasures of energy conservation for pumps 

3) Energy conservation for fans 

     - Classification and characteristics for fans and blowers 

                - Operation of fans and flow control 

                - Countermeasures of energy conservation for fans 

4) Energy conservation for compressors 

     - Classification of compressors 

        - Characteristics of centrifugal type compressors 

        - Operation and capacity control of compressors 
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        - Countermeasures of energy conservation for compressors 

5) Energy conservation for air conditioning systems 

Module V: Successful case studies  

 
Tentative Schedule for the First Course 

Date Day Time Session Remark 
15 Feb. 2009 Sun.   Arrival in Bangkok   
16 Feb. 2009 Mon. 8:30 - 9:00 Registration   
   9:00 - 9:10 Orientation/Programme guide   
   9:10 - 9:40 Opening Ceremony   
   9:40 - 10:00 Group Photo & Coffee Break   
   10:00 - 10:30 World Energy Scenario and Global Warming   
   10:30 - 11:30 Energy Conservation Law in Thailand   
   11:30 - 12:00 Energy Conservation Policy and Measures in Thailand   
   13:00 - 15:00 Report Presentation   
   15:00 - 16:30 Energy Management System   
    17:00 - 20:00 Welcome party  
17 Feb. 2009 Tue. 9:00 - 11:00 Introduction: Energy Audit   
   11:00 - 11:15 Coffee Break   

   11:15 - 12:00 Introduction to Mini-Plant and Measurement facilities   

   13:00 - 14:00 Fundamentals of fluid dynamics and measurement (1)   
   14:00 - 14:15 Coffee Break   
   14:15 - 16:30 Fundamentals of fluid dynamics and measurement (2)   
18 Feb. 2009 Wed. 9:00 - 11:00 Energy Conservation for Pumps(Theory) (1)    
   11:00 – 11:15 Coffee Break   
   11:15 - 12:00 Energy Conservation for Pumps (Theory) (2)   
   13:00 - 14:00 Energy Conservation for Pumps(Practice) (1)   
   14:00 - 14:15 Coffee Break   
   14:14 - 16:30 Energy Conservation for Pumps(Practice) (2)   

19 Feb. 2009 Thu. 9:00 - 11:00 Energy Conservation for Fans  (Theory)  (1)   
    11:00- 11:15 Coffee Break   
    11:15- 12:00 Energy Conservation for Fans  (Theory)  (2)   
    13:00 - 14:00 Energy Conservation for Fans(Practice)  (1)   

    14:00 - 14:15 Coffee Break   
    14:15 - 16:30 Energy Conservation for Fans(Practice) (2)   
20 Feb. 2009 Fri. 9:00 - 16:30 Visit Display Center   
21 Feb. 2009 Sat 9:00 - 16:30 Cultural visit   
22 Feb. 2009 Sun 9:00 - 16:30 Holliday   
23 Feb. 2009 Mon 9:00 - 12:00 Energy Conservation for Air Compressors (Theory) (1) *Japanese Expert 
    11:00- 11:15 Coffee Break   
    11:15 - 12:00 Energy Conservation for Air Compressors (Theory) (2)   
    13:00 - 14:00 Energy Conservation for Air Compressors (Practice) (1)   

    14:00 - 14:15 Coffee Break   
    14:15 - 16:30 Energy Conservation for Air Compressors (Practice) (2)   

24 Feb. 2009 Tue. 9:00 - 11:00 Energy Conservation for Steam traps (Theory) (1)   

   11:00 - 11:15 Coffee Break   
   11:15 - 12:00 Energy Conservation for Steam traps (Theory) (2)   

   13:00 - 14:00 Energy Conservation for Steam traps (Practice) (1)   

   14:00 - 14:15 Coffee Break   
   14:15 - 16:30 Energy Conservation for Steam traps (Practice) (2)   
25 Feb. 2009 Wed. 9:00 - 12:00 Visit Company of Excellence in Energy Conservation in building (1)   
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   13:00 - 16:30 Visit Company of Excellence in Energy Conservation in building (2)   
26 Feb. 2009 Thu. 9:00 - 12:00 Visit Company of Excellence in Energy Conservation in Factory (1)   
   13:00 - 16:30 Visit Company of Excellence in Energy Conservation in Factory (2)   

27 Feb. 2009 Fri. 09:00 - 12:00 Successful Case  *Japanese Expert 
   13:00 - 16:00 Evaluation, Conclusion    
    17:00 - 20:00 Closing ceremony & Farewell Party Farewell party 

28 Feb. 2009 Sat.   Departure for home Country   

 ANNEX III 
 

 

Tentative Expenses for the First Course 
Energy Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries 

15-28 February 2009 
 
 

JICA I. Invitation Expenses TICA Total Breakdown Remark 

  1.International Airfare 420,000  420,000  20,000 x 21 persons   

    Transportation (Thai)  15,000 15,000  5,000 x 3 persons   

  2.Per diem 168,000  168,000  500 x 24 persons x 14 days   

    Accommodation  468,000 468,000  1,500 x 24 persons x 13 nights   

  3.Medical Insurance 10,584 1,044 11,628  504 x 24 persons   

  4.Pick - up/ send - off  50,400 50,400  1,200 x 21 persons x 2 times   

  5.Visa fee (only Thai entry)  20,000 20,000  2,000 x 10 persons   

Sub Total 598,584 554,444 1,153,028     

  II. Training Expenses       

 1. Honorarium for lecture  60,000 60,000 External (Lecture 2,000 Baht/hrs x 30 hrs   

  90,000 90,000 Internal 
x 3 groups ) 

(Practice 1,000 Baht /hrs x 30 hrs  
  

 9,000  9,000 1,500 x 2 persons x 3 days (Field trip)  

 2. Employment fee      

   Course Development staff 

-Manual edit and review 

-Course planning, staff training 

-Course operating and report 

450,000  450,000 7,500 x 30 days x 2 persons 

(during Nov.08-Mar.09) 

For first       

year 

   Supporting staff 

-Assistant for course operation 

-Assistant for logistics 

-Course coordinator 

180,000  180,000 1,125 x 80 days x 2 persons  

   Overtime for DEDE staff 20,000  20,000    

 3. Field trips      

  - Car rental for field trip 40,000  40,000 (10,000 Baht/day x 4days)  

  - Van rental (hotel-DEDE) 48,000  48,000 3,000 x 2 vans x 8 days  
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 - Allowance for DEDE staff     

   accompany for field trips 

4,000  4,000 

 

(500 B x 4 days x 2 persons)  

 4. Training material 60,800  60,800 Stationary 500 x 30 sets=15,000 
Computer supply 500 x 10 sets=5,000 
Files and book case 400 x 30 sets=12,000 
Computer rental (600 x 24 set x 4 
days)=28,800 

 

Subtotal I 598,584 554,444 1,153,028   

JICA II. Training Expenses TICA Total Breakdown Remark 

 5. Printing      

  - Textbook 24,000  24,000 (1,000 Baht x 24 Persons)  

  - Report 5,000  5,000 (500 Baht x 10 Reports )  

  - Manual translation  300,000  300,000 Task I Review & Translation of existing 
manual-Module III and IV 
Task II Develop content for Module I, II, V 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  - Evaluation and report 105,000  105,000 Task I Develop Questionnaire 
Task II Survey and participate in activities 
Task III Prepare analysis and report 

 

  - Certificate  2,400 2,400 100 x 24 persons  

 6. Meeting expense      

  - Place decorate  1,000 1,000 (500 Baht x 2 times)  

  - Coffee break cost  27,000 27,000 (50 Baht x 30 Persons x 2 times x 9 days)  

  - Opening/Closing 35,000 35,000 70,000 700 x 50 persons x 2 times  

7. Others 10,000  10,000 Gasoline for machine 5,000 (mini plant) 
Telephone card 5,000  

Subtotal II 1,290,800  215,400 1,506,200   

Grand total 1,889,384  769,844 2,659,228   

Sharing Cost (%)                71.05 28.95 100   
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General Information 
Third Country Training Program on  

“Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries”  
February 15 – 28, 2009 in Thailand 

 
The Government of Japan and the Government of the Kingdom of Thailand will cooperate 

with each other in organizing a training course in the field of Energy Conservation to Reduce 

Global Warming for ASEAN Countries (hereinafter referred to as “the course”) . 

The Government of the Kingdom of Thailand will conduct the Course with the support of 

the technical cooperation scheme of Government of Japan. The Course will be held once a year 

from the Japanese Fiscal Year (JFY) 2008 - 2010, subject to annual consultations between both 

governments.  
 

BACKGROUND TO THE COURSE 
 The training program is practically designed by Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy, Thailand. The objectives are to provide 

an understanding of world energy scenario and global warming, to promote energy conservation 

policy and measures in Thailand, and to gain experience in the optical and practical training for 

energy efficiency in furnaces, pumps and fans, air compressors, steam traps and air-conditioners 

at the Mini-Plant .The training program provides lectures, site visits, presentations, discussions 

and practical training. This approach will enhance the understanding among ASEAN participants 

to reflect more effective energy conservation policies and activities into their work which will lead 

to the solution of global warming among ASEAN countries. 
 

PURPOSE 
 The purpose of the Course is to improve the potential of personnel of the ASEAN 

countries by improving knowledge in energy conservation. 

 
EXPECTED OUTCOME 
 At the end of the Course, the participants are expected to; 

1) Determine the energy conservation potential and energy conservation measures of 

the machine and the equipment. 

2) Train other personnel in each country to increase the number of skilled people in 

energy conservation so that energy conservation can be sustainability implemented. 
 

TENTATIVE PROGRAMME 
 The course contents are related to Energy Conservation Policies and measures 

implemented in Thailand together with the optical and practical training for Energy efficiency in 

buildings and factories in response to Global Warming reduction. 

Course Outline 

 1) Module I: World Energy Scenario and Global Warming 

 2) Module II: Energy  Management and Energy  Conservation Promotion Acts  

 3) Module III: Thermal Energy Conservation   

 4) Module IV: Electrical Energy Conservation 

 5) Module V: Successful Case Studies  

 
QUALIFICATIONS 
 Applicants for the Course are to: 
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1. Be nominated by their respective governments in accordance with the procedure 

stipulated below; 

2. Be university graduated or equivalent in Mechanical Engineering, Electrical 

Engineering, or related fields. 

3.  Be persons who are engaged in Energy Conservation, Promotion or related fields, with 

at least two (2) years working experience. 

4.  Be under forty-five (45) years of age. 

5.  Have good command of spoken and written English. 

6. Be in good health both physically and mentally; each participant should have a health 

certificate provided by an authorized physician. The Medical Report Form is also 

attached together with the Nomination Form. Pregnancy is regarded as a 

disqualifying condition for participation in the Course. 

 
 INVITED COUNTRIES 
 The governments of the following countries will be invited to apply for the Course by 

nominating their applicant (s): Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam, Indonesia, Philippines, 

Malaysia, and Thailand. Brunei Darussalam and Singapore could be invited to the Course by their 

governments support. TICA and JICA will not bear any expenses for those applicant (s) 

 
NUMBER OF PARTICIPANTS 
 The number of participants of this Course from the invited countries shall not exceed 

twenty-one (21) in total. The number of participants from Thailand shall not exceed three (3) in the 

first year,and shall not exceed six (6) in the second and third year. The number of participants 

from the invited countries will be considered according to the priority of the application and 

qualification. 

 
DURATION 
 Approximately two (2) weeks during 15-28 February 2009. 
 
LANGUAGE  
 The Course will be conducted in English. 
 
APPLICATION PROCEDURES 
1. The invited governments applying for the Course on behalf of their applicant(s) should forward 

three (3) copies of the prescribed application form for each applicant to the Government of the 

Kingdom of Thailand through their diplomatic channels no later than thirty (30) days before the 

commencement of the course. 

2. The Government of the Kingdom of Thailand will inform the applying governments whether or 

not the applicant is accepted to the Course within fifteen (15) days before the commencement 

of the course. 

 
ALLOWANCE AND EXPENSES 
1. The following allowance and expenses will be borne by the Royal Thai Government and the 

Government of Japan: 

- Economy class round trip air ticket to and from the International Airport in Bangkok  

designated by TICA will be issued to all approved candidates. 
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  - The roundtrip electronic-air tickets will be sent to the participants

2. Living allowance at the rate of Baht 500 per day (equivalent to approximately US$15) will be 

paid to each participant during his/her stay in Thailand. This living allowance is for food, local 

transportation, and other personal daily expenses. However, each participant is suggested to 

have some money for a few day expenses prior to the allowance payment. 

 by the representative 

of the Thai Airways International Public Company Limited in the participants’ countries. 

 
PROVISION OF FACILITIES  
 The Course facilities will be given by the Bureau of Energy Human Resource 

Development, Department of Alternative Energy Development and Efficiency. The T

 

training venue 

is the Practical Energy Management Training Center (Mini Plant), Soi Charusorn, Phaholyothin 

Road, Klong-luang, Pathumthani 12120, THAILAND Tel. (+662)529-3905. 

CERTIFICATE 
 Participants who have successfully completed the Course will be awarded a certificate 

issued by TICA, JICA Bangkok office and DEDE. 

 

OTHER INFORMATION 
1. Participants are required to arrive in Thailand on the date as designated by TICA after its 

confirmation of acceptance. However, it will be finally confirmed through the air tickets sent to 

the participants. 

2. Participants should assume responsibility for other expenses occurred during travelling 

between their countries and Thailand. 

3. Participants shall make their own arrangements for any private financial matters. This is not 

provided by TICA and JICA. 

4. Upon arrival at Suvarnabhumi International Airport, participants will be met by staff from travel 

agencies arranged by TICA. If not, each participant must take the AIRPORT LIMOUSINE at the 

airport to the reserved hotel. The payment for limousine service could be reimbursed 

afterwards. 

5. Participants are required to observe strictly on the course schedule. 

6. Application of participants to change or alter the training subject, or to extend the training period 

will not be accepted. 

7. Participants are required not to bring with them any of their family members. 

8. In accordance with relevant Thai regulations, medical insurance will be provided for each 

participant after arrival in Thailand. 

9. Prior to arrival in Thailand, all participants must first obtain the appropriate visas from the Royal 

Thai Embassy Consular Representative in their countries. 
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                                                       Tentative Training Schedule                                    Annex I 

 
 

Date Day Time Session Remark 
15 Feb. 09 Sun.   Arrival in Thailand   
16 Feb. 09 Mon. 8:30 – 9:00 Registration   
   9:00 – 9:10 Orientation/Programme guide   
   9:10 – 9:40 Opening Ceremony   

   9:40 – 10:00 Group Photo & Coffee Break   
   10:00 – 10:30 World Energy Scenario and global Warming   
   10:30 – 11:30 Energy Conservation law in Thailand   
   11:30 – 12:00 Energy Conservation Policy and Measures in Thailand   

   13:00 – 15:00 Report presentation   
   15:00 – 16:30 Energy Management System   
    17:00 – 20:00 Welcome party  
17 Feb. 09 Tue. 9:00 – 11:00 Introduction Energy Audit   
   11:00 – 11:15 Coffee Break   

   11:15 – 12:00 Introduction to Mini-Plant and Measurement facilities   

   13:00 – 14:00 Fundamental of fluid dynamics and measurement (1)   
   14:00 – 14:15 Coffee Break   
   14:15 – 16:30 Fundamental of fluid dynamics and measurement (2)   
18 Feb. 09 Wed. 9:00 – 11:00 Energy Conservation on Pump(Theory) (1)    
   11:00 – 11:15 Coffee Break   

   11:15 – 12:00 Energy Conservation on Pump (Theory) (2)   
   13:00 – 14:00 Energy Conservation on Pump(Practice) (1)   
   14:00 – 14:15 Coffee Break   
   14:14 – 16:30 Energy Conservation on Pump(Practice) (2)   

19 Feb. 09 Thu. 9:00 – 11:00 Energy Conservation on Fan  (Theory)  (1)   
    11:00- 11:15 Coffee Break   
    11:15- 12:00 Energy Conservation on Fan  (Theory)  (2)   
    13:00 – 14:00 Energy Conservation on Fan(Practice)  (1)   

    14:00 – 14:15 Coffee Break   
    14:15 – 16:30 Energy Conservation on Fan(Practice) (2)   
20 Feb. 09 Fri. 9:00 – 16:30 Visit Display Center   
21 Feb. 09 Sat 9:00 – 16:30 Cultural visit   
22 Feb. 09 Sun 9:00 – 16:30 Holliday   
23 Feb. 09 Mon 9:00 – 12:00 Energy Conservation on Air Compressor (Theory) (1)  *JICA Expert 
    11:00- 11:15 Coffee Break   
    11:15 – 12:00 Energy Conservation on Air Compressor (Theory) (2)   
    13:00 – 14:00 Energy Conservation on Air Compressor (Practice) (1)   

    14:00 – 14:15 Coffee Break   
    14:15 – 16:30 Energy Conservation on Air Compressor (Practice) (2)   

24 Feb. 09 Tue. 9:00 – 11:00 Energy Conservation on Steam trap (Theory) (1)   

   11:00 – 11:15 Coffee Break   
   11:15 – 12:00 Energy Conservation on Steam trap (Theory) (2)   

   13:00 – 14:00 Energy Conservation on Steam trap (Practice) (1)   

   14:00 – 14:15 Coffee Break   
   14:15 – 16:30 Energy Conservation on Steam trap (Practice) (2)   
25 Feb. 09 Wed. 9:00 – 12:00 Visit Excellent Company of Energy Conservation in building (1)   

   13:00 – 16:30 Visit Excellent Company of Energy Conservation in building (2)   

26 Feb. 09 Thu. 9:00 – 12:00 Visit Excellent Company of Energy Conservation in Factory (1)   
   13:00 – 16:30 Visit Excellent Company of Energy Conservation in Factory (2)   

27 Feb. 09 Fri. 09:00 – 12:00 Successful Case  *JICA Expert 
   13:00 – 16:00 Evaluation, Conclusion    
    17:00 – 20:00 Closing ceremony & Farewell Party  

28 Feb. 09 Sat.   Departure for home Country   
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Annex II 
 
 

Country Report 
 
 

 1. Country Report 
Participants are requested to prepare a country report pertaining to Energy 

Conservation Policies and Measures implemented in their countries for about 15 

minutes presentation, followed by questions and discussion. Report papers should be 

about 10-20 pages and need to be submitted to DEDE on the first week of the training 

course.  Participants from the same country are permitted to join and submit their 

report, and to make a combined presentation. Participants are encouraged to make use 

of Microsoft Power Point, VCD/VDO in Presentation. 

 
 2. Suggested Formats 
       1. Report title, name and country of participants 

      2. Name and description of their organizations and their job responsibilities. 

 

3. General Information 
       a) Brief introduction about the country 

       b) Socio- economic background 

       c) Briefing on the National Energy Conservation Development Plan (if any) 

 
4. Specific information relating to the training program 

a) Energy conservation technologies and policy for reducing global Warming    

    in the ASEAN countries. 

b) Problems relating to energy conservation implementation in the ASEAN  

    countries. 

c) Suggested solutions to the problems outlined above. 

d) Research and development (if any) in the energy conservation or related fields. 

e) Discussions and recommendations in energy management and/or energy 

conservation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E:\VIN 2\สพบ\GI revise_12_Dec.doc 
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General Information 
Third Country Training Program on  

“Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries”  
February  14 - 28, 2010 in Thailand 

 
The Government of Japan and the Government of the Kingdom of Thailand will cooperate 

with each other in organizing a training course in the field of Energy Conservation to Reduce 

Global Warming for ASEAN Countries (hereinafter referred to as “the course”) . 

The Government of the Kingdom of Thailand will conduct the Course with the support of 

the technical cooperation scheme of Government of Japan. The Course will be held once a year 

from the Japanese Fiscal Year (JFY) 2008 - 2010, subject to annual consultations between both 

governments.  
 

BACKGROUND TO THE COURSE 
 The training program is practically designed by Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy, Thailand. The objectives are to provide 

an understanding of world energy scenario and global warming, to promote energy conservation 

policy and measures in Thailand, and to gain experience in the optical and practical training for 

energy efficiency in furnaces, pumps and fans, air compressors, steam traps and air-conditioners 

at the Mini-Plant .The training program provides lectures, site visits, presentations, discussions 

and practical training. This approach will enhance the understanding among ASEAN participants 

to reflect more effective energy conservation policies and activities into their work which will lead 

to the solution of global warming among ASEAN countries. 
 

PURPOSE 
 The purpose of the Course is to improve the potential of personnel of the ASEAN 

countries by improving knowledge in energy conservation. 

 
EXPECTED OUTCOME 
 At the end of the Course, the participants are expected to; 

1) Determine the energy conservation potential and energy conservation measures of 

the machine and the equipment. 

2) Train other personnel in each country to increase the number of skilled people in 

energy conservation so that energy conservation can be sustainability implemented. 
 

TENTATIVE PROGRAMME 
 The course contents are related to Energy Conservation Policies and measures 

implemented in Thailand together with the optical and practical training for Energy efficiency in 

buildings and factories in response to Global Warming reduction. 

Course Outline 

 1) Module I: World Energy Scenario and Global Warming 

 2) Module II: Energy  Management and Energy  Conservation Promotion Acts  

 3) Module III: Thermal Energy Conservation   

 4) Module IV: Electrical Energy Conservation 

 5) Module V: Successful Case Studies  
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QUALIFICATIONS 
 Applicants for the Course are to: 

1. Be nominated by their respective governments in accordance with the procedure 

stipulated below; 

2. Be university graduated or equivalent in Mechanical Engineering, Electrical 

Engineering, or related fields. 

3.  Be persons who are engaged in Energy Conservation, Promotion or related fields, with 

at least two (2) years working experience. 

4.  Be under forty-five (45) years of age. 

5.  Have good command of spoken and written English. 

6. Be in good health both physically and mentally; each participant should have a health 

certificate provided by an authorized physician. The Medical Report Form is also 

attached together with the Nomination Form. Pregnancy is regarded as a 

disqualifying condition for participation in the Course. 

 
 INVITED COUNTRIES 
 The governments of the following countries will be invited to apply for the Course by 

nominating their applicant (s): Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam, Indonesia, Philippines, 

Malaysia, and Thailand. Brunei Darussalam and Singapore could be invited to the Course by their 

governments support. TICA and JICA will not bear any expenses for those applicant (s) 

 
NUMBER OF PARTICIPANTS 
 The number of participants of this Course from the invited countries shall not exceed 

twenty-one (21) in total. The number of participants from Thailand shall not exceed three (3) in the 

first year,and shall not exceed six (6) in the second and third year. The number of participants 

from the invited countries will be considered according to the priority of the application and 

qualification. 

 

DURATION 
 Approximately two (2) weeks during 14-27 February 2010. 
 
LANGUAGE  
 The Course will be conducted in English. 
 
APPLICATION PROCEDURES 
1. The invited governments applying for the Course on behalf of their applicant(s) should forward 

three (3) copies of the prescribed application form for each applicant to the Government of the 

Kingdom of Thailand through their diplomatic channels no later than thirty (30) days before the 

commencement of the course. 

2. The Government of the Kingdom of Thailand will inform the applying governments whether or 

not the applicant is accepted to the Course within fifteen (15) days before the commencement 

of the course. 
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ALLOWANCE AND EXPENSES 
1. The following allowance and expenses will be borne by the Royal Thai Government and the 

Government of Japan: 

- Economy class round trip air ticket to and from the International Airport in Bangkok  

designated by TICA will be issued to all approved candidates. 

  - The roundtrip electronic-air tickets will be sent to the participant by the representative of 

the Thai Airways International Public Company Limited in the participants’ countries. 

2. Living allowance at the rate of Baht 500 per day (equivalent to approximately US$15) will be 

paid to each participant during his/her stay in Thailand. This living allowance is for food, local 

transportation, and other personal daily expenses. However, each participant is suggested to 

have some money for a few day expenses prior to the allowance payment. 

 
PROVISION OF FACILITIES  
 The Course facilities will be given by the Bureau of Energy Human Resource 

Development, Department of Alternative Energy Development and Efficiency. The training venue 

is the Practical Energy Management Training Center (Mini Plant), Soi Charusorn, Phaholyothin 

Road, Klong-luang, Pathumthani 12120, THAILAND Tel. (+662)529-3905. 

 
CERTIFICATE 
 Participants who have successfully completed the Course will be awarded a certificate 

issued by TICA, JICA Thailand office and DEDE. 

 

OTHER INFORMATION 
1. Participants are required to arrive in Thailand on the date as designated by TICA after its 

confirmation of acceptance. However, it will be finally confirmed through the air tickets sent to 

the participants. 

2. Participants should assume responsibility for other expenses occurred during travelling 

between their countries and Thailand. 

3. Participants shall make their own arrangements for any private financial matters. This is not 

provided by TICA and JICA. 

4. Upon arrival at Suvarnabhumi International Airport, participants will be met by staff from travel 

agencies arranged by TICA. If not, each participant must take the AIRPORT LIMOUSINE at the 

airport to the reserved hotel. The payment for limousine service could be reimbursed 

afterwards. 

5. Participants are required to observe strictly on the course schedule. 

6. Application of participants to change or alter the training subject, or to extend the training period 

will not be accepted. 

7. Participants are required not to bring with them any of their family members. 

8. In accordance with relevant Thai regulations, medical insurance will be provided for each 

participant after arrival in Thailand. 

9. Prior to arrival in Thailand, all participants must first obtain the appropriate visas from the Royal 

Thai Embassy Consular Representative in their countries. 
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                                                       Tentative Training Schedule                                    Annex I  

Date Day Time Session Remark 
14 Feb. 2010 Sun.   Arrival in Bangkok   
15 Feb. 2010 Mon. 8:30 - 9:00 Registration   
   9:00 - 9:10 Orientation/Programme guide   
   9:10 - 9:40 Opening Ceremony   
   9:40 - 10:00 Group Photo & Coffee Break   
   10:00 - 10:30 World Energy Scenario and Global Warming   
   10:30 - 11:30 Energy Conservation Law in Thailand   
   11:30 - 12:00 Energy Conservation Policy and Measures in Thailand   
   13:00 - 15:00 Report Presentation   
   15:00 - 16:00 Energy Management System   
    16.00 - 16.30 Pre-Test  
  17.00-20.00 Welcome Party  
16 Feb. 2010 Tue. 9:00 - 11:00 Introduction: Energy Audit   
   11:00 - 11:15 Coffee Break   
   11:15 - 12:00 Introduction to Mini-Plant and Measurement facilities(1)   

   13:00 - 14:00 Measurement facilities(2)   
   14:00 - 14:15 Coffee Break   
   14:15 - 16:30 Energy Conservation of Air Condition System    

17 Feb. 2010 Thu. 9:00 - 11:00 Energy Conservation for Lighing System (Theory)    
    11:00- 11:15 Coffee Break   
    11:15- 16:30 Visit Display Center    
18 Feb. 2010 Wed. 9:00 - 11:00 Energy Conservation for Pumps(Theory)    
   11:00 – 11:15 Coffee Break   
   11:15 - 12:00 Energy Conservation for Pumps (Practice)    
   13:00 - 14:00 Energy Conservation for Fans  (Theory)     
   14:00 - 14:15 Coffee Break   
   14:14 - 16:30 Energy Conservation for Fans(Practice)     

19 Feb. 2010 Thu. 9:00 - 11:00 Energy Conservation for Air Compressors (Theory)    
    11:00- 11:15 Coffee Break   
    11:15- 12:00 Energy Conservation for Air Compressors (Practice)    
    13:00 – 16:30 Successfulcase Expert 
20 Feb. 2010 Sat 9:00 - 16:30 Cultural visit   
21 Feb. 2010 Sun 9:00 - 16:30 Holliday   
22 Feb. 2010 Mon 9:00 - 11:00 Energy Conservation for Combustion System (Theory)   
    11:00- 11:15 Coffee Break   
    11:15- 12:00 Energy Conservation for Combustion System (Practice)     
    13:00 - 14:00 Energy Conservation for Steam traps (Theory)     

    14:00 - 14:15 Coffee Break   
    14:15 - 16:30 Energy Conservation for Steam traps (Practice)    

23 Feb. 2010 Tue. 9:00 - 16:30 Visit DEDE Project   
24 Feb. 2010 Wed. 9:00 - 12:00 Visit Company of Excellence in Energy Conservation in building (1)   

   13:00 - 16:30 Visit Company of Excellence in Energy Conservation in building (2)   
25 Feb. 2010 Thu. 9:00 - 12:00 Visit Company of Excellence in Energy Conservation in Factory (1)   
   13:00 - 16:30 Visit Company of Excellence in Energy Conservation in Factory (2)   

26 Feb. 2010 Fri. 09:00 - 12:00 Evaluation, Conclusion  
   13:00 - 16:00 Post Test    
    17:00 - 20:00 Closing ceremony & Farewell Party Farewell party 

27 Feb. 2010 Sat.   Departure for home Country   
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Annex II 
 
 

Country Report 
 
 

 1. Country Report 
Participants are requested to prepare a country report pertaining to Energy 

Conservation Policies and Measures implemented in their countries for about 15 

minutes presentation, followed by questions and discussion. Report papers should be 

about 10-20 pages and need to be submitted to DEDE on the first week of the training 

course.  Participants from the same country are permitted to join and submit their 

report, and to make a combined presentation. Participants are encouraged to make use 

of Microsoft Power Point, VCD/VDO in Presentation. 

 
 2. Suggested Formats 
       1. Report title, name and country of participants 

      2. Name and description of their organizations and their job responsibilities. 

 

3. General Information 
       a) Brief introduction about the country 

       b) Socio- economic background 

       c) Briefing on the National Energy Conservation Development Plan (if any) 

 
4. Specific information relating to the training program 

a) Energy conservation technologies and policy for reducing global Warming    

    in the ASEAN countries. 

b) Problems relating to energy conservation implementation in the ASEAN  

    countries. 

c) Suggested solutions to the problems outlined above. 

d) Research and development (if any) in the energy conservation or related fields. 

e) Discussions and recommendations in energy management and/or energy 

conservation. 
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General Information 
Third Country Training Program on  

“Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries”  
February 14-25, 2011 in Thailand 

 
The Government of Japan and the Government of the Kingdom of Thailand will cooperate 

with each other in organizing a training course in the field of Energy Conservation to Reduce 

Global Warming for ASEAN Countries (hereinafter referred to as “the course”) . 

The Government of the Kingdom of Thailand will conduct the Course with the support of 

the technical cooperation scheme of the Government of Japan. The Course will be held once a 

year from the Japanese Fiscal Year (JFY) 2008 - 2010, subject to annual consultations between 

both governments.  
 

BACKGROUND TO THE COURSE 
 The training program is practically designed by the Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy, Thailand. The objectives are to provide 

an understanding of world energy scenario and global warming, to promote energy conservation 

policy and measures in Thailand, and to gain experience in the optical and practical training for 

energy efficiency in furnaces, pumps and fans, air compressors, steam traps and air-conditioners 

at the Mini-Plant .The training program provides lectures, site visits, presentations, discussions 

and practical training. This approach will enhance the understanding among ASEAN participants 

to reflect more effective energy conservation policies and activities into their work which will lead 

to the solution of global warming among ASEAN countries. 
 

PURPOSE 
 The purpose of the Course is to improve the potential of personnel of  ASEAN countries 

by improving knowledge in energy conservation. 

 
EXPECTED OUTCOME 
 At the end of the Course, the participants are expected to; 

1) Determine the energy conservation potential and energy conservation measures of 

the machine and the equipment. 

2) Train other personnel in each country to increase the number of skilled people in 

energy conservation so that energy conservation can be sustainably implemented. 
 

TENTATIVE PROGRAMME 
 The course contents are related to Energy Conservation Policies and measures 

implemented in Thailand together with the optical and practical training for Energy efficiency in 

buildings and factories in response to Global Warming reduction. 

Course Outline 

 1) Module I: World Energy Scenario and Global Warming 

 2) Module II: Energy  Management and Energy  Conservation Promotion Acts  

 3) Module III: Thermal Energy Conservation   

 4) Module IV: Electrical Energy Conservation 

 5) Module V: Successful Case Studies  
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QUALIFICATIONS 
 Applicants for the Course are to: 

1. Be nominated by their respective governments in accordance with the procedure 

stipulated below; 

2. Be university graduated or equivalent in Mechanical Engineering, Electrical 

Engineering, or related fields. 

3.  Be persons who are engaged in Energy Conservation, Promotion or related fields, with 

at least two (2)-year- working experiences. 

4.  Be under forty-five (45) years of age. 

5.  Have good command of spoken and written English. 

6. Be in good health both physically and mentally; each participant should have a health 

certificate provided by an authorized physician. The Medical Report Form is attached 

together with the Nomination Form. Pregnancy is regarded as a disqualifying 

condition for participation in the Course. 

 
 INVITED COUNTRIES 
 The governments of the following countries are invited to apply for the Course by 

nominating their applicant (s): Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam, Indonesia, Philippines, 

Malaysia and Thailand. Brunei Darussalam and Singapore are invited to the Course  on their own 

government expenses. TICA and JICA will not bear any costs for those applicant(s). 

 
NUMBER OF PARTICIPANTS 
 The number of participants of this Course from the invited countries shall not exceed 

twenty-one (21) in total. The number of participants from Thailand in this third year shall not 

exceed six (6). The number of participants from the invited countries will be considered according 

to the priority of the application and qualification. 

 

DURATION 
 Approximately two (2) weeks during February 14-25 , 2011 
 
LANGUAGE  
 The Course will be conducted in English. 
 
APPLICATION PROCEDURES 
1. The invited governments applying for the Course on behalf of their applicant(s) should forward 

three (3) copies of the prescribed application form for each applicant to the Government of the 

Kingdom of Thailand through their diplomatic channels no later than thirty (30) days before the 

commencement of the course. 

2. The Government of the Kingdom of Thailand will inform the applying governments whether or 

not the applicant is accepted to the Course within fifteen (15) days before the commencement 

of the course. 

 
ALLOWANCE AND EXPENSES 
1. The following allowance and expenses will be borne by the Royal Thai Government and the 

Government of Japan: 

- Economy class round trip air ticket to and from the International Airport in Bangkok  

designated by TICA will be issued to all approved candidates. 
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  - The roundtrip electronic-air tickets will be sent to the participants by the representative 

of the Thai Airways International Public Company Limited in the participants’ countries. 

2. Living allowance at the rate of Baht 500 per day (equivalent to approximately US$16) will be 

paid to each participant during his/her stay in Thailand. This living allowance is for food, local 

transportation, and other personal daily expenses. However, each participant is suggested to 

have some pocket money for a few day expenses prior to the allowance payment. 

 
PROVISION OF FACILITIES  
 The Course facilities will be given by the Bureau of Energy Human Resource 

Development, Department of Alternative Energy Development and Efficiency. The training venue 

is the Practical Energy Management Training Center (Mini Plant), Soi Charusorn, Phaholyothin 

Road, Klong-luang, Pathumthani 12120, THAILAND Tel. (+662)529-3662. 

 

CERTIFICATE 
 Participants who have successfully completed the Course will be awarded a certificate 

issued by TICA, JICA Thailand office and DEDE. 

 

OTHER INFORMATION 
1. Participants are required to arrive in Thailand on the date as designated by TICA after its 

confirmation of acceptance. However, it will be finally confirmed through the air tickets sent to 

the participants. 

2. Participants should assume responsibility for other expenses occurred during travelling 

between their countries and Thailand. 

3. Participants shall make their own arrangements for any private financial matters. This is not 

provided by TICA and JICA. 

4. Upon arrival at Suvarnabhumi International Airport, participants are asked to 

look for TICA sign at the AOT Limousine customer relation counters and proceed to it. 

Participants are required to show the Instruction of Fellowship Award at the counter so that 

arrangements for airport transfer to the reserved accommodation will be made. Participants do not 

have to pay for the AOT limousine service charge since the cost will be paid directly to AOT by 

TICA. Participants are recommended not to take a public taxi to the hotel by themselves as 

the taxi fees cannot be refundable.  

5. Participants are required to observe strictly on the course schedule. 

6. Application of participants to change or alter the training subject, or to extend the training period 

will not be accepted. 

7. Participants are required not to bring with them any of their family members. 

8. In accordance with relevant Thai regulations, medical insurance will be provided for each 

participant after arrival in Thailand. 

9. Prior to arrival in Thailand, all participants must first obtain the appropriate visas from the Royal 

Thai Embassy Consular Representative in their countries. 
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                                                       Tentative Training Schedule                                    Annex I  

Date Duration Time Session Speaker 
Day 1 – Sunday    Arrive BKK  
Day 2 – Monday 0.5 hr  Opening Ceremony / Orientation  
(EC-Building) 1.0 hr.  World Energy Scenario and Global Warming  
 - Pathumthani - 1.5 hr  Energy Efficiency Policy and Measures in Thailand  
 1.5 hr  Renewable Energy Policy and Measures in Thailand  

 1.5 hr  Country Report  
   Welcome Party  
Day 3 – Tuesday 1.5 hr  Introduction to Energy Management System  
(EC-Building) 1.5 hr  Introduction to Energy Conservation Technologies in :   
 - Pathumthani -   : Residential Sector  
   : Commercial Building Sector  
   : Industrial Sector  
 3.0 hr  Visit Display Centre (Residential/Commercial Bldg/Industrial)  
Day 4 – 
Wednesday 

4.0 hr  The development of Renewable & Alternative Energy in Thailand 
 

 

(EC-Building)   : Biofuel  
 - Pathumthani -   : Biogas & Biomass  
   : Hydro Power or Fuel Cell  
  

2.0 hr 
 : Wind & Solar Energy  

Visit Renewable Energy at Energy Conservation Building 
 

Day 5 – Thursday   Introduction to Mini-Plant and Measurement Facilities  
(MiniPlant) 1.5 hr  Station 1 : Pump (Theory)  

 1.5 hr  Station 1 : Pump (Practical)  

 1.5 hr  Station 2-3 : Air Compressor / Fan (Theory)  

 1.5 hr  Station 2-3 : Air Compressor / Fan (Practical)  

     
Day 6 – Friday   Site Visit (1) – Energy Efficiency  

Day 7 – Saturday   Cultural visit  
Day 8 – Sunday   Day off  
Day 9 – Monday   Introduction to Mini-Plant and Measurement Facilities  
(MiniPlant) 1.5 hr  Station 4-5 : Combustion & Steam Trap (Theory)  
 1.5 hr  Station 4-5 : Combustion & Steam Trap (Practical)  
 1.5 hr  Station 6 : Air Conditioning (Theory)  
 1.5 hr  Station 6 : Air Conditioning (Practical)  
     
Day 10 – 
Tuesday 

3.0 hr.  Energy Conservation Best Practices- Case Studies  

(EC-Building) 3.0 hr.  Workshop and Group Discussion (1)  
Day 11 – 
Wednesday 

  Site Visit (2) – Energy Efficiency & Renewable Energy   

Day 12 – 
Thursday 

  Site Visit (3) – Renewable Energy  

Day 13 – Friday   Evaluation & Conclusion  
(EC-Building)   Closing Ceremony & Farewell Party  

Day 14 – 
Saturday 

   Departure for home Country  
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Annex II 
 
 

Country Report 
 
 

 1. Country Report 
Participants are requested to prepare a country report pertaining to Energy 

Conservation Policies and Measures implemented in their countries for about 15 

minutes presentation, followed by questions and discussion. Report papers should be 

about 10-20 pages and need to be submitted to DEDE on the first week of the training 

course.  Participants from the same country are permitted to join and submit their 

report, and to make a combined presentation. Participants are encouraged to make use 

of Microsoft Power Point, VCD/VDO in Presentation. 

 
 2. Suggested Formats 
       1. Report title, name and country of participants 

      2. Name and description of their organizations and their job responsibilities. 

 

3. General Information 
       a) Brief introduction about the country 

       b) Socio- economic background 

       c) Briefing on the National Energy Conservation Development Plan (if any) 

 
4. Specific information relating to the training program 

a) Energy conservation technologies and policy for reducing global Warming    

    in ASEAN countries. 

b) Problems relating to energy conservation implementation in ASEAN  

    countries. 

c) Suggested solutions to the problems outlined above. 

d) Research and development (if any) in the energy conservation or related fields. 

e) Discussions and recommendations in energy management and/or energy 

conservation. 
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Countries Partnership Branch 
 
 
 

    
 

 
Ministry of Foreign Affairs 

Thailand International Development Cooperation Agency (TICA) 
962 Krung Kasem Road, Bangkok 10100, Thailand 

Tel. (662) 281 1031, 281 0482   Fax (662) 281 1002, 281 7176 
Email: tica@mfa.go.th    Website: www.mfa.go.th 

 

 FELLOWSHIP APPLICATION FORM 
 

 

INSTRUCTIONS 
 

This application form is composed of five parts (part A to part E) and should 
be completed in triplicate. Part A to part D should be completed by the 
candidate and part E by the government authority in typewritten form. Each 
question must be answered clearly and completely.  Detailed answers are 
required in order to make the most appropriate arrangements. 

 

Official 
authority of the nominating Government will then forward three copies of the 
certified application forms to the Thailand International Development 
Cooperation Agency (TICA), 962 Krung Kasem Road, Bangkok 10100, 
Thailand, through the Royal Thai Embassy in the nominating country. The 
nominee is required to attach medical report or health status certification.   

 

Course Name: Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries 
                                                                   15-28 February 2009 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          

A.  PERSONAL HISTORY 
 

Title Family name (as shown in passport) Given names Sex 
      Mr. 
      Mrs. 
      Ms. 

      
     Male 
     Female 

City and country of birth Nationality Date of birth 
(DD/MM/YY) 

Age Marital 
Status 

Religion 

        
Work address (Please complete this section as clear as 
possible in typewritten) 
 

Home address (Please complete this section as clear as 
possible, information will be used for travel 
arrangements.) 

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Fax No : (Country Code / 
Area Code / Number) 

Telephone No : Telephone No : 

  International Airport/City for departure : 

Email address :  

If you have already held a pass port, please attach a copy of your passport to the application form 
   Page 1 of 3 pages 

 

    (Please attach  
 photograph here) 
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Languages : READ WRITE SPEAK 
Mother tongue :……………………………...…. Excellent Good Fair Excellent Good Fair Excellent Good Fair 
English          
Other …………………………………..          
 
English Proficiency Test  (please attach)                � TOEFL    Score …………..    �  IELTs    Score………….. 
 (only a candidate for a degree course)                     � Other (specify) …………………………………………………………… 
EDUCATION RECORD 

 
Education Institution 

 
City / Country 

 

Years Attended 
   From              To 

 

Degrees, Diplomas  
and Certificates 

 

Special fields of 
study 

 
 
 
 
 
 

    

Have you ever been trained in Thailand? If yes, please specify title of the course, where and for how long? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
For a candidate for a degree program, please give a list of relevant publications/researches (do not attach details) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

B. EMPLOYMENT RECORD  :  It is important to give complete information. For each post you have  
                                                         occupied, give details of your duties and responsibilities. 
Present or most recent post : 
Dates from _______________  to ________________ 

Description of your work, 
including your personal responsibilities 

Title of your  post : 
 

 

Name of organization : 
 

 

Type of organization : 
 

 

Official address : 
 
 

 

Previous post : 
Dates from ______________ to _________________ 

Description of your work, 
including your personal responsibilities 

Title of your  post : 
 

 

Name of organization : 
 

 

Type of organization :  
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C. EXPECTATIONS 
Please describe the practical use you will make of this training/study on your return home in relation to the 
responsibilities you expect to assume and the conditions existing in your country in the field of your 
training.(give the attached paper, if necessary) 
 

 

 

 
D. REFERENCES  (only a candidate for a degree programme please attach the recommendation letters from 
two persons acquainted with your academic and professional experiences.)   
 
I certify that my statements in answer to the foregoing questions are true, complete and correct to the best of 
my knowledge and belief. 
 
If accepted for a training award, I undertake to :- 

(a) carry out such instructions and abide by such conditions as may be stipulated by both the nominating 
government and the host government in respect of this course of training; 

(b) follow the course of training, and abide by the rules of the university or other institutions or 
establishment in which I undertake to train; 

(c) refrain from engaging in political activities, or any form of employment for profit or gain; 
(d) submit any progress reports which may be prescribed; 
(e) return to my home country promptly upon the completion of my course of training 
 

I also fully understand that if I am granted a fellowship award, it may be subsequently withdrawn       
if I fail to make adequate progress or for other sufficient cause determined by the host Government. 
 

                                                                        Signature of applicant : ………………………………………………..……    

                                                                        Printed name : …………………………………..……………………………….  

                                                                        Date : …………………………………………….…………….………………….. 
 
 

E. GOVERNMENT AUTHORISATION : To be completed by the nominating Government or the  
        agency from whom the nomination has been invited. 
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I certify that, to the best of my knowledge,    
(a) all information supplied by the nominee is complete and correct ; 
(b) the nominee has adequate knowledge and experience in related fields and has adequate English proficiency 

for the purpose of the fellowship in Thailand. 
On return from the fellowship, the nominee will be employed in the following position : 

Title of post …………….…………….……………..……………………………………………………………………………… 
Duties and responsibilities…………………….…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                              
                                                                                             Signature of responsible Government official 

     Official stamp :                                                                  Title : ……….………………………………………………… 

Organisation : ……………………………………………..……………Official address: ……………………………………………

         

                                                                                                           Date :    ……………..…………………………………… 
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MEDICAL REPORT 

Attachment 

Name of Nominee …………………………………………………………………………………………...……….…   

Country…………….…………………………………………………………………………………………………………..… 
Age : ………… Sex : ………………. 

Physical Examination (To be filled in by physician) 
Height ……………..…. Cms.      Weight ……....…...kgs.       Blood Pressure …….…..….… mm.Hg.       Pulse …………..…../min. 

Vision     Right  .…..………..……    Left ………………......           Eyes …………………….…...    With glasses  /  Without glasses 
Check each item in appropriate column 
 Items                           Normal             Abnormal                             Additional Comments 

General                                                                                                ………………….………………………………………………. 

Skin, Scalp                                                                                          …………………………………………………………………. 
Lymph nodes                                                                                      ……………………………………………………………………. 
Eyes                                                                                                    ……………………………………………………………………. 
Ears :                                                                                                   ……………………………………………………………………. 
Otoscopic Exam 

Nose                                                                                                    ……………………………………………………………………. 
Pharynx & tonsils                                                                               ……………………………………………………………………. 

Teeth                                                                                                   ……………………………………………………………………. 
Thyroid gland                                                                                     ……………………………………………………………………. 
Lungs                                                                                                  ……………………………………………………………………. 
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Heart                                                                                                   ……………………………………………………………………. 
Abdomen                                                                                            ……………………………………………………………………. 
Liver                                                                                                   ……………………………………………………………………. 
Spleen                                                                                                 ……………………………………………………………………. 
Hernia                                                                                                 ……………………………………………………………………. 
External genitalia                                                                                ……………………………………………………………………. 

Rectal exam.                                                                                       ……………………………………………………………………. 
Vertebrae                                                                                            ……………………………………………………………………. 
Locomotor                                                                                          ……………………………………………………………………. 
Reflexes                                                                                      ……………………………………………………………………. 
Mental health status                                                                            ……………………………………………………………………. 
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LABORATORY EXAMINATIONS 

Blood group  ……………..………..…….     Blood film for malaria ………………..…..…………………..    Hb ……………………….…. gm% 

WBC  …………………………………………………..……… Cells/cu.mm. 

Differential        PMN ……………………. %   Lymp ……….……..……… %   Mono …………..……..…… %   Eos ………………..….. % 

                          Baso  ………………………………..… %   Band …………………………………… %   Blast …………………..………………. % 

Urinalysis :        Colour ……………………………..   Sp. Gr ……………..………………   pH …………..………….   Sugar ………………….………. 

                                             Alb ………………….………….   Blood …………………..……….   Ketones ……………..….……….   Blie…………..………………… 

                          Micro : WBC ……….………………./HPF., RBC ………………….……./HPF., Epethelial………….…………. /HPF. 

                          Casts …………………………………………./ HPD., Others  ……………………………………..……………………………………………. 

Stool examination for parasite & Ova  …………………………………………………………………………………………………….………………………. 
Chest X – Ray report  ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
Urine pregnancy test  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Is the nominee able physically and mentally to carry on intensive study away from home? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Is the nominee free from infectious diseases (such as tuberculosis, leprosy, syphillis and  filariasis) and other 

conditions (such as psychosis and drug addiction) which could present risks for anyone during the fellowship 
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period? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Does the nominee have any condition or defect which might require treatment during the fellowship period? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Full name and address of                                    Physician signature    ……………………………………..……………………….… M.D. 

Examining physician (printed)                                                            (……………………………………………………………………) 

…………………………………………………………….………                                  Date    ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ     ปพ. สพบ.      โทร. ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                          วันท่ี                มกราคม ๒๕๕๔ 

เรือ่ง แจงผลการพจิารณาผูสมัครรับทนุ ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming 

for ASEAN Countries 

 

เรยีน  รพพ. (ธรรมยศ)  

 

  

  ดวยสาํนักงานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (สพร.) เสนอรายช่ือผูสมัคร

รับทุนหลักสูตร  Energy Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries ซึ่งกําหนดจัดขึ้น             

ในระหวางวนัที ่ ๑๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕ ๔ ณ ศูนยฝกอบร มปฏบิตักิารดานการจัดการพลงังาน       

(Mini Plant) จํานวน ๒๓ ราย มาให พพ. พจิารณาความเหมาะสม ทางวชิาการของผูสมัคร และใหแจงผล

การพจิารณาให สพร. ทราบ  นัน้   

เรือ่งเดมิ 

 

   สพบ. ไดพจิารณาความเหมาะสม ทางวชิาการของผูสมัครดงักลาวเรยีบรอยแลว เห็นวา

ผูสมัครรับทุนทัง้หมด มคีุณสมบัตเิปนไปตามเกณฑที่กําหนดและสมควรใหเขารับการอบรมหลักสูตร  

Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries 

ขอเท็จจรงิ 

 

  จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนาม หนังสื อแจงผลการพจิารณา

ผูสมัครรับทุน เพื่อ สพบ. จะไดดําเนนิการตอไป 

ขอเสนอเพือ่พจิารณา 

 

 

(นายชัยวฒุ ิ สทุธเิรอืงวงศ) 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

 

 

 

 

                                         ผปพ.........................................................วันท่ี.........../.........../......... 
    ผูปฏบัิต.ิ....................................................วันท่ี.........../.........../......... 

                                              เจาหนาท่ีพมิพ/ทาน.................................. วันท่ี.........../.........../........ 
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ที ่พน ๐๕๐๗/ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

                                                                เชิงสะพานกษตัรยิศกึ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐                                            

 

              มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

เรื่อง แจงผลการพจิารณาผูสมัครรับทนุหลกัสตูร Energy Conservation to Reduce Global Warming 

for ASEAN Countries  

 

เรยีน ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมอืเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

 

อางถงึ  หนังสอืสํานักงานความรวมมอืเพื่อการพฒันาระหวางประเทศ ดวนมาก ที ่กต ๑๕๐๒.๒/๑๙๐ 

ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ 

 

สิง่ทีส่งมาดวย รายช่ือผูสมัครรับทุนที่ผานการพจิารณา 

 

ตามหนังสอืที่อางถงึ สํานักงานความรวมมอืเพื่อการพัฒนาระหวางประเท ศ ไดเสนอ

รายช่ือและใบสมัครของผูสมัครรับทุนหลักสูตร  Energy Conservation to Reduce Global Warming for 

ASEAN Countries ซึ่งกําหนดจัด ขึ้นระหวางวนัที ่ ๑๔ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ ศูนยฝกอบรม

ปฏบิตักิารดานการจัดการพลงังาน  (Mini Plant) จํานวน ๒๓ ราย มาใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทน    

และอนุรักษพลังงาน (พพ.) พจิารณาความเหมาะสมทางวชิาการในการเขารวมหลกัสตูร  ความละเอยีด

แจงแลว นัน้   

พพ.ไดพจิารณาควา มเหมาะสม ทางวชิาการใน การเขารวมหลักสูตร ของผูสมัคร แลว 

เห็นวา ผูสมัครรับทุนทัง้หมด จํานวน ๒๓ ราย มี ความเหมาะสมทางวชิาการในการเขารวมหลกัสตูร

ดงักลาว   
. 

จึงเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  

 

    ขอแสดงความนับถอื 

 

 

(นายธรรมยศ  ศรชีวย) 

รองอธบิด ีปฏบิตัริาชการแทน 

อธบิดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓ 

โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ     ปพ. สพบ.      โทร. ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                         วันท่ี                พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรือ่ง ประมาณการคาใชจาย การจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training 

Programme – TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN 

Countries 
 

เรยีน  อพพ. ผาน รพพ. (ธรรมยศ) ผาน ผบก. ผาน ผผ.  
 

  

 ตามที่รัฐบาลญี่ปุนไดพจิารณาอนุมัตขิอเสนอความรวมมอืทางวชิาการ โครง การ           

จัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training Programme – TCTP) ในหลักสูตร Energy 

Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries เปนระยะเวลา ๓ ป ต้ังแตปงบประมาณ 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ (ปงบประมาณญี่ปุน ) ดงัมรีายละเอยีดปรากฏ ใน Record of Discussions (R/D) โดยใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๑  และ ๒๕๕๒   พพ. ไดรับอนุมัตงิบประมาณเพื่อเป นคาใชจาย ในการ จัดฝกอบรม   

เปนเงิน ๑,๕๐๖,๒๐๐ บาท และ ๑,๐๑๖,๓๐๐ บาทตามลําดับ นัน้ 

เรือ่งเดมิ 

 

   สาํหรับปงบประมาณ ๒๕๕๓ กาํหนดจัดฝกอบรมระหวางวนัที่  ๑๔ – ๒๕ กุมภาพันธ

๒๕๕๔ โดยประมาณการคาใชจายเปนเงิน  ๑,๙๖๒,๐๗๒ บาท (หนึ่งลานเกาแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดสบิ

สองบาทถวน) ประกอบดวย               

ขอเท็จจรงิ 

๑. คาใชจายสาํหรับผูเขาอบรม (Invitation Expense) เปนเงิน ๑,๒๓๘,๑๗๒ บาท 

๒. คาใชจายสําหรับจัดหลักสูตรอบรม (Training  Expense) เปนเงิน ๗๒๓,๙๐๐ บาท  

 ทั้งนี้ พพ . จะตองจัดทําหนังสอืแจงประมาณการคาใชจายดังกลาวขางตน ตอสํานักงาน

ความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ เพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในการจัดฝกอบรมตอไป 
 

 จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา  หากเห็นชอบ ขอได โปรดลงนาม หนังสอืแ จงรายละเอยีด

งบประมาณดงักลาวตอ สพร. เพื่อดําเนนิการตอไป 

ขอเสนอเพือ่พจิารณา 

 

 

       (นายชัยวฒุ ิ สทุธเิรอืงวงศ) 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

 

                                          ผปพ.........................................................วันท่ี.........../.........../......... 

         ผูปฏบัิต.ิ....................................................วันท่ี.........../.........../......... 

                                                   เจาหนาท่ีพมิพ/ทาน....................................วันท่ี.........../.........../........ 
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ที ่พน ๐๕๐๗/                                                    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

                                        เชิงสะพานกษัตรยิศกึ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐                                            
 

        พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง แจงรายละเอยีดงบประมาณ 
 

เรยีน ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมอืเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 
 

สิง่ทีส่งมาดวย ๑.  กําหนดการจัดหลักสูตรฝกอบรม จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๒.  รายละเอยีดงบประมาณ  จํานวน ๑ ฉบับ 
 

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  (พพ.) ไดรับความชวยเหลอื                  

ทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผาน สาํนักงานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ  (สพร.) และ

องคการความรวมมอืระหวางประเทศ ของญีปุ่น (JICA)  ภายใตโครงการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศ    

ทีส่าม (Third Countries Country Training Programme - TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to 

reduce Global Warming for ASEAN เพื่อจัดหลกัสตูรฝกอบรมใหกบัประเทศอาเซยีน  ไดแก 

ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สหภาพพมา สาธารณรัฐสงัคมนยิม

เวยีดนาม สาธารณรัฐสงิคโปร  สาธารณรัฐ อนิโดนเีซยี สาธารณรัฐ ฟลปิปนส  มาเลเซยี บรูไนดารุส      

ซาลาม และราชอาณาจักรไทย นัน้ 
 

เพื่อใหการดําเนนิงาน เปนไปอยาง มปีระสทิธภิาพ และตร งตามวัตถุประสงคของ

โครงการฯ  พพ. จึงขอแจงรายละเอยีดงบประมาณสาํหรับการจัดหลกัสตู รฝกอบรมดงักลาว จํานวน 

๑,๙๖๒,๐๗๒ บาท (หนึ่งลานเกาแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดสบิสอง บาทถวน ) เพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในการจัดหลกัสตูรฝกอบรมตอไป ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่งมาดวย 
 

  จึงเรยีนมาเพือ่โปรด พจิารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดแจงผูเกี่ยวของดําเนนิการตอไป

ดวย จะขอบคุณยิง่ 

 

  ขอแสดงความนับถอื 
 

 

(นายไกรฤทธิ์  นลิคูหา) 

อธบิดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓ 

โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ     ปพ. สพบ.      โทร. ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                     วันท่ี                มกราคม  ๒๕๕๔ 

เรือ่ง พจิารณาลงนาม หนังสอื ขอเบกิเงินลวงหนาการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third 

Country Training Programme-TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global 

Warming for ASEAN Countries 

 

เรยีน  รพพ. (ธรรมยศ) ผาน ผบก.  

 

  

 ตามที ่พพ . ไดจัดสงประมาณการคาใชจายในการจัดหลกัสตูร Energy Conservation to 

reduce Global Warming for ASEAN Countries ภายใตความรวมมอืร ะหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลญีปุ่น         

ซึง่จะมกีารจัดฝกอบรมในระหวางวนัที ่ ๑๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และบัดนี้ทางสํานักงานความรวม มอื

เพือ่การพฒันาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ  ไดมหีนงัสอืแจงคาใชจายในการจัดหลักสูตร ฯ 

ดังกลาว มาแลวน้ัน  

เรือ่งเดมิ 

 

 คาใชจายในการจัดหลักสูตรที่ สพร . และ JICA โอนให พพ . ดําเนนิการจํานวนเงินทัง้สิ้น 

๑,๕๒๙,๔๐๐.- บาท แยกเปน 

ขอเท็จจรงิ 

๑) คาใชจายในการจัดฝกอบรม จํานวน ๗๒๓,๙๐๐.- บาท (อยูในความรับผิดชอบของ สพร. 

จํานวน ๑๕๑,๗๐๐.- บาท และอยูในความรับผิดชอบของ JICA จํานวน ๕๗๒,๒๐๐.- บาท) 

(เอกสาร ๑) 

๒) คาใชจายของผูรับทุน จํานวน ๘๐๕,๕๐๐.- บาท (อยูในความรับผิดชอบของ สพร . 

จํานวน  ๖๑๖,๕๐๐.- บาท และอยูในความรับผิดชอบของ JICA จํานวน ๑๘๙,๐๐๐.- บาท)                   

(เอกสาร ๒) 

 

ซึง่ พพ . ตองดาํเนนิการขอเบกิเงินลวงหนา ตามขอ ๑) และ ๒) จาก สพร . เพือ่ใชในการ

จัดหลักสูตร โดยไดเปดบัญชีไวแลวที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน ) สาขามหานาค ช่ือบญัชี Third 

Country Training in Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries เลขที่บัญชี 

๑๕๖-๖-๐๑๔๓๕-๒  

 

 

 

 

 

-๒-/ขอเสนอ.... 
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-๒- 

 

 จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนาม หนังสือเพื่อขอเบกิเงินลวงหนา                   

เพื่อ สพบ. จะไดดําเนนิการตอไป 

ขอเสนอเพือ่พจิารณา 

 

 

 

       (นายชัยวุฒ ิ  สทุธเิรอืงวงศ) 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

                                             ผปพ.........................................................วันท่ี.........../.........../......... 
    ผูปฏบัิต.ิ....................................................วันท่ี.........../.........../......... 

                                                    เจาหนาท่ีพมิพ/ทาน....................................วันท่ี.........../.........../........ 
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ที ่พน ๐๕๐๗/     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

                                                                    เชิงสะพานกษตัรยิศกึ ปทมุวนั กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐                                            
 

              มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง ขอเบกิเงินลวงหนาในการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training Programme -

TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries 
 

เรยีน ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมอืเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 
 

อางถงึ  หนังสอืสํานักงานความรวมมอืเพื่อการพฒันาระหวางประเทศ ดวนมาก ที ่กต ๑๕๐๒.๒/๑๐  

ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ 
 

ตามหนังสอืที่อางถงึ สํานักงานความรวมมอืเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร .)                    

ไดเห็นชอบในการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training Programme – TCTP) หลักสูตร 

Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries และอนุมัตคิาใชจายในการจัด

หลักสูตรดังกลาว โดยสวนที่ พพ. ตองดําเนนิการจํานวนเงินทัง้สิ้น ๑,๕๒๙,๔๐๐.-บาท แยกเปน                       

๑) คาใชจายในการฝกอบรม รวมเปนเงิน ๗๒๓,๙๐๐.- บาท โดยอยูในสวนความรับผิดชอบ

ของ สพร. จํานวน ๑๕๑,๗๐๐.- บาท และในสวนความรับผิดชอบของ JICA จํานวน ๕๗๒,๒๐๐.- บาท  

๒) คาใชจายของผูรับทนุ  ซึง่อยูในสวนความรับผิดชอบของ สพร . จํานวน ๖๑๖,๕๐๐.- บาท 

และในสวนความรับผิดชอบของ JICA จํานวน ๑๘๙,๐๐๐.- บาท ซึง่สพร . ขอความรวมมอื พพ . ในการ

ดาํเนนิการเบกิจาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒-/พพ......... 
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-๒- 

 

พพ . มคีวามป ระสงคขอเบกิเงินลวงหนา  จํานวนทั้งสิ้น  ๑ ,๕๒๙ ,๔๐๐ . - บาท                

(หนึง่ลาน หาแสนสองหมื่นเกาพันสี่รอย บาทถวน ) ซึ่งอยูในสวนความรับผิดชอบของ สพร . เปนเงิน  

๗๖๘,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) และในสวนความรับผิดชอบของ JICA เปนเงิน 

๗๖๑,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองรอย บาทถวน ) เพื่อใชในการจัดหลักสูตรดังกลาว โดยโอน

เงนิเขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน ) สาขามหานาค ช่ือบญัชี Third Country Training in Energy 

Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries เลขที่บัญชี ๑๕๖-๖-๐๑๔๓๕-๒  

   

จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาและดําเนนิการตอไปดวย จะเปนพระคุณยิ่ง  
 

  ขอแสดงความนับถอื 

 

 

(นายธรรมยศ  ศรชีวย) 

รองอธบิด ีปฏบิตัริาชการแทน 

อธบิดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  

โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ     ปพ. สพบ.   โทร. ๐-๒๕๗๗-๗๐๓๕-๔๑ ตอ ๑๘๓ โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                  วันท่ี             มนีาคม  ๒๕๕๔ 

เรือ่ง พจิารณาลงนามหนังสอืขอสงใบสําคัญคาใชจายในการจัดหลักสูตร ฝกอบรมประเทศทีส่าม  

(Third Country Training Programme -TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to Reduce 

Global Warming for ASEAN Countries 
 

เรยีน อพพ. ผาน รพพ. (ธรรมยศ) ผาน ผบก.  
 

ตามที่  พพ. ไดรับอนุมัตงิบประมาณคาใชจายใน การจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศ             

ทีส่าม (Third Country Training Programme-TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to Reduce Global 

Warming for ASEAN Countries จากสาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ  (สพร.) และ

องคการ ความรวมมอืระหวางประเทศ ของญี่ปุน (JICA) รวมเปนเงิน ๑,๕๒๙,๔๐๐.- บาท (หนึง่ลาน             

หาแสนสองหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) นัน้ 

เรือ่งเดมิ 

 

  บดันี้ สพบ . ไดดําเนนิการจัดฝกอบรมเปนที่เรยีบรอยแลว โดยมี คาใชจาย ในการ                 

จัดหลักสูตร เปนเงิน ทั้งสิ้น  ๑,๑๔๙,๘๐๖ .๐๓ บาท  (หนึง่ลาน หนึ่งแสนสี่หมื่นเก าพนัแปดรอยหกบาท               

สามสตางค) แยกเปน 

ขอเท็จจรงิ 

๑. คาใชจายในสวนความรับผิดชอบของ สพร . เปนเงิน  ๔๙๘,๑๗๔.- บาท (สี่แสน

เกาหมื่นแปดพันหนึ่งรอยเจ็ดสบิสี่บาทถวน) ตามสิง่ทีส่งมาดวย ๑ 

๒. คาใชจายในสวนความรับผิดชอบของ JICA เปนเงิน ๖๕๑,๖๓๒.๐๓ บาท (หกแสน

หาหมื่นหนึ่งพันหกรอยสามสบิสองบาทสามสตางค) ตามสิง่ทีส่งมาดวย ๒ 

งบประมาณ สวนทีเ่หลอืจากการจัดหลกัสตูร จํานวนเงิน ๓๗๙ ,๕๙๓ .๙๗ .- บาท              

(สามแสนเจ็ดหมื่นเกาพันหารอยเกาสบิสามบาทเกาสบิเจ็ดสตางค) ซึ่งเปนเงินเหลอืจายในสวนของ สพร . 

เปนเงิน ๒๗๐ ,๐๒๖ .- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นยี่สบิหกบาทถวน ) และในสวนของ JICA เปนเงิน 

๑๐๙ ,๕๖๗ .๙๗ บาท (หนึง่แสนเกาพนัหารอยหกสบิเจ็ดบาทเกาสบิเจ็ดสตางค ) จะนําสงคนืเปนเช็ค             

สั่งจายในนามสํานักงานความรวมมอืเพื่อการพฒันาระหวางประเทศ  

 

 

 

 

    

 

-๒-/ขอเสนอเพื่อ... 
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-๒- 

 

   

   จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา หากเห็นชอบ ขอได โปรดลงนามในหนังสอื ถงึ สพร .                  

เพื่อนําสงใบสําคัญคาใชจายในการจัดหลักสูตร ดังแนบมาพรอมนี้ 

ขอเสนอเพือ่พจิารณา 

 

 

 

                       (นายชัยวฒุ ิ สทุธเิรอืงวงศ) 

                  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผปพ........................................... วันที่.........../.........../......... 

ผูปฏบิัต.ิ.......................................วันที่.........../.........../......... 

                                          เจาหนาทีพ่มิพ/ทาน.......................วันที่.........../.........../........ 
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ที ่พน ๐๕๐๗/                  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

                  เชิงสะพานกษตัรยิศกึ กทม. ๑๐๓๓๐ 

             

                มนีาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง ขอสงใบสาํคญัคาใชจายในการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training 

Programme-TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN 

Countries และสงคนืเงินสวนทีเ่หลอื 

 

เรยีน ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมอืเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  

 

อางถงึ หนังสอืกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที ่พน ๐๕๐๗/๔๗๘ 

 ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

 

สิง่ทีส่งมาดวย ๑.   ใบสําคัญรับเงินในสวนความรับผิดชอบของ สพร. จํานวน ๑๓๖ ฉบับ 

  ๒.   ใบสําคัญรับเงินในสวนความรับผิดชอบของ JICA จํานวน ๒๑๗ ฉบับ 

  ๓.   เช็คธนาคารกรุงไทย สาขามหานาค จํานวน ๒ ฉบับ 

   

  ตามหนังสอืที่อางถงึ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดขอเบกิเงิน

ลวงหนาในการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training Programme - TCTP)                

ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries โดยไดรับอนุมัติ

งบประมาณคาใชจายในการจัดหลกัสตูร รวมเปนเงิน ๑,๕๒๙,๔๐๐.- บาท (หนึ่งลานหาแสนสองหมื่น

เกาพนัสีร่อยบาทถวน ) ซึ่งอยูในสวนความรับผิดชอบของ สพร . เปนเงิน ๗๖๘,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสน

หกหมืน่แปดพนัสองรอยบาทถวน ) และในสวนความรับผิดชอบของ JICA เปนเงิน ๗๖๑,๒๐๐.- บาท 

(เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) ความละเอยีดแจงแลว น้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒-/พพ.ขอสง... 
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  พพ. ขอสงใบสําคัญรับเงินในสวนความรับผิดชอบของ สพร. เปนเงิน ๔๙๘,๑๗๔.- บาท               

(สี่แสนเกาหมื่นแปดพันหนึ่งรอยเจ็ดสบิสี่ บาทถวน ) รายละเอยีดตามสิง่ทีส่งมาดวย ๑ และในสวน            

ความรับผิดชอบของ JICA เปนเงิน ๖๕๑,๖๓๒.๐๓ บาท (หกแสนหาหมืน่หนึง่พนัหกรอยสามสบิสองบาท   

สามสตางค ) รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ งมาดวย ๒ และเช็คสั่งจายในนาม สํานักงานความรวมมอืเพื่อการ

พฒันาระหวางประ เทศ ซึ่งเปนเงิน เหลอืจายในสวน ของ สพร . เปนเงิน ๒๗๐,๐๒๖.- บาท (สองแสน  

เจ็ดหมื่นยี่สิบหกบาทถวน) และในสวนของ JICA เปนเงิน ๑๐๙,๕๖๗.๙๗ บาท (หนึ่งแสนเกาพันหารอย

หกสบิเจ็ดบาทเกาสบิเจ็ดสตางค) รายละเอยีดตามสิง่ทีส่งมาดวย ๓ 

 

  จึงเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนับถอื 
            

 

                      (นายธรรมยศ ศรชีวย) 

             รองอธบิด ีปฏบิตัริาชการแทน 

         อธบิดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

โทร. ๐ ๕๗๗๗ ๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  

โทรสาร ๐ ๕๗๗๗ ๗๐๔๗          
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February 07, 2011 
         

Khun Chaiwut Suttireaungong 
Director Bureau of Energy Human Resource Development 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 
Ministry of Energy  
Energy Conservation Bldg., in Honor of His Majesty the King 
Klong 5, Kong Luang, Pathumthani 12120 
Tel: 02-577-7049 / Fax: 02-577-7047 
E-mail: chaiwut@dede.goth 
 
 
 

RE: 
 

Confirmation letter for Accommodation 
 
 

Dear Khun Chaiwut, 
 
 
 

Thank you for your valued interest in the Century Park Hotel. May I have the pleasure of submitting the 
following confirmation letter for your kind consideration. 
 
Period of Stay  : Arrival date: 13th
     

 February 2011 
Departure date: 26th

 
 February 2011 

No. of Room  : 22 Superior Single rooms 

:   1 Superior Twin room 
 Total:  23 Superior rooms 

 
 

Room Rates   : Superior Single room Baht 1,500.-net/room/night  
Superior Twin room Baht 1,800.-net/room/night  
(The above rates are inclusive of service Charge, VAT and Breakfast) 

 

Special Privilege  : 1 Complimentary Superior Twin room included breakfast during February  
13-26,2011for Khun Akekawat Wangsantitham and Khun Thanakorn Ruensuk 

: Complimentary coffee and tea making facilities in room. 
     : Free use at Fitness Center and Swimming pool 
   : Free Shuttle Bus to the Shopping Center –Daily 
   : Free Shuttle Bus to BTS Victory Monument Station - Daily 
   : Free Shuttle van to King Power Duty Free Mall at Rangnam Road  

: 20% discount at Café at The Park and all of F&B outlets (food only) 
   : 20% discount for laundry service (except dry cleaning) 
 
Late check out policy : Check out at 1:00 pm. by hotel complimentary 
    Check out after 1:00-6:00 pm. will be charged half of room rate  
    Check out after 6:00 pm. will be charged one night 
 
No-show policy  : No-show on the arrival date will result in one night room charge. 
 

 
 
 

          (Cont…2) 
 

REVISED 

mailto:chaiwut@dede.goth�
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Period                          :         February 25, 2011 
Meeting 

  
Time of Function        :    18.00-22.00 hrs. 
 
Type of Function :    Cocktail Reception 
 
Venue                          :    Ayuthaya II-IV room, 3rd

 
 floor  

No. of Guest               :    50 guests 
Guaranteed                :    Please be informed that if the actual number of guests exceed the  
    guaranteed number, the Hotel is in a position to charge for the additional guests. 
              
Price                           :    Cocktail Reception Bht. 700.-nett / guest / day 

    (Inclusive of Softdrinks, Mixer and Draught Beer 30 Ltr
    The price is subject to change if the guest guarantee is reduced 

.) 

 
Complimentary         :  Room arrangement 
                                    : Foam cutting & logo 
                                    : Flower decoration 
                                    : Equipment  
                                    : Podium with microphones 
 
Term of Payment      :    Billing will be settled within 7 days after receipt our invoice. 
 
Cancellation Policy    :           Cancellation 30 days in advance of the function date will be charged a 50%                
   cancellation fee, based on the total guaranteed function revenue. 
 
Thank you very much for your support and choosing the Century Park Hotel for your company’s accommodation 
needs. We look forward to welcoming your guests and assure you that we will do our utmost to make their stay a 
pleasant and memorable experience. Please feel free to contact me for any further assistance. 
 
 

Yours sincerely,      Confirmed and Accepted by;   
 
 
 
 
 
 
 

………………………      …………………………….. 
Pathralee Singsangvien      Khun Chaiwut Suttireaungong 
Assistant Director of Sales     Department of Alternative Energy 
Century Park Hotel                                                              Development and Efficiency 

Ministry of Energy  
 
By e-mail 
………………………. 
Jiraporn  Lertsupanan        
Asst. Banquet Sales Manager       
Century Park Hotel   
 
 

9 Ratchaprarop Road, Pratunam-Victory Monument, Bangkok 10400, Thailand 
Tel. 66 02- 246 7800 / Fax. 66 02- 246 7197, 02 -246 4583 E-mail: corporate@centuryparkhotel.com  www.centuryparkhotel.com 

mailto:corporate@centuryparkhotel.com�
http://www.centuryparkhotel.com/�
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รายละเอียดการขอใชบริการรถ AOT Limousine เพ่ือรับผูรับทุน 

หลักสูตร Energy Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries  

ระหวางวันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ 2554 

(จัดรถเท่ียวมา) 

Name Country Arrival จัดรถเที่ยวมาสนามบินฯ - โรงแรม 

Date Flight Time 

1. Mr. Yeang Donal Cambodia 13 - Feb - 11 TG 581  11.05 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2554 

2. Mr. Chhim Sophanny Cambodia 13 – Feb - 11 TG 581  11.05 ใชรถ Van Toyota Commuter 1 คัน 

3. Mr. Khlaing Amra Dararith Cambodia 13 – Feb - 11 TG 581  11.05  

4. Mr. Yim Sophy Cambodia 13 – Feb - 11 TG 581  11.05  

5. Ms. Chen Hsiao Wei Singapore 13 - Feb - 11 SQ 972 11.05 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2554 

6. Mr. Lin Yesheng Singapore 13 - Feb - 11 SQ 972 11.05 ใชรถ Sedan Toyota Camry 1 คัน 

7. Mr. Min Min Thant Myanmar 13 – Feb - 11 TG 304  11.45 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2554 

8. Mr. Kyan Win Hlaing Myanmar 13 – Feb - 11 TG 304 11.45 ใชรถ Van Toyota Commuter 1 คัน 

9. Ms. Su Thet Mon Than Myanmar 13 – Feb - 11 TG 304  11.45  

10. Ms. Phyo Mon Win  Myanmar 13 – Feb - 11 TG 304  11.45  
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รายละเอียดการขอใชบริการรถ AOT Limousine เพ่ือรับผูรับทุน 

หลักสูตร Energy Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries  

ระหวางวันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ 2554 

 

(จัดรถเท่ียวมา) 

Name Country Arrival จัดรถเที่ยวมา สนามบินฯ - โรงแรม 

Date Flight Time 

11. Mr. Vuong Xuan Hoa Vietnam 13 – Feb - 11 TG 561 12.30 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2554 

12. Ms. Dao Thi Hien Vietnam 13 – Feb - 11 TG 561 12.30 ใชรถ Van Toyota Commuter 1 คัน 

13. Ms. Le Thuy Huong Vietnam 13 – Feb - 11 TG 561 12.30  

14. Mr. Khankeo Keonammavong Lao PDR. 13 – Feb - 11 TG 571  14.55 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2554 

15. Mr. Sonethasith Keoviseth Lao PDR. 13 – Feb - 11 TG 571  14.55 ใชรถ Sedan Toyota Camry 1 คัน 

16. Mr. Muhammad Nur Taufik Indonesia 13 - Feb - 11  TG 434 16.35 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2554 

17. Mr. Budi Priyo Handono Indonesia 13 – Feb - 11 TG 434 16.35 ใชรถ Sedan Toyota Camry 1 คัน 

หมายเหตุ 

- สงผูรบัทุนท่ี โรงแรมเซ็นจูรี ปารค 

- เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ : นางสาวพรทิพย ใจแสน โทร. 02 280 0980 ตอ 204 , มือถือ 086 902 2288 
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รายละเอียดการขอใชบริการรถ AOT Limousine เพ่ือรับผูรับทุน 

หลักสูตร Energy Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries  

ระหวางวันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ 2554 

(จัดรถเท่ียวกลับ) 

Name Country Arrival จัดรถเที่ยวกลบัโรงแรม - สนามบินฯ 

Date Flight Time 

1. Mr. Yeang Donal Cambodia 26 - Feb - 11 TG 580  07.45 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2554 

2. Mr. Chhim Sophanny Cambodia 26 – Feb - 11 TG 580  07.45 ใชรถ Van Toyota Commuter 1 คัน 

3. Mr. Khlaing Amra Dararith Cambodia 26 – Feb - 11 TG 580  07.45  

4. Mr. Yim Sophy Cambodia 26 – Feb - 11 TG 580  07.45  

5. Ms. Chen Hsiao Wei Singapore 26 - Feb - 11 - - วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2554 

6. Mr. Lin Yesheng Singapore 26 - Feb - 11 - - ใชรถ Sedan Toyota Camry 1 คัน 

7. Mr. Min Min Thant Myanmar 26 – Feb - 11 TG 303  08.00 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2554 

8. Mr. Kyan Win Hlaing Myanmar 26 – Feb - 11 TG 303 08.00 ใชรถ Van Toyota Commuter 1 คัน 

9. Ms. Su Thet Mon Than Myanmar 26 – Feb - 11 TG 303  08.00  

10. Ms. Phyo Mon Win  Myanmar 26 – Feb - 11 TG 303  08.00  
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รายละเอียดการขอใชบริการรถ AOT Limousine เพ่ือรับผูรับทุน 

หลักสูตร Energy Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries  

ระหวางวันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ 2554 

(จัดรถเท่ียวกลับ) 

Name Country Arrival จัดรถเที่ยวมา โรงแรม - สนามบินฯ 

Date Flight Time 

11. Mr. Vuong Xuan Hoa Vietnam 26 – Feb - 11 TG 560 07.50 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2554 

12. Ms. Dao Thi Hien Vietnam 26 – Feb - 11 TG 560 07.50 ใชรถ Van Toyota Commuter 1 คัน 

13. Ms. Le Thuy Huong Vietnam 26 – Feb - 11 TG 560 07.50  

14. Mr. Khankeo Keonammavong Lao PDR. 26 – Feb - 11 TG 570  11.45 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2554 

15. Mr. Sonethasith Keoviseth Lao PDR. 26 – Feb - 11 TG 570  11.45  

16. Mr. Muhammad Nur Taufik Indonesia 26 – Feb - 11 TG 434 08.20 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2554 

17. Mr. Budi Priyo Handono Indonesia 26 – Feb - 11 TG 434 08.20 ใชรถ Sedan Toyota Camry 1 คัน 
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Dear Trainee, 
 
Welcome to Thailand to the training course  on  Third   Country  Training in Energy 
Conservation  to Reduce  Global Warming  for  ASEAN Countries  jointly  hosted  by 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE ) , Japan 
International Cooperation Agency ( JICA ) and Thailand International Development 
Cooperation Agency (TICA )  on 14-25  February,2011. 
  
This guide is meant to provide you with useful information both before and during 
your   stay with us. It includes some practical  and logistical information ,some facts 
about  local  conditions, important addresses , places  and many  useful  hints  to  
facilitate your stay. We recommend you to read this document carefully in advance 
of your arrival ! 
 
If you have any queries or suggestions before and along this training course; we 
welcome all questions and   comments. To give your feedback, just send an   e-mail to: 
  
Thanakorn_r@dede.go.th :     Representative of Department of Alternative Energy  
                                     Development and Efficiency (DEDE) 
  
*** Please note  that  on  14th

 

  February ( Day 1 ) 14.30- 16.00 p.m. there  are the session of 
Country  Report  Presentation . Thus  the representatives   of  8   countries will have  to 
present  15  minutes  each. Please  prepare  documents and /or  power  point  files.  

 
         1. Travel Arrangement: 
 

        1.1 Training Days & Site Visit : 
 

       Century Park Hotel to Energy Conservation Building/Mini Plant/Site Visit 
        (14 -18 February, 21-25 February 2011)  
 
       Transport: By Van 
        -  Leaving hotel Time:  Only  on 14 February 2011, leave at 7.00 a.m. 
Other days: leave at 7:30 a.m.  Meet at hotel lobby, please look for sign board 
as shown below: 

 

 
 

 
  

mailto:Thanakorn_r@dede.go.th�
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1.2 Excursion : Cultural Visit:  (Saturday 19 February 2011) 
 

         Hotel to Bang Nam Phueng Floating Market at Samutprakarn Province  
 
          Transport  by Van 
        - Leaving hotel:  7:30 a.m., meeting  at hotel lobby 
 

 Coordinator : Mr.Thanakorn   Ruensuk – Senior Human Resource Officer  
                                 
                               Tel. 089- 204 2001   

 
Supporting Staff : Mr.Akekawat, Ms.Pornpimol, Ms.Kanyarat and Ms.Sudarat  
 

    1.3 On departure, transport by AOT  limousine  will   be arranged from 
the Hotel to Suvarnabhumi International Airport  before three  hours of  each  
trainee’s  return flight.   

 
2. Social events 
 
All participants are invited to: 
 
Welcome Party   : Monday 14th

  Venue  : Energy Conservation Building 
 February 2011 

  Time   : 17:00 - 20:00 
 
Farewell Party   : Friday 25th

  Venue  : Century Park Hotel 
 February 2011 

  Time    : 17:00 – 20:00 
 

3. Food arrangement 
         

  Training at Energy Conservation Building & Mini Plant 
 
        - Total 7 days (14-17, 21-22, 25 February 2011    
           Breakfast : At the hotel 
 
        - Lunch : DEDE will organize lunch for all participants. 
  100 Baht/day will be deducted from living allowance 
  (100 x 7 = 700 Baht) 
 
              -  Dinner : At your convenience 

 
 
 
 
Contact Person: 
  
Mr.Thanakorn Ruensuk (Senior Human Resource Officer) Tel: 66 89 2042001 
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Training Programme for the Third ASEAN Training Course on 

“Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries” 

February 14-25, 2011 
Date Duration Time Session Speaker 

Sun. 13 February 2011    Arrive BKK  
Mon.14 February 2011 0.5 hr 9:00 - 9:30  Opening Ceremony / Orientation DEDE 

(EC-Building) 1.0 hr 9:30 - 10:30 World Energy Scenario and Global Warming Miss.Jaraspan 
- Pathumthani -  

1.5 hr 
 
10:30 - 12:00  

Coffee Break 
Energy Efficiency Policy and Measures in Thailand 

 
Mr.Manaswee 

  
1.5 hr 

12:00 - 13:00 
13:00 - 14:30 

Lunch 
Renewable Energy Policy and Measures in Thailand 

 
Dr.Prasert 

  
1.5 hr 

 
14:30 - 16:00 

Coffee Break 
Country Report 

 
Participants 

  17:00 - 20:00 Welcome Party  
Tue.15 February 2011 1.5 hr 9:00 - 10:30 Introduction to Energy Management System 

Coffee Break 
Mr.Pongphat 

(EC-Building) 1.5 hr 10:30 - 12:00 Introduction to Energy Conservation Technologies in :  Mr.Pongphat 
- Pathumthani -   Residential Sector / Commercial Building Sector / Industrial Sector  

  12:00 - 13:00 Lunch  
 3.0 hr 13:00 - 14:30 

 
14:30 - 16:00 

Visit Display Centre (Residential/Commercial Bldg/Industrial) 
Coffee Break 
Visit Display Centre (Industrial)  

Mr.Somkiat 
 

Mr.Somkiat 
Wed.16 February 2011 4.0 hr 9:00 - 13:00 

10.30 - 12.00 
The development of Renewable & Alternative Energy in Thailand 

: Biofuel 
Mr.Rangsan 

 
(EC-Building)   

 
Coffee Break 

: Biogas & Biomass 
 
 

- Pathumthani -  12.00 - 13.00 Lunch  
  13:00 - 14:00 

 
: Hydro Power of Fuel Cell 
: Wind & Solar Energy 

Mr.Rangsan 

  
2.0 hr 

 
14.00 - 16.00 

Coffee Break  
Visit Renewable Energy at Energy Conservation Building 

 
Mr.Somkiat 

Thu. 17 February 2011 1.0 hr 9:00 – 10:00 Introduction to Mini-Plant and Measurement Facilities Mr.Amornsak 
(MiniPlant) 1.0 hr 10.00 - 11.00  Station 1 : Pump (Theory) 

Coffee Break 
Mr.Jirayut 

- Pathumthani - 1.0 hr 
 

11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 

Station 1 : Pump (Practical) 
Lunch 

Mr.jirayut 

 1.5 hr 13:00 - 14:30 Station 2-3 : Air Compressor / Fan (Theory) 
Coffee Break 

Mr.Kamol 

 1.5 hr 14:30 - 16:00 Station 2-3 : Air Compressor / Fan (Practical) Mr.kamol 
Fri. 18 February 2011   Site Visit (1) – Energy Efficiency Phayathai 

Sriracha Hospital 
Sat. 19 February 2011   Cultural visit Bangnamphung 

Floating Market 
Sun. 20 February 2011   Day off  
Mon.21 February 2011     

(MiniPlant) 1.5 hr 9:00 - 10:30 Station 4-5 : Combustion & Steam Trap (Theory)\ 
Coffee Break 

Mr.Padungsak 
 

 1.5 hr 10:30 - 12:00 
12:00 - 13:00 

Station 4-5 : Combustion & Steam Trap (Practical) 
Lunch 

Mr.Padungsak 

 1.5 hr 13:00 - 14:30 Station 6 : Air Conditioning (Theory) 
Coffee Break 

Dr.Prakob 

 1.5 hr 14:30 - 16:00 Station 6 : Air Conditioning (Practical) Dr.Prakob 
Tue. 22 February 2011 3.0 hr. 9:00 - 12:00 

12:00 - 13:00 
Energy Conservation Best Practices- Case Studies / Coffee Break 
Lunch 

Mr.Jirayut 

(EC-Building) 3.0 hr. 13:00 - 16:00 Workshop and Group Discussion / Coffee Break Mr.Kamol 
Mrs.Nisa 

Wed.23 February 2011   Site Visit (2) –Renewable Energy  Comsaed  
River Kwai Resort 

Thu. 24 February 2011   Site Visit (3) – Energy Efficiency & Renewable Energy Kasemsak 
Fri. 25 February 2011  9:00 - 12:00 

13:00 – 16:00 
Evaluation / Coffee Break 
Conclusion / Coffee Break 

DEDE 

(EC-Building)  17:00 – 22:00 Closing Ceremony & Farewell Party  

Sat. 26 February 2011    Departure for home Country  
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The Map of Century Park Hotel is shown as below: 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ     ปพ. สพบ.      โทร. ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ 

ที ่                                                                            วันที ่               กุมภาพันธ  ๒๕๕๓ 

เร่ือง ขออนุมัติหลักการเชารถตูปรับอากาศ จํานวน ๑๐ ที่น่ัง 

 

เรียน  ผพบ.  

 

 ตามที่ พพ . ไดกาํหนด จัดหลักสูตรฝกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training 

Programme-TCTP) ในหลกัสตูร Energy Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries ใน

ระหวางวันที ่๒-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ น้ัน 

 ในการดําเนินการดังกลาวมีความจําเปนตองเชา รถตูปรับอากาศ เพือ่ใชในการรับ-สงผูเขารับ

การฝกอบรม มีรายละเอียดดังน้ี 

๑. นําผูเขารับการฝกอบรม  จากโรงแรมที่พัก (เซ็นจูร่ี ปารค ) ไปเขารับการฝกอบรม             

ณ อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๒-๔ และ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ 

๒. นําผูเขารับการฝกอบรม จากโรงแรมที่พัก (เซ็นจูร่ี ปารค ) ไปเขารับการฝกอบรม             

ณ ศูนยฝกอบรมปฏิบัติการดานการจัดการพลังงาน (Mini Plant) ในวันที ่๕, ๘ และ ๙ 

มีนาคม ๒๕๕๓ 

๓. นําผูเขารับการฝกอบรม จากโรงแรมที่พัก (เซ็นจูร่ี ปารค ) ไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล

วิภาวดี และบริษัท อาหารยอดคุณ จํากัด ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 

๔. นําผูเขารับการฝกอบรม จากโรงแรมที่พัก (เซ็นจูร่ี ปารค ) ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัด

สุพรรณบุรี ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 

๕. นําผูเขารับการฝกอบรม จากโรงแรมที่พัก (เซ็นจูร่ี ปารค) ไปศึกษาดูงาน ณ อําเภอเขายอย

จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 

๖. นําผูเขารับการฝกอบรม จากโรงแรมที่พัก (เซ็นจูร่ี ปารค ) ไปศึกษาดูงาน ณ โรงแรม      

แกรนดเมอรเคียว ฟอรจูน และบริษัท กรีนสปอต จํากัด ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 

โดยมีคาใชจายเปนเงินทั้งสิ้น ๘๙,๔๐๐.-บาท (แปดหมื่นเกาพันสี่รอย บาทถวน) รายละเอียดตามใบเสนอราคา   

ที่แนบมาพรอมนี ้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการวาจางเชา รถตูปรับอากาศ  เปนเงนิ ทั้งสิ้น 

๘๙,๔๐๐.-บาท (แปดหมื่นเกาพันสี่รอย บาทถวน )โดยวิธีตกลงราคา โดยใชงบประมาณ องคการความรวมมือ

ระหวางประเทศของญ่ีปุน (JICA) 

 

       (นางสาวพรพิมล  สุวรรณนิมิตร) 

                                นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 

 



ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¤-5 

ใบขอซื้อครุภัณฑ-สั่งจาง

                                                                                                                                                     แบบ พช .พ๑ 

           (สําหรับครุภัณฑ-สั่งจาง) 

 

                                   วันที่        ๑๘      เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

หนวยงาน สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน   

แผนงาน/กิจกรรมการจัดหลักสูตรฝกอบรมประเทศท่ีสาม 

(Third Countries Training Program -TCTP) ในหลักสูตร 

Energy Conservation to Reduce Global Warming for 

ASEAN Countries 

  แนบขอกําหนดรายละเอียดมาแลว 

   ยังไมไดแนบมา จะสงใหภายหลัง 

วันท่ี……..เดือน………………………..พ.ศ…… 

  ขอกําหนดรายละเอียดท่ีสามารถมีครุภัณฑ 

        เสนอราคาได……………………………..ยี่หอ 

        

       ๑.  …………………………………………. 

คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

       ๒.  ………………………………………… 

       ๓. ………………………………………… 

       ๑.  ………………………………………………………….. 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา/เปดซองสอบราคา 

       ๒. …………………………………………………………. 

       ๓. ………………………………………………………….. 

       ๑.  นางสมสุข มุสิผล นักจัดการงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/ตรวจการจาง 

       ๒. นายชวลิต บญุแสง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 

       ๓.  นางสาวพรพิมล สุวรรณนิมิตร นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 

 

................................................................................................  

ผูควบคุมงานกอสราง 

  (ลงนาม)…………………………………….ผูขอซ้ือ/ขอจาง 

               (นางสาวพรพิมล  สุวรรณนิมิตร) 

 

  (ลงนาม)…………………………………………….ผูอนุมัต ิ

                           (นายชัยวุฒิ  สุทธิเรืองวงศ) 

                                          ผพบ. 

                                                     

 

รายการที่ จํานวน รายการ ราคากลาง 

ราคาครัง้สุดทาย 

วันที่ซื้อ/จาง 

(ครั้งที่แลว) 

หมายเหตุ 

๑          วาจางเชารถตูปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่น่ัง รายละเอียด

ตามใบเสนอราคาที่แนบมาพรอมนี้ 

เปนเงนิ 

 

ใชงบประมาณองคการความรวมมือระหวางประเทศ 

ของญ่ีปุน  (JICA ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๙,๔๐๐.๐๐ 

 

 

 

(ฉบับนีส้งฝายพัสดุ)                                                                                                                                 

สําหรับเจาหนาที่พัสดุ 

เลขที่รับ……..วันที่……./…………../…… 

ลงชื่อ…………………………………… 



ÀÒ¤¼¹Ç¡ § 
- ¡ÒÃ Ñ̈´àµÃÕÂÁÊ¶Ò¹·ÕèáÅÐÍØ»¡Ã³�Ï – 
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                                          บันทกึขอความ 
สวนราชการ      ปพ.  สพบ. โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๗๐๓๕-๔๑  ตอ ๑๘๓ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๗๐๔๗ 

ท่ี                                                             วันท่ี             มนีาคม ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ขออนุมัตเิบกิเงินคาตกแตงสถานที่ในพธิเีปด - ปด 

 

เรยีน  ผพบ. ผาน ผปพ. 

 

ตามที ่พพ . ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผานองคการความ  

รวมมอื ประเทศญี่ปุน (JICA) ในโครงการหลักสูตร การฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training      

Program– TCTPในหลักสูตร Energy Conservation to Reduce Global Warming ในระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ 

กมุภาพนัธ  ๒๕๕๔ นัน้ 

 

  ในการนี้มรีายละเอยีดคาใชจายเปนคาตกแตงสถานทีใ่นพธิเีปด- ปด เปนเงินทั้งสิ้น          

๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน)  

 

จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพิ จารณาอนุมัตเิบกิเงินคา ตกแตงสถานที่ ในพธิเีปด- ปด  เปนเงิน

ทั้งสิ้น      ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน ) จากงบประมาณองคการความรวมมอืระหวางประเทศของ

ญี่ปุน (JICA) 

 

 

                                                                                  (นางสาวพรพมิล  สุวรรณนมิติร) 

                                                                                    นักทรัพยากรบุคคล ปฏบิัติการ 

 

 

 

 

 

 



                                            บันทกึขอความ 
สวนราชการ   ปพ.  สพบ. โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๓๕–๔๑  ตอ ๑๘๓ โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 

ท่ี                                                              วันท่ี                  กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ขออนุมัตหิลักการเชาเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

 

เรยีน  ผพบ. ผาน ผปพ. 

 

   ตามที ่พพ . ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผานองคการความรวมมอื

ประเทศญี่ปุน (JICA) ภายใตโครงการจัดหลกัสตูรการฝกอบรมประเทศทีส่าม Third Country Training in Energy 

Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries  ในระหวางวนัที่ ๑๔-๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๔  

 (เรือ่งเดมิ) นัน้ 

 

การอบรมโครงการดังกลาว ผูเขารับการฝกอบรมตองใชเครื่องคอมพวิเตอร ในการ นี้  

สพบ. จึงมคีวามจําเปนตองเชาเครื่องคอมพวิเตอรชนดิพกพา (Notebook) จํานวน ๑๔ เครื่อง จํานวน ๒ วัน 

ในวันที่ ๑๗,๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๔๐๐ บาท รายละเอยีดตามใบเสนอราคาที่

แนบมาพรอมนี้ 

   

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุมัตหิลักการเชาเครื่องคอมพวิเตอร เปนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๔๐๐ บาท 

(สองหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน) จากงบประมาณองคการความรวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) 

  

 

                                                                                        (นางสาวพรพมิล  สุวรรณนมิติร) 

                                                                                          นักทรัพยากรบุคคล ปฏบิัติการ 

 

 

 

 

 

 

 



ÀÒ¤¼¹Ç¡ §-3 

ใบขอซื้อครุภัณฑ-สั่งจาง

                                                                                                                                                     แบบ พช .พ๑ 

           (สําหรับครุภัณฑ-สั่งจาง) 

 

                                   วันที่        ๑๗      เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

หนวยงาน สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน   

แผนงาน/กิจกรรมการจัดหลักสูตรฝกอบรมประเทศท่ีสาม 

(Third Countries Training Program -TCTP) ในหลักสูตร 

Energy Conservation to Reduce Global Warming for 

ASEAN Countries 

  แนบขอกําหนดรายละเอียดมาแลว 

   ยังไมไดแนบมา จะสงใหภายหลัง 

วันท่ี……..เดือน………………………..พ.ศ…… 

  ขอกําหนดรายละเอียดท่ีสามารถมีครุภัณฑ 

        เสนอราคาได……………………………..ยี่หอ 

        

       ๑.  …………………………………………. 

คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

       ๒.  ………………………………………… 

       ๓. …………………………………………. 

 

 

 

       ๑.  ………………………………………………………….. 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา/เปดซองสอบราคา 

       ๒. …………………………………………………………. 

       ๓. ………………………………………………………….. 

       ๑.  นางสมสุข มุสิผล นักจัดการงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/ตรวจการจาง 

       ๒. นายชวลิต บญุแสง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 

       ๓.  นางสาวพรพิมล สุวรรณนิมิตร นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 

 

................................................................................................  

ผูควบคุมงานกอสราง 

  (ลงนาม)…………………………………….ผูขอซ้ือ/ขอจาง 

               (นางสาวพรพิมล  สุวรรณนิมิตร) 

 

  (ลงนาม)…………………………………………….ผูอนุมัต ิ

                           (นายชัยวุฒิ  สุทธิเรืองวงศ) 

                                          ผพบ. 

                                                     

 

รายการที่ จํานวน รายการ ราคากลาง 

ราคาครัง้สุดทาย 

วันที่ซื้อ/จาง 

(ครั้งที่แลว) 

หมายเหตุ 

๑          วาจางเชาเคร่ืองคอมพิวเตอร รายละเอียดตามใบ

เสนอราคาที่แนบมาพรอมนี้ 

เปนเงนิ 

ภาษีมูลคาเพ่ิม ๗% 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

ใชงบประมาณองคการความรวมมือระหวางประเทศ 

ของญ่ีปุน  (JICA ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

๒๘,๐๐๐.๐๐ 

๑,๙๖๐.๐๐ 

๒๙,๙๖๐.๐๐ 

 

 

(ฉบับนีส้งฝายพัสดุ)                                                                                                                                 

สําหรับเจาหนาที่พัสดุ 

เลขที่รับ……..วันที่……./…………../…… 

ลงชื่อ…………………………………… 



ÀÒ¤¼¹Ç¡ §-4 

                                                    บันทึกขอความ 
สวนราชการ              สพบ. โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๓๕–๔๑  ตอ ๑๘๓ โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 

ที่                                                                                                วันที่                         กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

เร่ือง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 

 
เรียน ผพบ.  

 

ตามที่ พพ . ไดรับความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญ่ีปุนผานองคการความรวมมือ  

ระหวางประเทศของญ่ีปุน  (JICA) ภายใตโครงการจัดหลักสูตรฝกอบรมประเทศที่สาม  (Third Countries 

Training Program -TCTP) ในหลกัสตูร Energy Conservation to Reduce Global Warming of ASEAN Coutries  

 

  ในการน้ี สพบ . มีความจําเปนตองจัดซื้อวัสดุเพื่อมาใชสําหรับผูเขารับการฝกอบรมโครงการ

ดังกลา ว จํานวน ๑๑ รายการ เปนเงินทั้งสิ้น ๒๙ ,๖๒๑ .๘๘  บาท (สองหมื่นเกาพันหกรอยยี่สิบเอ็ดบาท           

แปดสบิแปดสตางค) รายละเอียดตามใบเสนอราคาที่แนบมาพรอมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรด พิจารณา อนุมัติการจัดซื้อวัสดุ เปนเงินทั้งสิ้น  ๒๙,๖๒๑.๘๘ บาท (สอง

หมื่นเกาพันหกรอยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค )โดยใชงบประมาณจากองคการความรวมมือระหวาง

ประเทศของญ่ีปุน (JICA) 

 

 

                                                          (นางสาวพรพิมล  สุวรรณนิมิตร) 

                                                           นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



ÀÒ¤¼¹Ç¡ §-5 

 

บันทกึขอความ 
สวนราชการ      ปพ.  สพบ. โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๗๐๓๕-๔๑  ตอ ๑๘๓ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๗๐๔๗ 

ท่ี                                                             วันท่ี             มนีาคม ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ขออนุมัตเิบกิเงินคาวัสดุ จํานวน ๓ ราย 

 

เรยีน  ผพบ. ผาน ผปพ. 

 

ตามบันทกึขอความลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  ผพบ . อนุมัตหิลักการใหจัดซื้อวัสดุ    

จํานวน ๓ รายการ เพื่อใชงานอบรมในโครงการหลักสูตรการฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training 

Program – TCTPในหลักสูตร Energy Conservation to Reduce Global Warming ในระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นัน้ 

 

สพบ . ไดดําเนนิการจัดซื้อวัสดุดังกลาว โดยมรีายละเอยีดคาใชจายตามบลิเงินสด  

ทีแ่นบมาพรอมนี้ คอื  

  ๑. คาบตัรโทรศัพท   เปนจํานวนเงิน  ๕,๐๐๐ .๐๐ บาท  

  ๒. คาแกสหุงตม   เปนจํานวนเงิน  ๑,๘๐๐ .๖๘ บาท  

  ๓. คาน้าํมันดเีซล   เปนจํานวนเงิน  ๒,๐๐๐ .๐๐ บาท  

รวม ๓ รายการ เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๘๐๐ .๖๘ บาท (แปดพันแปดรอยบาทหกสบิแปดสตางค ) 

 

จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุ มัตเิบกิเงินคา วัสดุ จํานวน ๓ รายการ   เปนเงิน ทั้งสิ้น      

๘,๘๐๐ บาท (แปดพนัแปดรอย บาทหกสบิแปดสตางค ) จากงบประมาณองคการความรวมมอืระหวาง

ประเทศของญี่ปุน (JICA) 

 

                                                                                  (นางสาวพรพมิล  สุวรรณนมิติร) 

                                                                                   นักทรัพยากรบุคคล ปฏบิัติการ 

 

 

 



ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¨ 
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¨-1 

รายละเอียดการเขาศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

โครงการฝกอบรมการอนุรักษพลังงานเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

สําหรบัประเทศในกลุมอาเซยีน 

 

วตัถุประสงค 

 

๑. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถพจิารณาและกําหนดศักยภาพของมาตรการอนุรักษพลังงานใน

เครื่องจักรและอุปกรณตางๆได 

๒. เพื่อใหผูที่ผานการฝกอบรมของแตละประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทั้ง ๑๐ ประเทศสามารถทีจ่ะเพิม่พนู

ทักษะในดานการอนุรักษพลังงานนําไปสูการขยายผลใหเกดิการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยนืตอไปได 

 

กลุมเปาหมาย 

ตัวแทนผูเขารับการอบรมจากประเทศในกลุมอาเซยีนจํานวนประมาณ ๒๓ คน  

 

แนวทางการเขาศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการอนุรักษพลังงานดเีดน   

 

๑๕ นาท ี บรรยายสรุปขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

 และความสาํเร็จจากการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards ๒๐๑๐ 

 (โดยเจาหนาท่ีของสถานประกอบการ) 

 

๑ – ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท ี เยีย่มชมพื้นที่/มาตรการอนุรักษพลังงานที่ไดดําเนนิการจรงิและประสบ 

  ผลสาํเร็จ 

 

๑๕ นาท ี ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนขอคดิเห็น  

 ตัวแทนคณะศกึษาดูงานกลาวขอบคุณและรวมถายรูปหมูเปนที่ระลกึ 

 คณะศกึษาดงูานเดนิทางกลับ 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ     ปพ. สพบ.      โทร. ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                     วันท่ี                มกราคม  ๒๕๕๔ 

เรือ่ง  ขอความอนุเคราะหเขาศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

 

เรยีน  ผพบ. ผาน ผปพ. 

 

 ตามที่ พพ. ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผานองคการความรวมมอื

ระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) ภายใตโครงการการจัดหลกัสตูรการฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third 

Country Training Programme-TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming for 

ASEAN Countries นัน้ 

 

เพื่อเปนการเพิ่มทักษะ ประสบการณ และการแลกเปลี่ยนความรูใหกับผูเขารับการจาก

ประเทศในกลุมภูมภิาคอาเซยีน ในการจัดฝกอบรมดงักลาว จึง ไดกาํหนดใหมกีารศกึษาดูงานนอกสถานที่

ในอาคาร/โรงงานที่มผีลการอนุรักษพลงังานและพลังงานทดแทนดเีดนในประเทศ จํานวน ๓ แหง ไดแก 

๑. โรงพยาบาลพญาไท ศรรีาชา 

๒. บรษิทั เกษมศักดิ ์เทรดดิ้ง จํากดั 

๓. โรงแรมคาํแสด รเิวอรแคว รสีอรท 

 

จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดลงนามในหนั งสอืถงึหนวยงาน

ดังกลาว จํานวน ๓ ฉบับ 
 

 

 

       (นางสาวพรพมิล   สวุรรณนมิติร) 

    นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ 

 

                                                     

 

 

 

          
                ผูปฏบัิต.ิ............................................วันท่ี.........../.........../......... 

                                                     เจาหนาท่ีพมิพ/ทาน............................วันท่ี.........../.........../........ 
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ที ่พน ๐๕๐๗/สพบ.  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

   กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน                                            

  อาคารอนุรักษพลังงานเฉลมิพระเกยีรติ 

            คลองหลวง    ปทมุธาน ี    ๑๒๑๒๐ 

 

              มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหนําผูแทนจากประเทศในกลุมอาเซยีนเขาศกึษาดูงานดานอนุรักษพลังงาน 

 

เรยีน ผูจัดการทัว่ไป โรงแรมคาํแสด รเิวอรแคว รสีอรท 

 

สิง่ทีส่งมาดวย ๑.     รายละเอยีดหลักสูตรเขาศึกษาดงูาน จํานวน ๑ แผน 

  ๒.     ใบตอบรับการใหเขาศกึษาดูงาน  จํานวน ๑ แผน 

  

  ดวยสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน จะดาํเนนิการจัดฝกอบรม โครงการการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศ                   

ทีส่าม (Third Country Training Programme-TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global 

Warming for ASEAN Countries ขึ้นในระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ อาคารอนุรักษพลังงาน

เฉลมิพระเกยีรต ิต .คลองหา อ .คลองหลวง จ .ปทุมธาน ีและ อาคารศูนยฝกอบรมภาคปฏิ บัตดิานการ จัด

การพลงังาน (Mini-Plant) โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการความรวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่น  (JICA) 

และสาํนักงานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (สพร.)  

 

  โครงการจัดฝกอบรมดังกลาว มวีัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มทักษะ ประสบการณ และการ

แลกเปลี่ยนความรู ใหกับผูเขารับการอบรมจากปร ะเทศในกลุมภูมภิาคอาเซยีนทั้ง ๑๐ ประเทศ อันไดแก 

ราชอาณาจักร กมัพชูา สาธารณรัฐ ประชาธปิไตยประชาชนลาว สหภาพพมา สาธารณรัฐสังคมนยิม

เวยีดนาม สาธารณรัฐสงิคโปร สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี สาธารณรัฐฟลปิปนส มาเลเซยี  บรูไนดารุสซาลาม 

และราชอ าณาจักร ไทย ในดานการอนุรักษพลังงานเพื่อนําไปสูการขยายผลใหเกดิการอนุรักษพลังงาน    

อยางตอเนื่องยั่งยนืตอไป ทัง้นี้การจัดฝกอบรมดงักลาวไดกาํหนดใหมกี ารศึกษาดูงานนอกสถานที่ในอาคาร /

โรงงานทีม่ผีลการอนุรกัษพลงังาน และพลังงานทดแทน ดเีดนในประเทศ ซึง่ พพ . พจิารณาแลวเห็นวาสถาน

ประกอบการของทานมคีวามเหมาะสมในการเปนตัวอยางการดําเนนิงานดานอนุรักษพลังงานเปนอยางดยีิ่ง 

 

 -๒-/ ดังนัน้ พพ.... 
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-๒- 

 

  ดังนัน้ พพ . จึงใครขอคว ามอนุเคราะหจากทานในการนําคณะ ผูแทนจากประเทศ                  

ในกลุมอาเซยีนจํานวนประมาณ ๒๓ คน เขาศกึษาดู งานดานการอนุรักษพลังงานในสถานปร ะกอบการของ

ทาน ในวัน พุธ ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕ ๔ เวลา ๑๐ .๐๐ –  ๑๒ .๐๐ น. โดย พพ . ไดมอบหมายให          

คุณพรพมิล สุวรรณนมิติ ร นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติ  เบอรตดิตอ ๐๘๗-๔๘๙-๘๐๕๐ เปนผูดําเนนิการ

ตดิตอประสานงานโดยตรง เพือ่ช้ีแจงรายละเอยีดและแจงยนืยนักาํหนดการเขาศกึษา ดูงานกับทานตอไป 

 

  จึงเรยีนมาเพือ่ใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง 

 

    ขอแสดงความนับถอื 
 

 

 

      (นายชัยวฒุ ิ สทุธเิรอืงวงศ) 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมฝกอบรมภาคปฏบิตัดิานการจัดการพลงังาน 

โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓ 

โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 
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รายละเอียดการเขาศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

โครงการฝกอบรมการอนุรักษพลังงานเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

สําหรบัประเทศในกลุมอาเซยีน 

 

วตัถุประสงค 

 

๑. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถพจิารณาและกําหนดศักยภาพของมาตรการอนุรักษพลังงานใน

เครื่องจักรและอุปกรณตางๆได 

๒. เพื่อใหผูที่ผานการฝกอบรมของแตละประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทั้ง ๑๐ ประเทศสามารถทีจ่ะเพิม่พนู

ทักษะในดานการอนุรักษพลังงานนําไปสูการขยายผลใหเกดิการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยนืตอไปได 

 

กลุมเปาหมาย 

ตัวแทนผูเขารับการอบรมจากประเทศในกลุมอาเซยีนจํานวนประมาณ ๒๓ คน  

 

แนวทางการเขาศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการอนุรักษพลังงานดเีดน   

 

๑๕ นาท ี บรรยายสรุปขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

 และความสาํเร็จจากการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards ๒๐๑๐ 

 (โดยเจาหนาท่ีของสถานประกอบการ) 

 

๑ – ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท ี เยีย่มชมพื้นที่/มาตรการอนุรักษพลังงานที่ไดดําเนนิการจรงิและประสบ 

  ผลสาํเร็จ 

 

๑๕ นาท ี ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนขอคดิเห็น  

 ตัวแทนคณะศกึษาดูงานกลาวขอบคุณและรวมถายรูปหมูเปนที่ระลกึ 

 คณะศกึษาดูงานเดนิทางกลับ 
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ใบตอบรับการใหเขาศึกษาดงูาน 

ณ โรงแรมคําแสด รเิวอรแคว รสีอรท 

วันพุธ ท่ี ๒๓  กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 

ช่ือสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู………………………………………………………….………………ตําบล/แขวง………………..……….  

อําเภอ/เขต…………………………………จังหวดั…………………………รหัสไปรษณยี……………………… 

โทรศัพท……………………………………………..โทรสาร…………………………………………………… 

อเีมล…………………………………………………. 

 

มคีวามยนิดทีีจ่ะใหตัวแทนผูเขารับการอบรมโครง การอนุรักษพลังงานเพื่อลดสภาวะโลกรอนสําหรับ

ประเทศในกลุมอาเซยีน (Third Country Training in Energy Conservation to reduce Global Warming 

for ASEAN Countries) และคณะเขาศกึษาดูงานตามวันและเวลาดังกลาว ทัง้นี้จะมคีณะเจาหนาที่ของ

สถานประกอบการ 

อนัไดแก วทิยากรผูบรรยาย/ผูประสานงาน ดังมรีายช่ือตอไปนี้ 

 

๑.     ช่ือ-สกุล……………………………………………………………ตําแหนง……………………………… 

        เบอรโทรศัพททีต่ดิตอไดสะดวก……………..……………………………………………………………. 

๒.    ช่ือ-สกุล……………………………………………………………ตําแหนง……………………………… 

        เบอรโทรศัพททีต่ดิตอไดสะดวก……………..……………………………………………………………. 

๓.    ช่ือ-สกุล……………………………………………………………ตําแหนง……………………………… 

        เบอรโทรศัพททีต่ดิตอไดสะดวก……………..……………………………………………………………. 

๔.    ช่ือ-สกุล……………………………………………………………ตําแหนง……………………………… 

        เบอรโทรศัพททีต่ดิตอไดสะดวก……………..……………………………………………………………. 

 

ลงช่ือ…………………………………………… 

              (…………………………………………..) 

                วันที่ ………..เดอืน……………..พ.ศ.๒๕๕๔ 

           

หมายเหตุ

กรุณาสงใบตอบรับนี้มายัง สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน ทางโทรสารหมายเลข 

 : 

๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ และหากมขีอสงสยัประการใดโปรดตดิตอ     

คุณพรพมิล สวุรรณนมิติร โทร.๐-๒๕๗๗-๗๐๓๕-๔๑ ตอ ๑๘๓ 
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ขอกําหนดรายละเอยีดและเง่ือนไขการวาจาง 

 

จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming 

for ASEAN Countries 

  สบืเนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) องคการความรวมมอื

ระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) และสาํนักงานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (สพร.) ไดมี

การประชุมรวมกันเพื่อกําหนดกรอบการดําเนนิงานจัดฝกอบรมหลักสูตร Energy Conservation  to reduce 

Global Warming for ASEAN Countries โดยจะจัดใหมกีารอบรมปละ 1 คร้ัง เปนระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2551 

– 2553 ตามปงบประมาณของประเทศญีปุ่น ) และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทัง้สองในการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรใหมคีวามเหมาะสมและทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

  ในปจจุบัน ไดมกีารปรับปรุงเนื้อหาในหัวขอการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ       

และมกีารเพิ่มเตมิในสวนของเทคโนโลยกีารอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน พรอมทัง้ไดมกีาร        

เรยีบเรยีงเนื้อหาใหม  จึงมคีวามจําเปนตองปรับปรุงเอกสารประกอบการฝกอบรมเพิม่เตมิเพือ่ใหมคีวาม

เหมาะสมมากขึ้น 
 

1. ผูรับจางตองดําเนนิการแปลเอกสารประกอ บการฝกอบรมหลกัสตูร Energy 

Conservation  to reduce Global Warming for ASEAN Countries โดยใชเนื้อหาหลกัสตูรฝกอบรมที่         

ศูนยฝกอบรมปฏบิตักิารดานการจัดการพลงังาน (The Practical Energy Management Training Center ; 

PEMTC) และหลกัสตูรฝกอบรมเดมิที ่พพ. ไดพัฒนาแลวเปนหลัก โดยมหัีวขอ ดังนี้ 

ขอบเขตการดําเนนิงาน 

 หัวขอที่ 1 : สถานการณพลังงานโลกและสภาวะโลกรอนในปจจุบัน 

 หัวขอที่ 2 : การจัดการพลังงานและนโยบายการอนุรักษพลังงานและพลังงาน

ทดแทน 

1) เทคโนโลยกีารอนุรักษพลังงานในภาคบานที่อยูอาศัย ภาคอาคาร

ธรุกจิ และภาคอตุสาหกรรม 

2) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืกในประเทศไทย 

 หัวขอที่ 3 : การอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 

1) การอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ  

2. ผูรับจางตองดําเนนิการแปลเอกสารหลักสูตรตามหัวขอวชิาที่ไดระบุในขอ 1 เปน

ภาษาอังกฤษ 
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3. ผูรับจางตองจัดพมิพตาํราประกอบการฝกอบรม (Text Book) โดยมเีนื้อหาหัวขอวชิา

ตามที่ระบุในขอ 1 ดวยกระดาษทีม่คีณุภาพ  รูปเลมสวยงาม กระดาษเนื้อในพมิพ 2 ส ีปกพมิพ 4 ส ี 

จํานวน 27 ชุด โดยมเีนื้อหา ดงันี้ 

 บทที่ 1 : สถานการณพลังงานโลกและสภาวะโลกรอนในปจจุบัน 

 บทที่ 2 : การจัดการพลังงานและนโยบายการอนุรักษพลังงานและพลังงาน

ทดแทน 

1) เทคโนโลยกีารอนุรักษพลังงานในภาคบานที่อยูอาศัย ภาคอาคาร

ธรุกจิ และภาคอตุสาหกรรม 

2) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืกในประเทศไทย 

 บทที ่3 : การอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 

1) การอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ 

2) การอนุรักษพลังงานในระบบพัดลม 

3) การอนุรักษพลังงานในระบบเครื่องอัดอากาศ 

4) การอนุรักษพลังงานในระบบปมน้ํา 

 บทที่ 4 : การอนุรักษพลังงานดานความรอน 

1) การอนุรักษพลังงานในระบบการเผาไหม 

2) การอนุรักษพลังงานในระบบกับดักไอน้ํา 

4. ผูรับจางตองจัดพมิพรายงานสรุปผลการประเมนิ (Evaluation and Report) โดย

ครอบคลุมขอมูลในดานตางๆ ดงันี้ 

- ดานหัวขอวชิา 

- ดานวทิยากร 

- ดานเอกสารและสือ่ประกอบการฝกอบรม 

- ดานภาพรวมของการจัดฝกอบรม 

- ดานความเหมาะสมของหลักสูตร 

1. รางเอกสารที่ดําเนนิการจัดแปลตามรายละเอยีดในขอ 1 และ 2 โดยผูรับจางจะตอง

เสนอรางใหคณะกรรมการตรวจการจางพจิารณาใหความเห็นชอบกอนดาํเนนิการจัดพมิพ 

งานทีต่องสงมอบ 

2. ตําราคูมอืประกอบการฝกอบรม จํานวน 27 ชุด 

3. รายงานสรุปผล การประเมนิ (Evaluation and Report) พรอม CD-RW บันทกึขอมูล

ทั้งหมด จํานวน 20 ชุด  
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 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจะจายเงินใหแกผูรับจางแบงเปน 2 งวด 

ดงันี้ 

การเบกิจายเงิน 

1. งวดที ่1 จํานวนเงิน 50,000 บาท เมื่อผูรับจางสงมอบงานแปลเอกสารตามขอบเขต

การดําเนนิงานขอ 2 

2. งวดที ่ 2 จํานวนเงิน 47,000 บาท เมือ่ผูรับจางสงมอบตาํราประกอบการฝกอบรม 

(Text Book) จํานวน 27 ชุด รายงานสรุปผลการประเมนิ (Evaluation and Report) 

พรอม CD-RW บันทกึขอมูลทัง้หมด จํานวน 20 ชุด ตามขอบเขตการดําเนนิงาน        

ขอ 3 – 4 

 

 ผูเสนอราคาจะตองเปนบุคคลหรอืนติบิุคคล ผูมอีาชีพตามลักษณะงานที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัตผูิเสนอราคา 

 

1. กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนนิงาน 1 เดอืน นับจากวันที่ผูวาจางแจงใหดําเนนิการ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิงาน 

2. กาํหนดยนืราคาไมนอยกวา 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเสนอราคา 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ ปพ.สพบ.   โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๓๕-๔๑ ตอ ๑๘๓     โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 

ท่ี                                                            วันท่ี    กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ขออนุมัตวิาจางจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตร Energy Conservation  to reduce 

Global Warming for ASEAN Countries 

 

เรยีน ผพบ.  ผาน  ผปพ. 

 

ตามที ่พพ. ไดกําหนดจัดหลักสูตรฝกอบรมหลักสูตร Energy Conservation  to reduce 

Global Warming for ASEAN Countries ในระหวางวันที่ ๑๔ – ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ นัน้ ในการ

ดําเนนิการดังกลาวมคีวามจําเปนตองจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมเปนภาษาอังกฤษ การจัดทํา

ตําราประกอบการฝกอบรม และรายงานสรุปผลการประเมนิ  โดยในการดาํเนนิงานดงักลาวมคีาใชจาย

ทั้งสิ้น ๙๗,๐๐๐ บาท ประกอบดวย 

๑. คาแปลเอกสาร เปนเงิน ๕๐,๐๐๐  บาท 

๒. คาจัดพมิพตาํราประกอบการฝกอบรมและรายงานสรุปผลการประเมนิ 

เปนเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท 

 

จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตัวิาจางจัดทาํเอกสารประกอบการฝกอบรม

หลักสูตร Energy Conservation  to reduce Global Warming for ASEAN Countries เปนเงินทั้งสิ้น 

๙๗,๐๐๐ .-บาท (เกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน ) โดยวธิี ตกลงราคา ตามระเบยีบ สํานักนายกรัฐมนตรี       

วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  เนื่องจากเปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวนเพื่อใหเสร็จทันกําหนด          

วันฝกอบรม โดยใชเงินงบประมาณขององคการความรวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) 

 

 

 
 

(นางสาวพรพมิล  สุวรรณนมิติร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ         ปพ. สพบ.  โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๐ ตอ ๒๐๐   โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                     วันท่ี         มกราคม  ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ขอความอนุเคราะห วทิยากรบรรยายในหลกัสตูรฝกอบรมประเทศที่ สาม (Third Country Training 

Programme - TCTP) 

 

เรยีน ผวค. 

 

  ตามที่ พพ. ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจาก รัฐบาลญี่ปุนผานสาํนักงานความรวมมอื

เพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (สพร.) และองคการความรวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) ภายใต

โครงการ การจัดหลักสูตรฝ กอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training Programme - TCTP)                      

ในหลักสูตร Energy Conservation  to reduce Global Warming for ASEAN Countries โดยจัดฝกอบรมใหกบั

ประ เทศอาเซยีน ไดแก ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สหภาพพมา  

สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม สาธารณรัฐสงิคโปร สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี สาธารณรัฐฟลปิปนส 

มาเลเซยี บรูไนดารุสซาลาม และราชอาณาจักรไทย ระหวางวนัที ่๑๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นัน้ 

 

  ในการจัดหลักสูตรดังกลาว สพบ .ใครขอความอนุเคราะห บุคลา กรจาก  สวค . เพือ่ เปน

วทิยากรบรรยายในหัวขอ The Delvelopment of Renewable and Alternative in Thailand (Biofuel,Biogas, 

Biomass,Wind,Solar,Hydro Power,Fuel Cell) ในวันพุธ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

ณ อาคารอนุรักษพลังงานเฉลมิพระเกยีรต ิต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามตารางการฝกอบรมที่

แนบมาพรอมกันนี้ โดยขอความอนเุคราะหใหสงเนื้อหาทีจ่ะบรรยายใหทาง สพบ . เพื่อจัดเตรยีมเอกสาร 

ภายในวัน ศุกร ที ่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ หากมขีอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลโปรดตดิตอประสานงานกับ                    

คุณพรพมิล สวุรรณนมิติ ร นักทรัพยากรบุคคลป ฏบิตักิาร หมายเลขโทรศัพท  ๐–๒๕๗๗ –๗๐๔๐                   

ตอ ๑๘๓ หมายเลขโทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 

  จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหความอนเุคราะห ขอขอบคุณยิ่ง 

 

 

(นายชัยวฒุ ิ สทุธเิรอืงวงศ) 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

 

 

ผปพ.................................................... .....วันท่ี......../........./....... 

ผูปฏบัิต.ิ....................................................วันท่ี......../........./....... 

เจาหนาท่ีพมิพ/ทาน....................................วันท่ี......../........./....... 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ         ปพ. สพบ.  โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๐ ตอ ๒๐๐   โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                       วันท่ี         มกราคม  ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ขอความอนเุคราะหวทิยากรบรรยายในหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่ าม (Third Country Training 

Programme - TCTP) 

 

เรยีน คุณจรัสพรรณ  พุมพวง (ศสข.) 

 

  ตามที ่พพ . ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผานสาํนกังานความรวมมอื

เพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (สพร.) และองคการความรวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) ภายใต

โครงการการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training Programme - TCTP)                      

ในหลักสูตร Energy Conservation  to reduce Global Warming for ASEAN Countries โดยจัดฝกอบรมใหกบั

ประเทศอาเซยีน ไดแก ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธปิไต ยประชาชนลาว สหภาพพมา 

สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม สาธารณรัฐสงิคโปร สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี สาธารณรัฐฟลปิปนส 

มาเลเซยี บรูไนดารุสซาลาม และราชอาณาจักรไทย ระหวางวนัที ่๑๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นัน้ 

  ในการจัดหลักสูตรดังกลาว สพบ .ใครขอความอนุเคราะห จากทาน  เพื่อเปนวทิยากร

บรรยายในหัวขอ World Energy Scenario and Global Warming ในวันจันทรที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔               

เวลา ๐๙ .๐๐-๑๐ .๓๐ น. ณ อาคารอนุรักษพลังงานเฉลมิพระเกยีรต ิต .คลองหา อ .คลองหลวง                      

จ.ปทมุธาน ีตามตารางการฝกอบรมทีแ่นบมา พรอมกันนี้ โดยขอความอนุเคราะหใหสงเนื้อหาที่จะบรรยาย

ใหทาง สพบ . เพื่อจัดเตรยีมเอกสาร ภายในวัน ศุกรที ่๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ หากมขีอสงสัยเกี่ยวกับขอมูล

โปรดตดิตอประสานงานกับคุณพรพมิล สุวรรณนมิติร นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัตกิาร หมายเลขโทรศัพท ๐–

๒๕๗๗–๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓ หมายเลขโทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 

 

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาใหความอนุเคราะห ขอขอบคุณยิ่ง 

 

 

(นายชัยวฒุ ิ สทุธเิรอืงวงศ) 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
 

 

 

 

ผปพ.................................................... .....วันท่ี......../........./....... 

ผูปฏบัิต.ิ....................................................วันท่ี......../........./....... 

เจาหนาท่ีพมิพ/ทาน....................................วันท่ี......../........./..... 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ    ปพ.สพบ.            โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓   โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                     วันท่ี         มกราคม  ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ขอความอนเุคราะหวทิยากรบรรยายในหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training 

Programme - TCTP) 
 

เรยีน ผพบ.   
 

  ตามที ่พพ . ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผานสาํนกังานความรวมมอื

เพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (สพร.) และองคการความรวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) ภายใต

โครงการการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training Programme - TCTP)                      

ในหลักสูตร Energy Conservation  to reduce Global Warming for ASEAN Countries โดยจัดฝกอบรมใหกบั

ประเทศอาเซยีน ไดแก ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สหภาพพมา 

สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม สาธารณรั ฐสงิคโปร สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี สาธารณรัฐฟลปิปนส 

มาเลเซยี บรูไนดารุสซาลาม และราชอาณาจักรไทย ระหวางวนัที ่๑ – ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๓ นัน้ 

  ในการจัดหลักสูตรดังกลาวมบีุคลากรจาก สพบ. เปนวทิยากรบรรยาย ดังตอไปนี้ 

๑. คณุมนสัว ี ฮะกมี ีวทิยากรบรรยาย  ในวัน จันทร ที ่ ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕ ๔                    

หัวขอ Energy Efficiency Policy and Measures in Thailand เวลา ๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น. 

๒. ดร.สรวทิย นนัตจารุวงศ วทิยากรบรรยาย ในวันจันทรที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

หัวขอ Renewable Energy Policy and Measures in Thailand เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.           

๓. คณุพงคพฒัน  ม่ังคัง่ วทิยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

หัวขอ Introduction to Energy Management System เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 

หัวขอ Introduction to Energy Conservation Technologies in Residential Sector / Commercial Building  

Sector / Industrial Sector เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

๔. คณุอมรศักดิ ์รังสาคร วทิยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  

หัวขอ Introduction to Mini-Plant and Measurement Facilities เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 

 

  จึงเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

(นางสาวพรพมิล  สุวรรณนมิติร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ 

 

 

เจาหนาท่ีพมิพ/ทาน....................................วันท่ี......../........./..... 
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Opening Ceremony 

 
on 
 

Third Country Training Programme on Energy Conservation to reduce Global 
Warming for ASEAN Countries 

 
At  

 Bureau of Energy Human Resource Development 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) 

Energy Conservation Building in Honor of His Majesty the King, Khlong Luang, 
Pathum Thani, Thailand 

 
Monday 14 February 2011 

 
Agenda 
 
08:30 – 09:00  Registration (Delegates from ASEAN Countries) 
 
09:00 – 09:10  Orientation & Programme Guide 
 
09:00 – 09:30   Opening Ceremony 
    
   Report of the Training Programme 

By : Mr.Chaiwuth Suthiruengwong,  
Director of Energy Human Resource Development Bureau 
   
 
Welcome Speech 
By: Representative , JICA Thailand Office 
 
Representative, Thailand International Development 
Cooperation Agency, Ministry of Foreign Affairs 
 
 
Opening Speech 
By : Mr.Thammayot  Srichuai  
Deputy Director General of DEDE 
 
Group Photo 
 
Coffee break 
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ที ่พน ๐๕๐๗/ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

                                                                 เชิงสะพานกษตัรยิศกึ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐                                            

 

              กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 

 

เรื่อง ขอเชิญรวมพธิเีปดอบรมโครงการ Third Country Training Programme on Energy 

Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries 

 

เรยีน ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมอืเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

 

สิง่ทีส่งมาดวย ๑. กําหนดการพธิกีารเปดอบรม 

  ๒. บตัรเชิญพธิเีลี้ยงตอนรับ 

  

   ดวยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) และองคการความรวมมอื

ระหวางประเทศญีปุ่น (JICA) ไดตกลงในการดําเนนิกจิกรรมดานการอนุรักษพลังงานรวมกันภายใตช่ือ 

โครงการ Third Country Training Programme on Energy Conservation to Reduce Global Warming for 

ASEAN Countries โดยมวีัตถุประสงค เพื่อยกระดับและคุณภาพของบุคลากรในกลุมประเทศอาเซยีน  

ในการนี้ พพ . จะจัดใหมพีธิเีปดการอบรมในวนัจันทรที ่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙ .๐๐ น.                  

ณ หองคอมพวิเตอร  อาคารอนุรักษพลัง งานเฉลมิพระเกยีรต ิบรเิวณเทคโนธาน ีต .คลองหา                      

อ.คลองหลวง จ .ปทมุธาน ีดงัปรากฏรายละเอยีดตามสิง่ทีส่งมาดวย อนึง่ ในวนัดงักลาวมพีธิเีลี้ยง

ตอนรับผูเขารวมอบรม ณ  Training Room ๒ อาคารอนุรักษพลังงานเฉลมิพระเกยีรต ิในเวลา                

๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น .  

 

  จึงขอเรยีนเชิญทานเพื่อรวมเปนเกยีรตใินงานดังกลาว ขอขอบคุณ 

 

    ขอแสดงความนับถอื 

 

 

(นายธรรมยศ  ศรชีวย) 

รองอธบิด ีปฏบิตัริาชการแทน 

อธบิดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓ 

โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ   ปพ.  สพบ. โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๓๕–๔๑  ตอ ๑๗๓ โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 

ที่                                                              วันที่                    มกราคม ๒๕๕๔ 

เร่ือง ขออนุมัติหลักการจัดเลี้ยงรับรองผูเขารับการฝกอบรม 
 
เรียน  รพพ. (ธรรมยศ)  ผาน ผพบ. ผาน ผปพ. 
 
  

   ตามท่ี พพ. ไดรับความรวมมือจากองคการความมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) และสํานักงาน
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) จัดโครงการฝกอบรมประเทศท่ีสาม Third Country Training in 
Energy Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries ในระหวางวันท่ี ๑๔-๒๕       
กุมภาพันธ ๒๕๕๔  

เรื่องเดิม 

 

สพบ. กําหนดใหมีการจัดเลี้ยงรับรองแกผูเขารับการฝกอบรม พรอมแขกผูมีเกียรติ จาก พพ .  
ขอเท็จจริง 

ประมาณ ๕๐ คน ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต .คลองหา           
อ.คลองหลวง จ .ปทุมธานี เวลา  ๑๗ .๐๐ น. – ๒๐ .๐๐ น. และวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ โรงแรม            
เซ็นจูรี่ ปารค กรุงเทพ ฯ เวลา ๑๗ .๐๐น. – ๒๒ .๐๐ น. ท้ังนี้มีคาใชจายในการเลี้ยงรับรองเปนเงินท้ังสิ้น          
๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

 

๑.  อนมุั ติหลักการ จัดเลี้ยงรับรองใหกับผูเขารับการ โครงการฝกอบรมประเทศท่ีสาม Third 
Country Training in Energy Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN 
Countries  

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

๒. อนุมัติคาใชจายในการจัดเลี้ยงรับรอง เปนเงินท้ังสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถวน)  
     จากงบประมาณองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) 
  

 
                                                                                        (นางสาวพรพิมล  สุวรรณนิมิตร) 
                                                                                          นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ     ปพ.สพบ.      โทร. ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                        วันท่ี                กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  

เรือ่ง ขอเชิญรวมเปนเกยีรตแิละ เปนประธานในพธิีมอบวุฒบิัตรปดโครงการ Third Country in Energy 

Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries 

 

เรยีน  รพพ. (ธรรมยศ)  

 

  

 ตามที ่พพ . ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผานองคการความรวมมอื

ระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) ภายใตโครงการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country 

Training Programme-TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN 

Countries ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นัน้ 

เรือ่งเดมิ 

 

ขอเท็จจรงิ

   สพบ. จะจัดใหมพีธิมีอบวุฒบิัตรและปดอบรมโครงการฯ ในวนัศุกรที ่๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔                  

เวลา ๑๗ .๐๐ น. และพธิเีลี้ยง สงผูเขารวมอบรม  ระหวาง เวลา ๑๘.๐๐ –  ๒๒.๐๐ น. ณ หองอยุธยา 

โรงแรมเซน็จูรีพ่ารค กรุงเทพฯ พรอมนี้ไดแนบกาํหนดการและคํากลาวปดโครงการมาดวยแลว 

                                                        

  

  จึงเรยีนมาเพือ่โปรด พจิารณา  ใหเ กยีรติ เปนประธานในพธิี มอบวุ ฒบิัตร ปดโครงการ   

Third Country in Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries และเขารวมงาน

เลี้ยงสงผูเขารวมอบรม ตามวันและสถานที่ดังกลาว 

ขอเสนอเพือ่พจิารณา 

 

 
 

       (นายชัยวุฒ ิ  สทุธเิรอืงวงศ) 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
 

 

 

 

ผปพ.................................................วนัท่ี.........../.........../......... 

     ผูปฏิบัติ............................................วนัท่ี.........../.........../......... 

                                                     เจาหนาท่ีพมิพ/ทาน...........................วนัท่ี.........../.........../........ 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ     ปพ.สพบ.      โทร. ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                     วันท่ี                กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ลงนามจดหมายเชิญรวมเปนเกยีรตใินพธิมีอบวฒุบิตัรและ ปดโครงการ Third Country in Energy 

Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries 

 

เรยีน  รพพ. (ธรรมยศ)  

 

  

 ตามที ่พพ . ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผานองคการความรวมมอื

ระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) ภายใตโครงการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country 

Training Programme-TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN 

Countries ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นัน้ 

เรือ่งเดมิ 

                                                             

   สพบ. จะจัดใหมพีธิี มอบวุฒบิัตรและ ปดโครงการฯ ในวัน ศุกรที ่๒๕ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๔                 

เวลา ๑๗ .๐๐ น. และพธิเีลี้ยง สงผูเขารวมอบรม ระหวาง เวลา ๑๘ .๐๐ – ๒๒ .๐๐ น. ณ หองอยุธยา 

โรงแรมเซน็จูรี ่พารค กรุงเทพฯ โดยจะเชิ ญผูอํานวยการสํานัก งานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวาง

ประเทศ (สพร.) และตวัแทนจากองคการความรวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) เขารวมเปนเกยีรติ

ในพธิมีอบวุฒบิัตรและปดโครงการฯ ตามวนั เวลาและสถานทีด่งักลาว ขางตน 

ขอเท็จจรงิ 

  

  จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามห นังสอืเชิญรวมเปนเกยีรติ                 

ในพธิมีอบวุฒบิัตรและปดโครงการฯ เพื่อ สพบ. จะไดดําเนนิการตอไป 

ขอเสนอเพือ่พจิารณา 

 

 
 

       (นายชัยวฒุ ิ  สทุธเิรอืงวงศ) 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
 

                                      

 

 

ผปพ.................................................วันท่ี.........../.........../......... 

     ผูปฏบัิต.ิ............................................วันท่ี.........../.........../......... 

                                                     เจาหนาท่ีพมิพ/ทาน...........................วันท่ี.........../.........../........ 
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(COPY) 
 
No 0507/      Department of Alternative Energy  
       Development and Efficiency (DEDE) 
       17 Kasatsuek Bridge, Bangkok 10330 
       Tel: +66 2577 7055 Fax: +66 2577 7047 
  
             February B.E. 2554 (2011) 
Dear Mr. Onishi, 
 
 Subject: Invitation to Closing Ceremony for “the Third Country Training 

Programme on Energy Conservation to reduce  
  Global Warming for ASEAN Countries”  
 
  The Department of Alternative Energy Development and Efficiency would like to 
seek your kind valuable time for the closing ceremony and cordially invite you to give                      
a farewell speech to all participants to the Third Country Training Programme on Energy 
Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries on 25 February 2011                          
at 17.00 hrs., Ayutthaya Room, 3 Fl., Century Park Hotel, Bangkok. 
 
  The tentative programme of the closing ceremony is also attached herewith for 
your information. 
  
  Once again, may I express my sincere gratitude to JICA, and especially to 
yourself who is always so cooperative and very active to make this course a very impressive 
and very beneficial to all participants from ASEAN member countries. I do really hope to receive 
your response of our invitation at your earliest convenience. 
 
 Yours sincerely, 
 
 
 Thammayot  Srichuai 
 Deputy Director-General 
    for Director-General 
 
 
 
 
 
 
Mr. YASUNORI   Onishi 
Chief Representative, 
JICA Thailand Office 
31

st

388 Sukhumwit Road, Khlong Toei 
 Floor, Exchange Tower 

Bangkok 10110, Thailand 



ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-15 

 

ที ่พน ๐๕๐๗/ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

                                                                 เชิงสะพานกษตัรยิศกึ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐                                            

 

              กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 

 

เรื่อง ขอเชิญรวมพธิีมอบวุฒบิัตรและปดโครงการ Third Country Training Programme on Energy 

Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries 

 

เรยีน ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมอืเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

 

สิง่ทีส่งมาดวย ๑. กําหนดการพธิมีอบวุฒบิัตรและปดโครงการ 

  ๒. บตัรเชิญพธิเีลี้ยงสงผูเขารวมอบรม 

  

   ดวยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) และองคการความรวมมอื

ระหวางประเทศญีปุ่น (JICA) ไดตกลงในการดําเนนิกจิกรรมดานการอนุรักษพลังงานรวมกันภายใตช่ือ 

โครงการ Third Country Training Programme on Energy Conservation to Reduce Global Warming for 

ASEAN Countries โดยมวีัตถุประสงค เพื่อยกระดับและคุณภาพของบุคลากรในกลุมประเทศอาเซยีน  

ในการนี้ พพ . จะจัดใหมพีธิี มอบวุฒบิัตรและ ปดโครงการฯ ในวัน ศุกรที ่ ๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๔                 

ดงัปรากฏรายละเอยีดตามสิง่ ทีส่งมาดวย อนึง่ ในวนัดงักลาวมพีธิเีลี้ยงสง ผูเขารวมอบรม                         

ณ หองอยธุยา โรงแรมเซ็นจูรี ่พารค กรุงเทพฯ ระหวางเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น .  

 

  จึงขอเรยีนเชิญทานเพื่อรวมเปนเกยีรตใินงานดังกลาว ขอขอบคุณ 

 

    ขอแสดงความนับถอื 

 

 

(นายธรรมยศ  ศรชีวย) 

รองอธบิด ีปฏบิตัริาชการแทน 

อธบิดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 

โทร. ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓ 

โทรสาร ๐–๒๕๗๗–๗๐๔๗ 
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                                          บันทกึขอความ 
สวนราชการ      ปพ.  สพบ. โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๗๐๓๕-๔๑  ตอ ๑๘๓ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๗๐๔๗ 

ท่ี                                                             วันท่ี             มนีาคม ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ขออนุมัตเิบกิเงินคาเลี้ยงรับรองผูเขารับการฝกอบรมและแขกผูมเีกยีรติ 

 

เรยีน  ผพบ. ผาน ผปพ. 

 

ตามบันทกึขอความลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  รพพ. (ธรรมยศ) อนุมัตหิลักการให สพบ. 

จัดเลี้ยงรับรองใหกบัผูเขารับการฝกอบรม ในโครงการหลกัสตูร การฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third 

CountryTraining Program – TCTP ในหลักสูตร Energy Conservation to Reduce Global Warming ในวนัที ่        

๑๔  และ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นัน้ 

 

สพบ . ไดจัดเลี้ยงรับรองใหกบัผูเขารับการฝกอบรมและแขกผูมเีกยีรต ิจํานวน ๕๐ คน   

จํานวน ๒ วนั โดยมรีายละเอยีดคาใชจายตามเอกสารทีแ่นบมาพรอมนี้ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น     

๗๐ ,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมืน่บาทถวน ) 

 

จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมัตเิบกิเงินคาเลี้ยงรับรองผูเขารับการฝกอบรมพรอมแขก

ผูมเีกยีรต ิจํานวน ๕๐ คน จํานวน ๒ วัน เปนเงิน ทั้ง สิ้น ๗๐ ,๐๐๐ บา ท ( เจ็ดหมืน่ บาทถวน )                 

จากงบประมาณองคการความรวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) 

 

 

 

                                                                                  (นางสาวพรพมิล  สุวรรณนมิติร) 

                                                                                   นักทรัพยากรบุคคล ปฏบิัติการ 
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Closing Ceremony 

 
on 
 

Third Country Training Programme on Energy Conservation to reduce Global 
Warming for ASEAN Countries 

 
At  
 

Ayutthaya Room, 3rd

Thailand 
 Floor, Century Park Hotel, Bangkok 

On Friday, February 25, 2011 
 

 
Agenda 
 
17:00 – 18:00  Closing Ceremony 
  
   Report on the result of Training Programme 

By : Mr.Chaiwuth Suthiruengwong 
Director of Energy Human Resource Development Bureau 
   
 
Certification Presentation 
By : Mr.Thammayot  Srichuai 
Deputy Director General of DEDE 
 
 
Farewell Speech 
By : Mr. Makoto YAMASHITA  Senior Representative

 

 from 

Japan International Corporation Agency (JICA) Thailand Office 

 
By : Miss Suchada Thaibunthao,Duputy Director-General, 

Thailand International Development Cooperation Agency 

(TICA) 

 
Closing Speech 
By : Mr.Thammayot  Srichuai 
Deputy Director General of DEDE 
 
Group Photo 
 

18:00 – 22:00  Farewell Party 
 

 
 
 



         -1 – ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-3 

Report of 

The Director of Energy Human Resource Development Bureau 

At the Opening Ceremony on  

Third Country Training Programme on Energy Conservation 

to reduce Global Warming for ASEAN Countries 

 at Energy Conservation Building in Honor of  

His Majesty The King, Pathumthani  

On Tuesday 2, March 2010 

……………………………………………………………. 

- Mr.Thammayot  Srichuai Deputy Director General of 

DEDE,  

- Representative from Japan International Corporation 

Agency or JICA Thailand Office,  

- Representative from Thailand International Development 

Cooperation Agency or TICA,  

-  Trainer and Trainees,  

-   Ladies and gentlemen, 



         -2 – ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-3 

 On the occasion of the Opening Ceremony of the Third 

Country Training Programme on Energy Conservation to 

reduce Global Warming for ASEAN Countries at Energy 

Conservation Building in Honor of His  Majesty The King, 

Thailand today 

 On behalf of the Bureau of Energy Human Resource 

Development, Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency, I would like to thank, 

Mr.Thammayot  Srichuai, Deputy Director-General of 

DEDE, Representative from JICA Thailand Office, 

Representative from TICA who give us an honor to preside 

over the Opening Ceremony on the training today. 

 This second training programme has been initiated and 

co-organized by Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency or DEDE, Japan International 

Cooperation Agency or JICA and Thailand International 

Development Cooperation Agency or TICA with the purpose 

to improve the potential of personnel of the ASEAN 

countries by improving knowledge in energy conservation. 
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 The prime objectives of the training programme are: 

1) To enhance personnel capability of ASEAN member 

countries in determining the energy conservation 

potentials and energy conservation measures of the 

machine and equipment.  

2) To increase number of skilled people in energy 

conservation so that energy conservation can be 

sustainably implemented.  

In implementing the training program, Bureau of Energy 

Human Resource Development has developed a practical 

training curriculum using the facility at Thailand Mini 

Plant as Platform with the total period of 10 training days.  

Main training topics will cover six major intensive energy 

equipment and system namely pump, fan, air compressor, 

steam trap, air conditioning system and lighting system. 

Four days site visits at DEDE Display Center, buildings 

and factories with best practices on energy conservation 

will also be organized. 
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For this training course, we have 11 participants, coming 

from Lao PDR, Vietnam, and Thailand. 

 We hope that this training course will be able to 

strengthen in-dept knowledge on energy conservation to all 

participants and will result in reducing global warming to 

steer the world towards cleaner and competitive energy 

system. 

On this occasion, I would like to ask your honour to give 

a welcome speech and declare the opening of the training  

  Thank you. 
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Welcome Speech 
 

By 

Mr.Thammayot Srichuai, DEDE  Deputy Director-General  

on the occasion of the Opening Ceremony on the Third 

Country Training Programme on  Energy Conservation to 

reduce Global Warming for ASEAN Countries 

At Energy Conservation Building in Honor of 

His Majesty the King, Pathumthani 

On Tuesday 2, March 2010  at 09.00 hrs. 

 

- Director of Energy Human Resource Development Bureau, 

- Representative from Japan International Corporation Agency or 

JICA Thailand Office 

- Representative from Thailand International Development 

Cooperation Agency 

- Trainers and Trainees, 

- Ladies and gentlemen, 
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 It is my great pleasure to be here with all of you today 

in the opening ceremony on the Third Country Training 

Programme on Energy Conservation to reduce Global 

Warming for ASEAN Countries. I would like to take this 

opportunity to welcome all the participants coming from 

Lao PDR, Vietnam and Thailand and wish all of you have 

a pleasant stay in Thailand throughout your training 

period. 

 As you may know that the world is facing a serious 

energy crisis which result an increase of consuming 

product cost, and of course towards living cost of the 

people nationwide and worldwide. Energy Efficiency and 

Renewable Energy are one of the most significant topics 

that we need to achieve for our future.  

 As a core unit in the Ministry of Energy, the 

Department of Alternative Energy Development and 

Efficiency (DEDE) has been responsible for regulation and 

promotion in energy conservation and efficient use of 
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energy of users in all economic sectors as well as the 

promotion of the renewable energies utilization . 

 As a whole country, according to the third phase of 

energy conservation plan, by 2011, the target of energy 

saving has been set at 20%, focusing mainly on energy 

saving promotion in the industrial and transportation 

sectors. 

 In addition, we are now moving toward the 15 years 

Renewable Energy Development Plan which has the target 

for the share of alternatire energy in the final energy 

consumption increased to 20 % by 2022.  

On the environmental aspect, we have the policy to 

protect the environmental impact of energy industry, 

generated by both energy production and consumption 

processes, as well as promote the tackling of global 

warming and support the Clean Development Mechanism 

or CDM for reduction of greenhouse gas emission in the 

energy sector.  
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 The Third Country Training Programme on Energy 

Conservation to reduce Global Warming for ASEAN 

Countries is, thus, quite important since it would help 

develop personnel from ASEAN member countries 

including Thailand to be capable of determining the 

energy conservation potentials and energy conservation 

measures of the machine and equipment as a key basis for 

improving energy efficiency and reducing commercial 

energy import favoring for better national and regional 

economic situations. In addition, the trainees of this 

training course would become the trainers in their 

organizations when they return home. 

 Now, it is an auspicious time. I would like to declare 

the Third Country Training Programme on Energy 

Conservation to reduce Global Warming for ASEAN 

Countries opened, and I wish all of you be successful in 

the training.  
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Report of 

Mr. Manaswee Hakeme  

Human Resource Officer, Senior Professional Level 

Director of In-Factory Energy Personnel Development Group 

in the occasion of closing ceremony  

on The Third Country Training Programme on Energy 

Conservation to reduce Global Warming for ASEAN 

Countries 

 at Century Park Hotel, Bangkok Thailand 

25th

 

 February 2011 

- Mr.Thamayot Srichuai , Deputy Director General , 

DEDE 

- Mr.Chaiwut Suthiruengwong, Director of Energy 

Human Resource Development Bureau 

- Mr. Akihisa Tanaka, Senior Representative from Japan 

International Corporation Agency (JICA) Thailand 

Office 

- Miss Suchada Thaibunthao, Deputy Director-General, 

Thailand International Development Cooperation 

Agency (TICA) 
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- Trainers and Trainees 

- Lady and Gentleman 

On Behalf of the Bureau of Energy Human Resource 

Development of DEDE, I would like to thank to 

Mr.Thamayot Srichuai, Deputy Director General of DEDE, 

Mr. Akihisa Tanaka, Senior Representative from Japan 

International Corporation (JICA) Thailand Office,                     

Miss Sucahda Thaibunthao, Deputy Director-General, 

Thailand International Development Cooperation Agency 

(TICA) for their honorable presiding over the closing 

ceremony on the Third Country Training Programme on 

Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN 

Countries today. 

 

First of all, let me report on the training activities and the 

results starting from 14 February 2011 until today which is 

the last day of the training program: 

 

In the first week of the training, we had a valuable 

learning time in both theory and practice on energy 

management, the development of Renewable & Alternative 



-3- 

 3 

Energy in Thailand including energy conservation techniques 

on major system and equipments namely, Air Compressor 

and pump operation. All the trainees paid strong attention to 

the subjects particularly in the practical session when they 

have a chance to observe and learn how to adjust their 

operating conditions in order to get the optimum efficiency. 

On the forth day of the week, we also organized visiting to 

Display Center to study and gain in-depth knowledge on the 

energy conservation technology provided in the center. 

 

In the second week, lecture and practical training 

continue on other 2 major equipments namely combustion 

and steam trap and Air-Conditioning including Energy 

Conservation Best Practices. The trainee had paid strong 

interest in subjects and again performing quite well in the 

practical session. We also organized study tour to visit 3 

buildings and 1 factory with best practice in energy 

efficiency namely Phayathai Sriracha Hospital Building, 

Energy Conservation Building in Honor of His Majesty the 

King, Comsaed River kwai Resort and Kasemsak Steel 

Factory where the trainees had their opportunities to observe 
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and learn from the company’s best practice in energy 

management and implemented energy conservation 

measures.  

Also, trainees joined in the cultural visit at 

Bangnampheung Floating Market in Samutprakarn Province 

to learn about Thai Cultural way of life. 

 

Thus, over the last two weeks, we observe that all the 

trainees have improved their knowledge and gaining 

experiences from this practical training and absorbing Thai 

way of living in a large extent. We do hope that they will be 

able to utilize their knowledge from this training course in 

their home country, thus, energy consumption and global 

warming for ASEAN Countries will be reduced and the 

objectives of this training course will be completely fulfilled. 

Once again, I would like to thank JICA, TICA and 

concerned staff for their strong cooperation and favourable 

support through this training program. 

 

Thank you. 
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Closing speech 

By 

Mr. Thamayot Srichuai,Deputy Director General  

In the occasion of closing ceremony on the Third 

Country Training Programme on Energy Conservation 

to reduce Global Warming for ASEAN Countries 

at Century Park Hotel, Bangkok Thailand 

25th

 

 February 2011 

- Mr.Chaiwut Suthiruengwong, Director of Energy 

Human Resource Development Bureau 

- Representative from Japan International 

Corporation Agency (JICA) Thailand Office 

- Representative from Thailand International 

Development Cooperation Agency (TICA) 

- Trainers and trainees 

- Lady and Gentlemen 
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It is my great pleasure to be here with all of you 

today in the occasion of closing ceremony on the Third 

Country Training Programme on Energy Conservation 

to reduce Global Warming for ASEAN Countries. 

 

 I am very glad to hear that the training has been 

successful, all the activities has been done, the trainees 

has paid strong attention to the training and working 

very hard to complete their assignments. 

 

 I would like to take this opportunity to thank all the 

people concerned such as the organizers who are the 

Bureau of Energy Human Resource Development, 

Thailand International Development Cooperation 

Agency or TICA, Japan International Cooperation 

Agency Thailand Office or JICA, the trainers and 

others for their efforts to make this training program a 

great success. 
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I hope that all the trainees particularly those 

coming from Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam, 

Cambodia, Singapore and Thailand are satisfied with 

this training course and their objectives have been 

fulfilled. After return home, all of them would be able 

to apply what they have learned from the course. 

 

 Eventually, I would like to declare this training 

program closed and I wish all of you return to your 

home country safely. 

 

Thank you! 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ     ปพ.สพบ.      โทร. ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                        วันท่ี                กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  

เรือ่ง ขอเชิญรวมเปนเกยีรตแิละเปนประธานพธิเีปดโครงการ Third Country in Energy Conservation to 

reduce Global Warming for ASEAN Countries 

 

เรยีน  รพพ. (ธรรมยศ)  

 

  

 ตามที ่พพ . ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผานองคการความรวมมอื

ระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) ภายใตโครงการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country 

Training Programme-TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN 

Countries ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นัน้ 

เรือ่งเดมิ 

 

ขอเท็จจรงิ

   สพบ . จะจัดใหมพีธิเี ปดอบรมโครงการฯ ในวนั จันทร ที ่ ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๕ ๔                  

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองคอมพวิเตอร และพธิเีลี้ยงตอนรับผูเขารวมอบรม  เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.                

ณ Training Room ๒ อาคารอนุรักษพลังงานเฉลมิพระเกยีรต ิบรเิวณเทคโนธาน ีต .คลองหา อ .คลองหลวง              

จ.ปทุมธาน ีพรอมนี้ไดแนบกาํหนดการและคํากลาวเปดโครงการมาดวยแลว 

                                                        

  

  จึงเรยีนมาเพือ่โปรด พจิารณา  ใหเกยีรตเิปนประธานในพธิเีปดอบรมโครงการ Third 

Country in Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries และเขารวมงานเลี้ยง

ตอนรับผูเขารวมอบรม ตามวันและสถานที่ดังกลาว 

ขอเสนอเพือ่พจิารณา 

 

 
 

       (นายชัยวุฒ ิ  สทุธเิรอืงวงศ) 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
 

 

 

 

ผปพ.................................................วนัท่ี.........../.........../......... 

     ผูปฏิบัติ............................................วนัท่ี.........../.........../......... 

                                                     เจาหนาท่ีพมิพ/ทาน...........................วนัท่ี.........../.........../........ 
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ     ปพ.สพบ.      โทร. ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                     วันท่ี                กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ลงนามจดหมายเชิญรวมเปนเกยีรตใินพธิเีปดอบรมโครงการ Third Country in Energy 

Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries 

 

เรยีน  รพพ. (ธรรมยศ)  

 

  

 ตามที ่พพ . ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผานองคการความรวมมอื

ระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) ภายใตโครงการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country 

Training Programme-TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN 

Countries ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นัน้ 

เรือ่งเดมิ 

                                                             

   สพบ . จะจัดใหมพีธิเีปดอบรมโครงการฯ ในวนั จันทรที่ ๑๔ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๔                 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองคอมพวิเตอร และพธิเีลี้ยงตอนรับผูเขารวมอบรม เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.               

ณ Training Room ๒ อาคารอนุรักษพลังงานเฉลมิพระเกยีรต ิบรเิวณเทคโนธาน ี ต.คลองหา อ .คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี โดยจะเชิญผูอํานวยการสํานักความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (สพร.) และตวัแทน

จากองคการความรวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) เขารวมเปนเกยีรตใินพธิเีปดโครงการฯ ตามวนั 

เวลาและสถานทีด่งักลาว ขางตน 

ขอเท็จจรงิ 

  

  จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสอืเชิญรวมเปนเกยีรตใินพธิี

เปดอบรมโครงการฯ เพือ่ สพบ. จะไดดําเนนิการตอไป 

ขอเสนอเพือ่พจิารณา 

 

 
 

       (นายชัยวฒุ ิ  สทุธเิรอืงวงศ) 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
 

                                      

 

ผปพ.................................................วันท่ี.........../.........../......... 

     ผูปฏบัิต.ิ............................................วันท่ี.........../.........../......... 

                                                     เจาหนาท่ีพมิพ/ทาน...........................วันท่ี.........../.........../........ 



ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª-9 

 

 
No 0507/      Department of Alternative Energy  
       Development and Efficiency (DEDE) 
       17 Kasatsuek Bridge, Bangkok 10330 
       Tel: +66 2577 7055 Fax: +66 2577 7047 
  
             February B.E. 2554 (2011) 
Dear Mr. Onishi, 
 
 Subject: Invitation to Opening Ceremony for “the Third Country 

Training Programme on Energy Conservation to reduce  
  Global Warming for ASEAN Countries”  
 
  The Department of Alternative Energy Development and Efficiency would like to 
seek your kind valuable time for the opening ceremony and cordially invite you to give                      
a welcome speech to all participants to the Third Country Training Programme on Energy 
Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries on 14 February 2011                          
at 09.00 hrs., Computer Room, Energy Conservation Building in Honor of His Majesty the King, 
Khlong Luang District, Pathum Thani. 
  
  The tentative programme of the opening ceremony is also attached herewith for 
your information. 
  
  Once again, may I express my sincere gratitude to JICA, and especially to 
yourself who is always so cooperative and very active to make this course a very impressive 
and very beneficial to all participants from ASEAN member countries. I do really hope to receive 
your response of our invitation at your earliest convenience. 
 
 Yours sincerely, 
 
 
 Thammayot  Srichuai 
 Deputy Director-General 
    for Director-General 
 
 
 
 
 
 
Mr. YASUNORI   Onishi 
Chief Representative, 
JICA Thailand Office 
31

st

388 Sukhumwit Road, Khlong Toei 
 Floor, Exchange Tower 

Bangkok 10110, Thailand 
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ « ที.่......................./..........................

เรียน   ผบก. ผาน หปส. ผาน ผอ.สํานัก/กอง พัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน

ดวย กลุมฝกอบรมภาคปฏิบัติดานการจัดการพลังงาน สํานัก/กอง  พัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน

โทร 0-2577-7035-41 ตอ 183 ไดจัดกิจกรรม พิธีเปด-ปดโครงการการจัดหลักสูตรฝกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training Programme -

TCTP) ในหลักสูตร Energy Conservation to Reduce Global Warming for ASEAN Countries

วันที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา  09.00 - 10.00 น. อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 17.00 - 18.00 น. หองอยุธยา ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค กรุงเทพฯ

วันที่ เวลา

วันที่ เวลา

โดยใชงบประมาณของ - ในวงเงิน - บาท

แนบรายละเอียดกิจกรรมมาแลว ยังไมไดแนบ

มีความประสงคขอใชบริการจากฝายประชาสัมพันธ สบก. ดังนี้

กลุ่มงานการสื�อสารและประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ภายใน พพ. ประชาสัมพันธ์ภายนอก

เผยแพรผานทางวารสาร DEDE เชิญสื่อมวลชน

ประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย จัดทําขาวแจก (Press Release)

ติดบอรดประชาสัมพันธ จัดงานแถลงขาว

เผยแพรผานทางวารสาร "รักษพลังงาน"

กลุ่มงานโสตฯ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถายภาพนิ่ง

ถายวีดีโอ

เผยแพรขอมูลประชาสัมพันธทางเว็บไซต พพ.

ประชาสัมพันธขอมูลผานปายอักษรไฟวิ่ง

กลุ่มงานนิทรรศการและเผยแพร่

จัดนิทรรศการ  เรื่อง

จัดทําโปสเตอร

จัดทําปายชื่องาน (Back Drop)

อื่นๆ

อนุมัติ ลงชื่อ ผูขอใช

...............................................

ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง

............/..................../.............

แบบขอใช้บริการฝ่ายประชาสัมพันธ์

สถานที่

สถานที่

สถานที่

สถานที่
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บันทกึขอความ 
สวนราชการ     ปพ.สพบ.      โทร. ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๐ ตอ ๑๘๓  โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๗๐๔๗ 

ท่ี                                                                      วันท่ี                กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ลงนามวุฒบิัตรผูสําเร็จการฝกอบรม โครงการ Third Country Training Programme on Energy 

Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries 

 

เรยีน  อพพ. ผาน รพพ. (ธรรมยศ)  

 

  

 ตามที ่พพ . ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผานองคการควา มรวมมอื

ระหวางประเทศของญีปุ่น  (JICA) และสาํนักงานความร วมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ  (สพร .)                    

ภายใตโครงการจัดหลกัสตูรฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training Programme-TCTP)            

ในหลักสูตร Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries โดยจัดฝกอบรม

ระหวางวนัที่ ๑๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และจะมพีธิมีอบวุฒบิัตรในวันศุกรที ่๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นัน้ 

เรือ่งเดมิ 

                                                             

   ในการลงนามวุฒบิัตรตองมกีารลงนามจาก ๓ หนวยงาน คอื JICA สพร. และ พพ.ดังนัน้

สพบ.ขอเสนอวุฒบิัตรเพื่อลงนาม ลวงหนาสาํหรับผูสาํเร็จการฝกอ บรมโครงการดงักลาว  จํานวน ๒๐ คน 

ซึ่งไดตรวจสอบรายช่ือในวุฒบิัตรแลวถูกตองตรงตามรายช่ือผูเขารั บการฝกอบรม (เอกสาร ๑) จํานวน  

๒๐ ฉบับ ตามทีแ่นบมาพรอมนี้    

ขอเท็จจรงิ 

  

  จึงเรยีนมาเพือ่โปรด พจิารณาและลงนามวฒุบิตัรโครงการ  Third Country Training 

Programme on Energy Conservation to reduce Global Warming for ASEAN Countries จํานวน ๒๐ ฉบับ 

เพื่อ สพบ.จะไดดําเนนิการตอไป 

ขอเสนอเพือ่พจิารณา 

 

 
 

       (นายชัยวุฒ ิ  สทุธเิรอืงวงศ) 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
 

                                            

ผปพ..........................................วันที่.........../.........../......... 

ผูปฏบิัต.ิ............................ ........วันที่.........../.........../......... 

เจาหนาทีพ่มิพ/ทาน.................... วันที่.........../.........../........ 
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                                          บันทกึขอความ 
สวนราชการ      ปพ.  สพบ. โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๗๐๓๕-๔๑  ตอ ๑๘๓ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๗๐๔๗ 

ท่ี                                                             วันท่ี             มนีาคม ๒๕๕๔ 

เรือ่ง ขออนุมัตเิบกิเงินคาจัดทําวุฒบิัตรพรอมซองใหกับผูเขารับการฝกอบรม 

 

เรยีน  ผพบ. ผาน ผปพ. 

 

ตามที ่พพ. ไดรับความชวยเหลอืทางวชิาการจากรัฐบาลญีปุ่นผานองคการความรวมมอื 

ประเทศญี่ปุน (JICA) ในโครงการหลักสูตรการฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third CountryTraining Program – TCTP 

ในหลักสูตร Energy Conservation to Reduce Global Warming ในระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นัน้ 

 

  ในการนี้ตองจัดทําวุฒบิัตรพรอมซองใหกับผูเขารับการฝกอบรมในโครงการ จํานวน 

๒๐ แผนๆละ ๑๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท   

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัตเิบกิเงินคา จัดทําวุฒบิัตรพรอมซอง เปนเงิน ทั้งสิ้น      

๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) จากงบประมาณองคการความรวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) 

 

 

                                                                                  (นางสาวพรพมิล  สุวรรณนมิติร) 

                                                                                    นักทรัพยากรบุคคล ปฏบิัติการ 
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TOPIC EVALUATION OF THE TRAINING COURSE ON 
The Third Country Training Programme on Energy Conservation  

to reduce Global Warming for ASEAN Countries 
_____________________________________________________________________________ 
Name of Topic: ………………..…..……………………………………………………………. 
Name of Lecturer: ……..………………………………………………………………………. 
Date: ……………….. Time: …………..………………………………………………………. 
 
Use the following score to indicate the extent to which you agree or disagree with each of the 
statements below. 
Score Code:  Strongly disagree  = 1 
           Disagree  = 2 
  Neutral  = 3 
  Agree  = 4 
  Strongly agree = 5 

If you have any comment, please write down on the space at the end of each item.  
A1. I was able to understand the content of this subject. (Level of Understanding) 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
A2. Please comment if you have problems that may inhibit your progress of learning of this subject.  
Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Training Materials 

B1. Documents provided were appropriate (in terms of sufficiency, readability, and clarity) and useful. 
(Quantity and Quality of training materials) 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

B2. The lecturer was well-prepared and organized.  
Lecturers 

1 2 3 4 5 

Comment………………………………………………………………………………………… 

BLOCK B: EFFICIENCY 

BLOCK A: EFFECTIVENESS 
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B3. The explanation was clear and easy to understand. (Communication skills) 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
  
B4. Questions raised by the participants were clearly and promptly answered by the lecturer 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
B5. The lecturer was able to sustain learning interest by using interactive teaching methods. (Method 
of instruction and presentation) 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

B6. Time allocated to this subject was appropriate. 
Time Allocation 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

B7. Considering the content of this subject, the training facility was appropriate. (Quality and Quantity 
of training facility) 

Training Facility 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

C1. Knowledge/skills gained from this subject could be applied to the working responsibility. (Level 
of Application) 
 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

BLOCK C: IMPACT (PROSPECTIVE) 
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ANNEX 8 

OVERALL EVALUATION 
THE THIRD COUNRTY TRAINING PROGRAMME ON ENERGY CONSERVATION TO 

REDUCE GLOBAL WARMING FOR ASEAN COUNTRIES 
Period of Implementation (14 –25 February 2011) 

 
Instruction: Use the following score to indicate the extent to which you agree or disagree with each of 
the statements below. 
Score Code:  Strongly disagree  = 1 
           Disagree  = 2 
  Neutral  = 3 
  Agree  = 4 
  Strongly agree = 5 
If you have any comment, please write down on the space at the end of each item. 

 

A1. According to my country’s development policy/plan, the improvement of personnel’s knowledge 
in energy conservation is one of the priority needs and concerns of my country’s energy efficiency & 
renewable energy policy. 

Relevance of the project and the beneficiary country’s needs 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
A2. The content of the course meets the needs in my country. 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
A3. In terms of course contents, what kind of improvement can be made in relation to the needs of 
your country or organization? 
Comment………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

BLOCK A: RELEVANCE 
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A3. Thailand is considered most successful in conducting energy conservation training to reduce 
global warming in the Asian Region. 

Appropriateness of Implementing Country or Implementing Organization 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

A4. The implementing agency is considered highly appropriate in conducting the training on energy 
conservation to reduce global warming for ASEAN countries. 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

B1. At the end of the course, I was able to achieve the purpose of this course, because 
1. I could be able to determine the energy conservation potential and energy conservation 

measures of the machine and the equipment. 
2. I could be able to train other personnel in my country to increase the number of skilled people 

in energy conservation so that energy conservation can be sustainability implemented. 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

C1. I consider the Objective 1 is achieved because I could summarize and prioritize the energy 
conservation potential and measures of the machine and the equipment related to the common practice 
and conditions in my country.   

Achievement of Objectives 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
C2. I consider the Objective 2 is achieved because I could prepare and deliver the appropriate training 
material to people in energy conservation to ensure that they will improve their competency.  

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

BLOCK C: EFFICIENCY 
 

BLOCK B: EFFECTIVENESS 
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C3. Subjects provided by the courses were adequate in understanding or getting the knowledge/skills 
specified in each objective. 

Training modules/methodology generates objectives 

1 2 3 4 5 

Comment………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
C4. In general, the study visits arranged were suitable to help me deepen my understanding or further 
my skills on each subject. 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

C5. I consider the course “timely” implemented according to the country’s needs in improving 
personnel knowledge and skill in energy conservation. 

Course Administration and Management 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
C6. 2 weeks were appropriate for this course. 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
C7. In general, time allocation to following items is appropriate. 
    C7.1 Lectures 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

    C7.2 Discussions 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

    C7.3 Practices 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
    C7.4 Field Study 

1 2 3 4 5 
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Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

C8. The sequence of each topic was appropriate. 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

C9. The training materials provided were sufficient and useful. 
Training Materials 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
C10. The training materials provided were clear in terms of readability and clarity. 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

C11. In general, the training facilities were appropriate. 
Training Facilities 

1 2 3 4 5 

Comment…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
D1. The knowledge/skills gained were clearly related to my present or future work 

1 2 3 4 5 

Comment………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
D2. The knowledge/skills attained in the course can be applied in my country.  

BLOCK D: IMPACT 
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1 2 3 4 5 

Comment………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
D3. I will share my new skills/knowledge at home by;- 

□ Informing my colleagues personally 
□ Reporting to my boss 
□ Giving lectures, training courses and/or seminar 
□ Producing manuals/ reports 
□ Others (please specify) 
 
 
 
 

D4. What obstacles will you face in sharing your new skills/knowledge at home? 
□ Lack of trained personnel 
□ Lack of support from bosses 
□ Lack of foreign expertise 
□ Lack of technical literature/books 
□ Lack of budget 
□ Poor Management 
□ Promotional Structure 
□ Others (please specify) 

 

E1. If there are similar courses conducted by this implementing agency in the future, my government 
will definitely send its officials to attend this course. 

Sustainability of the Implementing Agency 

1 2 3 4 5 

Comment………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

E2 After returning to my country, I can expect budgetary support from my organization (or 
government) in conducting energy conservation to reduce global warming training or activities in the 
topics provided below. 

Sustainability of the activities to be conducted by participants 

1 2 3 4 5 

Topics to be conducted: ……………………………. 
                   ……………………………. 
Comment………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

BLOCK E: SUSTAINABILITY 
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E3 It is expected that participants from Energy Conservation to reduce global warming training course 
can build a strong partnership in energy conservation activities in the topics provided below.  (You 
can choose more than one topic) 
Topics to be conducted: ……………………………. 
 

□ Energy Efficiency Policy and Measures 
□ Renewable Energy Policy and Measures 
□ Energy Management 
□ The development of renewable & Alternative Energy in Asian Country 
□ Sharing Energy Conservation Best Practical / Case Studies 
□ Raising Energy Efficiency Awareness 

 
Comment………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Please state the timing of receiving the information and ideal timing. 

A. General Information 
    Actual:  _________days before the commencement of the course 
 Ideal: _________days before the commencement of the course 

Comment……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

B. Selection result 
     Actual:  _________days before the commencement of the course 
 Ideal: _________days before the commencement of the course 

Comment……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

C. Air ticket 
     Actual:  _________days before the commencement of the course 
 Ideal: _________days before the commencement of the course 

Comment……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
1. Please provide two (2) least useful subjects in the training course. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

OTHERS 
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2. Please provide the name of subjects needed to be added to the training course 
 1)….…………………………………………………………………………………… 
 2)….…………………………………………………………………………………… 
 3)….…………………………………………………………………………………… 
 
3. Additional Comments (Please give us your comments and suggestions for the next course. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

BLOCK 
C: 

EFFICIE
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