
 

วันที่ 11 กันยายน 2552 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาแนะน า ประชาสัมพันธ์ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท กรีน ไบโอ เอ็นเนอร์จี 19 จ ากัด 

เรียน _____________________________ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ก าหนดการและแบบฟอร์มตอบรับ 

 

เน่ืองจากบริษัท กรีน ไบโอ เอ็นเนอร์จี 19 จ ากัด ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการ

ผลิตไฟฟ้า ภายใต้โครงการ กลไลพัฒนาที่สะอาด (CDM: Clean Development Mechanism) ซึง่จะสามารถช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซมีเทนที่ท าให้โลกร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

บริษัท กรีน ไบโอ เอ็นเนอร์จี 19 จ ากัดในฐานะผู้เข้าร่วมพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

ภายใต้พิธีสารเกยีวโต จึงได้จัดงานสัมมนาแนะน า ประชาสัมพันธ์ และ รับฟังและแสดงความคิดเห็นในโครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท กรีน ไบโอ เอ็นเนอร์จี 19 จ ากัด ในวันศุกรท์ี่ 25 กันยายน 2552 เวลา 9.00-12.00 น. ณ 

ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง ต าบล หมอนทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

บริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานของท่าน ได้ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาบุคลากร

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัท จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในวัน และ

เวลาดังกล่าว 

 

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

.........................................................  

 (...................................................)  

............../............./............. 

 



 

 

 

ก าหนดการสัมมนาเพื่อแนะน าประชาสัมพันธ์  และรับฟังความคิดเห็น 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท กรีน ไบโอ เอ็นเนอร์จี 19 จ ากัด 

วันท่ี 25 กันยายน 2552 

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง  

ต าบล หมอนทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

 

เปิดงานสัมมนา 
9:30-10.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 
10:00-10:10 กล่าวเปิดงานสัมมนา  
แนะน าบริษัท กรีน ไบโอ เอ็นเนอร์จี 19 จ ากัด 
10:10-10:30 แนะน าบริษัท กรีน ไบโอ เอ็นเนอร์จี 19 จ ากัด 
โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ UASB 
10:30-:10:45 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง 
10:45-11:00 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการ 
กลไกการพัฒนาที่สะอาด CDM และ โครงการของบริษัทกับกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
11:00-11:30 กลไลการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และ โครงการของบริษัทกับ CDM 
11:30-:12:00 ตอบแบบสอบถามโครงการ 
12:00-12:10 กล่าวปิดงานสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรุณาส่งแบบตอบรับได้ที_่___________________________________ 

 

แบบฟอร์มตอบรับ 

 

เรียน  

เรื่อง การเข้าร่วมงานสัมมนา “โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท กรีน ไบโอ เอ็นเนอร์จี 19 จ ากัด” 

หน่วยงาน................................................................................................................................... .............. 

 

O ยินดีเข้าร่วมสัมมนาแนะน า ประชาสัมพันธ์ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ “โครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท กรีน ไบโอ เอ็นเนอร์จี 19 จ ากัด” ในวันศุกรท์ี่ 25 กันยายน 2552 เวลา 8.00-11.10 น. ณ 

ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง ต าบล หมอนทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
________________________________________________ 

 

O ไม่สะดวกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี ้ทั้งนี้ได้มอบหมายให ้

  นาย/นาง/นางสาว...................................................ต าแหน่ง.............................โทร...................... 

นาย/นาง/นางสาว...................................................ต าแหน่ง.............................โทร...................... 

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

  

 

ลงชื่อ.........................................................  

 (...................................................)  

............../............./............. 



Invitation

Green Bio Energy 19 Co., Ltd. and South Pole Carbon Asset Management Ltd. are 
inviting you to attend the Local Stakeholder Consultation meeting for Green Bio Energy 
19 Biomass to Power Project. 
The proposed CDM project is going to apply for Gold Standard.

Per local invitees’ request, this meeting will be scheduled at 
10:00 am on September 25, 2009 

and held at Monthong Local Administration office, Monthong sub-district, Bangnam-
praew district, Chachoengsao province.


