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โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช�งาน

ระบบอบแห�งพลังงานแสงอาทิตย� 

 โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงานระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตย เปนโครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริม

การอนรุกัษพลงังาน โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษพลังงาน (พพ.) 

กระทรวงพลงังาน ไดเริม่ดาํเนนิโครงการสนบัสนนุการลงทนุตดิตัง้ใชงานระบบฯ 

ตั้งแตป พ.ศ. 2554 ภายหลังจากมีความเชื่อมั่นในนวัตกรรมดานเทคโนโลยี

ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ที่พัฒนาขึ้นโดย ศ.ดร.เสริม จันทรฉาย 

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน วาเปนระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

ที่มีความเหมาะสมในการทําแหงผลิตผลทางการเกษตรของประเทศในเชิง

การคาทั้งในระดับวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม

ไปจนถึงผูประกอบการขนาดใหญ 

 โครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนเงินลงทุนบางสวน

แกชุมชนหรือผูประกอบการ เพื่อกระตุนใหเกิดการใชระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตย ในการลดการใชพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ เชน แกส หรือนํ้ามัน อีกทั้ง

เปนการสงเสริมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาที่สะอาด และปลอดภัยตอ

ผูบริโภค ทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม โดยมีปริมาณพื้นที่ระบบ

อบแหงเปาหมายที่จะใหการสนับสนุนทั้งสิ้น 75,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ ตั้งแต 

ป พ.ศ. 2554-2559 พพ. ไดใหการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงานระบบ

อบแหงฯ ไปแลว 171 ระบบ คิดเปนพื้นที่ 21,182.3 ตารางเมตร 
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ทําความรู�จักกับระบบอบแห�งพลังงานแสงอาทิตย�

แบบเร�อนกระจก

 ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกที่กรมพัฒนา

พลงังานทดแทนและอนรัุกษพลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน ใหการสนบัสนนุ

การลงทนุตดิตัง้ใชงานน้ี เปนโรงอบแหงท่ีออกแบบรปูพาราโบลา หลงัคาทาํจาก

วัสดุใสเปนแผนโพลีคารบอเนตชนิดเคลือบสารปองกันแสงยูวีปดบนหลังคา

โครงโลหะที่ตั้งอยูบนพื้นซีเมนต แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งการใชแผนโพลีคารบอเนต

ในการทาํหลงัคาทาํใหแสงอาทติยสองผานไดด ีแตรงัสีความรอนทีแ่ผจากภายใน

โรงอบแหงจะผานออกมาไดนอย จึงทําใหเกิดผลเรือนกระจก (Greenhouse 

effect) ความรอนสวนใหญจึงถูกกักเก็บอยูภายในโรงอบแหง แสดงดังรูปที่ 2 

นอกจากนี้แผนโพลีคารบอเนตยังเปนฉนวนความรอนที่ดี มีนํ้าหนักเบา ดัดโคง

ไดงาย มีอายุใชงานกวา 10 ป โรงอบแหงแบบนี้จึงมีชื่อเรียกวา ระบบอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก (Greenhouse solar dryer) หรือที่รูจัก

กนัดใีนชือ่ “พาราโบลาโดม” และเพือ่ระบายความชืน้หรือนํา้ทีร่ะเหยออกจาก

ผลติภัณฑทีต่องการอบแหงออกจากระบบ จงึมกีารตดิตัง้พดัลมดดูอากาศ และ

มีชองอากาศเขาเพื่อใหอากาศไหลเขาโรงอบทดแทนอากาศที่ถูกดูดออก โดย

ใชพัดลมกระแสตรง และมีแผงโซลาเซลลเพื่อใหกําลังไฟฟากับพัดลม (รูปที่ 1) 

นอกจากนียั้งสามารถติดตัง้อปุกรณทาํลมรอนจากการเผาแกสเพือ่เปนความรอน

เสริมสําหรับกรณีที่มีแสงแดดนอยกวาที่ตองการ (สําหรับโครงการสนับสนุน

ของ พพ. จะสนับสนุนสวนความรอนเสริมเฉพาะระบบฯ ขนาดใหญ แบบ พพ. 

3 เทานั้น) ตัวอยางสมรรถนะของระบบฯ แสดงดังรูปที่ 3
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รูปที่ 1 โครงสรางของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

รูปที่ 2 การทํางานของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก
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รูปที่ 3 อุณหภูมิภายในและภายนอกของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

          แบบ พพ.3 ติดตั้งระบบฯ ป พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดอางทอง 

          ตรวจวัดอุณหภูมิวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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 ปจจุบนัพาราโบลาโดมไดถูกตดิตัง้ท่ัวประเทศ จนสามารถกลาวไดวา

ประเทศไทยจดัเปนประเทศอนัดบัตนๆ ของโลก ทีม่กีารใชระบบอบแหงพลงังาน

แสงอาทิตยในการทําแหงผลิตภัณฑสินคาเกษตร โดยมีผลิตภัณฑอบแหง

หลากหลายชนิด ทั้งที่วางจําหนายภายในประเทศและสงออก

อาหารสุนัขอบแหง

ขาวแตนอบแหง

มันสําปะหลังบดอบแหง

ชุดฟอสซิลของเลนเด็ก

สมุนไพรอบแหง

กระชายดําอบแหง

รูปที่ 4 ตัวอยางการใชระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยในการทําแหงผลิตภัณฑ
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หลักเกณฑ�การสนับสนุน

การลงทุนติดตั้งระบบฯ ป� 2560 (ฉบับย�อ*)

ใครขอรับการสนับสนุนไดบาง

 บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังตามกฎหมายไทย ทั้งภาครัฐ

และเอกชน ท่ีมีความตองการติดต้ังระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใช

อบแหงผลิตภัณฑอบแหง (ทุกชนิด) ทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงผูที่เคย

ไดรับการสนับสนุนการติดตั้งไปแลวในปที่ผานๆ มา

หลักเกณฑการสนับสนุนลงทุน

 1. ใหการสนับสนุนระบบอบแหงตามแบบมาตรฐานของ พพ. 

เทานั้น ซึ่งในป พ.ศ. 2560 ใหการสนับสนุนเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 35 ของ

ราคากลางที่ พพ. ประเมิน โดยระบบอบแหงฯ ตามแบบ พพ. มี 3 แบบ ดังนี้

   แบบระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก 

ขนาด 6 x 8.2 ตร.ม. (อบแหง พพ.1) ใหการสนับสนุน 125,700 บาท 

   แบบระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก 

ขนาด 8 x 12.4 ตร.ม. (อบแหง พพ.2) ใหการสนับสนุน 253,450 บาท 

   แบบระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก 

ขนาด 8 x 20.8 ตร.ม. (อบแหง พพ.3) ใหการสนับสนุน 425,150 บาท 

 2. ตองเปนระบบอบแหงพลงังานแสงอาทติยทีไ่ดติดต้ังใหมเทานัน้ 

ระบบที่ติดตั้งไปแลวไมสามารถขอรับเงินสนับสนุนได
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 3. ตองคาํนวณคา IRR (อตัราผลตอบแทนภายใน) และมคีามากกวา

หรือเทากับ 9** (ในแบบขอรับการสนับสนุน)

 4. ระบบฯ ทีข่อรบัการสนบัสนนุจะตองมขีนาด คณุสมบติัของวสัดุ

อุปกรณและการติดตั้งตามแบบมาตรฐานของ พพ. (เอกสารแบบ ขอรับไดจาก

ผูจําหนายและติดตั้งระบบ ดังรายชื่อบน www.solardryerdede.com)

 5. ผูไดรับการสนับสนุนตองมีการดําเนินการติดตั้งระบบฯ ใหแลว

เสร็จภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ทําสัญญา

* ตามประกาศกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ 

เงือ่นไข และวธิกีารสมคัรเขารวมโครงการสนบัสนนุการลงทนุติดตัง้ใชงานระบบ

อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ป 2560 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 

** ดูรายละเอียดการคํานวนเพิ่มเติมไดที่ www.solardryerdede.com หรือ

สอบถามที่โทรศัพทหมายเลข 09 8747 7702
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ตัวอย�าง

ผู�ที่ได�รับการสนับสนุนลงทุนติดตั้งใช�งานระบบฯ

 1. นางสาวนิรมล ลิ้นจี่

  ผลิตภัณฑ : สมุนไพรอบแหง

  ที่อยู : 37/1 ม.4 ต.หวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140

  ปที่ไดรับการสนับสนุน : พ.ศ. 2559 

  ขนาดที่ไดรับการสนับสนุน : พพ.1 พื้นที่ 49.2 ตารางเมตร

รูปที่ 5 การผลิตสมุนไพรอบแหงดวยพาราโบลาโดม
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 2.  นายวิวัฒน กุลวิจิตรรัตน

  ผลิตภัณฑ : หมูแดดเดียว

  ที่อยู : 88 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  ปที่ไดรับการสนับสนุน : พ.ศ. 2559 

  ขนาดที่ไดรับการสนับสนุน : พพ.2 พื้นที่ 99.2 ตารางเมตร

รูปที่ 6 การผลิตหมูแดดเดียวดวยพาราโบลาโดม
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 3.  สหกรณการเกษตรแหลมสิงห จํากัด

  ผลิตภัณฑ : เมล็ดโกโก

  ที่อยู : 11 ม.11 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 22190

  ปที่ไดรับการสนับสนุน : พ.ศ. 2559

  ขนาดที่ไดรับการสนับสนุน : พพ.3 พื้นที่ 166.4 ตารางเมตร

รูปที่ 7 การผลิตเมล็ดโกโกอบแหงดวยพาราโบลาโดม



12
คู�มือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช�งาน

www.solardryerdede.com

ระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์

 4. นายประยงค วงษสกุล กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม

  ผลิตภัณฑ : มะเขือเทศราชินีแชอิ่มอบแหง แบรนด แมฉุย

  ที่อยู : 127 ม.5 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

  ปที่ไดรับการสนับสนุน : พ.ศ. 2555 

  ขนาดที่ไดรับการสนับสนุน : พพ.3 พื้นที่ 166.4 ตารางเมตร

รูปที่ 8 การผลิตมะเขือเทศราชินีแชอิ่มอบแหงตรา “แมฉุย” 

ดวยพาราโบลาโดม
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 5.  บริษัท ฟารมระพีพัฒน (1999) จํากัด

  ผลิตภัณฑ : ปุยขี้ไก

  ที่อยู : 375/1 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

  ปที่ไดรับการสนับสนุน : พ.ศ. 2559  

  ขนาดที่ไดรับการสนับสนุน : พพ.3 พื้นที่ 166.4 ตารางเมตร

รูปที่ 9 การอบแหงกากจากกระบวนการผลิตไบโอแกสจากมูลสัตว (ปุยขี้ไก)
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 6.  บริษัท ส.รวมไทย จํากัด

  ผลิตภัณฑ : ปลากระตัก กุงแหง และอื่นๆ

  ที่อยู : 24/15 ม.1 ต.บางนํ้าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

  ปที่ไดรับการสนับสนุน : พ.ศ. 2558

  ขนาดที่ไดรับการสนับสนุน : พพ.3 พื้นที่ 166.4 ตารางเมตร

รูปที่ 10 การผลิตกุงแหงดวยพาราโบลาโดม บริษัท ส.รวมไทย จํากัด
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 7.  หางหุนสวนจํากัด อนันตรา ฟูด แอนด มารเก็ตติ้ง

  ผลิตภัณฑ : ลูกเดือยอบกรอบ

  ที่อยู : 21 ถ.ประชาอุทิศ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทอง 14000

  ปที่ไดรับการสนับสนุน : พ.ศ. 2558  

  ขนาดที่ไดรับการสนับสนุน : พพ.3 พื้นที่ 166.4 ตารางเมตร

รูปที่ 11 การผลิตลูกเดือยอบกรอบดวยพาราโบลาโดม
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 8.  นางสาวพนม พรหมชาวนา

  ผลิตภัณฑ : กลวยตาก

  ที่อยู : 25 ม.2 ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก 65110

  ปที่ไดรับการสนับสนุน : พ.ศ. 2558  

  ขนาดที่ไดรับการสนับสนุน : พพ.3 พื้นที่ 166.4 ตารางเมตร

รูปที่ 12 การผลิตกลวยตากดวยพาราโบลาโดม
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เกร็ดควรรูสําหรับผูรวมลงทุนฯ ในการตรวจรับ 

การติดตั้งระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม)
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 1. หลักการเทพ้ืนคอนกรีตสําหรับโรงอบแหงพาราโบลาโดมใหได

  มาตรฐาน

การปรับพื้นดิน

 - ในการปรับระดับพื้น และเทพื้นคอนกรีตพาราโบลาโดมนั้น 

ผูติดตั้งโดมจะตองถมดินใหมใหอยูในระนาบเดียวกัน และถมใหสูงกวาพื้นดิน

เดิม 30 เซนติเมตร แลวอัดใหแนนหรือทิ้งไวอยางนอย 1 ฤดูฝน เพ่ือใหดิน

ที่ถมใหมมีความแนนและแข็งแรง ปองกันการยุบตัวของดิน และตองถมดิน

ใหมีพื้นที่ดานขางโดมอยางนอย 1 เมตร เพื่อปองกันการถูกกัดเซาะของดิน 

ผูติดตั้งโดมอาจจะมีการฝงเสาเข็มเพื่อปองกันคอนกรีตทรุดตัว ในกรณีเปน

พื้นคอนกรีตอยูแลวสามารถเทลงบนพื้นคอนกรีตไดเลย

การเทคอนกรีต

 - สําหรับพื้นที่มีลักษณะเปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลอในท่ี

พื้นผิวขัดเรียบ พื้นภายในผสมสีฝุนสีดําปูนซีเมนตที่ใชเปนชนิดปอรตแลนด 

เสริมเหล็กกลมชนิดเรียบ โดยมีระยะตางทาบเหล็กกลมไมนอยกวา 40 เทา

ของเสนผานศูนยกลางเหล็ก อัตราสวนผสมคอนกรีตที่ใช 1 : 2 : 4 (ซีเมนต 

: ทราย : หิน) งานคอนกรีตทั้งหมดใหเปนไปตามมาตรฐานสําหรับงานอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
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 - ชนิดของแผนโพลีคารบอเนตชุดอลูมิเนียมจับยึดแผนและยาง-

รีดนํ้าแผนโพลีคารบอเนต ชนิดใส ไมมีสี แบบลูกฟูก Twin wall มีความหนา

ไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร กวาง 2.10 เมตร ยาว 11.50 เมตร ดานหนึ่งของแผน

โพลคีารบอเนตมคีวามสามารถในการปองกันรงัสยูีว ี(UV, ultraviolet) โดยจะมี

สติก๊เกอรตดิไวเปนสญัลกัษณทีแ่ผนโพลคีารบอเนต ซึง่ในเวลาตดิตัง้พาราโบลาโดม

ตองหันดานที่สามารถปองกัน UV เขาหาแสงอาทิตย โดยทั้ง 2 ดานของแผน

โพลีคารบอเนตจะมีลักษณะที่ไมแตกตางกันเมื่อมองดวยตาเปลา จึงตอง

ระมัดระวังในการใชงาน แผนโพลีคารบอเนตจะมีอายุการใชงาน 8 ป สําหรับ

ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผนนั้นจะใชจับยึดรอยตอของแผน โดยมีสวนประกอบทั้ง 

3 ชั้นไดแก ตัวบน ตัวลาง ฝาปด ซึ่งชุดอลูมิเนียมตองมีความหนาไมนอยกวา 

1.10 มิลลิเมตรยกเวนฝาปด ชุดอลูมิเนียมจับยึดตองสอดดวยยางรีดนํ้าหรือ

ยางกันนํ้า โดยยางรีดนํ้าตองเปนชนิด Santoprene ยางบริสุทธิ์ชนิดไมจมนํ้า

 2. วิธีการสังเกตการรั่วซึมของพาราโบลาโดมในระหวางติดตั้ง

 - การร่ัวซึมของพาราโบลาโดมเกิดจากการเกิดซอนกันของ

แผนโพลคีารบอเนตเปนสาเหตใุหระหวางรอยตอไมแนบสนทิกนั วธิีการสงัเกต

การรัว่ซมึ คือ ตรวจสอบบรเิวณแคมปงระหวางรอยตอของแผนโพลคีารบอเนต
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 3. ทิศทางที่เหมาะสมในการติดตั้งพาราโบลาโดม

 - พื้นที่ที่ เหมาะสมตอการติดตั้งพาราโบลาโดมจะตองเปน

พื้นที่โลงไมมีกิ่งไมหรือตนไมบดบังแสงของดวงอาทิตย จะติดต้ังใหดานขาง 

(ตามความยาว) ของพาราโบลาโดมอยู ตามแนวของทิศตะวันออกและ

ทิศตะวันตก หรือทิศเหนือและทิศใต หรือแลวแตความเหมาะสมของพื้นที่และ

ความสะดวกในการทํางาน

 4. การติดตั้งพาราโบลาโดมสามารถทําบนหลังคา

 - นอกจากนี้การติดตั้งพาราโบลาโดมสามารถกระทําไดบนพ้ืน

หลังคาที่เรียบ และอาคารตองมีความแข็งแรง

ตองแนบสนิทกันไมมีชองวางระหวางแคมปงกับแผนโพลีคารบอเนต ซ่ึงเปน

ชองทางใหนํ้าสามารถซึมเขาไปในพาราโบลาโดมได นอกจากนี้การฉีดนํ้า

ลงบนโดมก็สามารถตรวจสอบการรั่วซึมเบื้องตนได
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 5. มุมโคงและความสูงของพาราโบลาโดมที่เหมาะสม

 - มุมโคงของพาราโบลาโดมจะทําองศากับพื้น 58 องศา และ

มีความสูงจากพื้นถึงยอดโดมเทากับ 3.35 เมตร

 6. กรณีที่รับไดการสนับสนุนแบบ พพ.3 สามารถตรวจสอบ

  การติดตั้งระบบความรอนเสริม (ระบบแกส) ไดดังนี้

 - การติดตั้งระบบความรอนเสริมจะตองมีการเดินสายดิน 

เพื่อปองกันไฟฟารั่ว

 - ในการทดสอบระบบความรอนเสริม ควรแยกอุปกรณออกมา

ทดสอบภายนอก และสอนวิธีการใชงานที่ถูกตองใหกับผูประกอบการ
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 7. คุณภาพของเหล็กที่ใชสรางพาราโบลาโดม

 - เหล็กโครงสรางหลังคาหรือจันทัน เปนเหล็กทอกลม ขนาดเสน

ผาศูนยกลาง 2” หนา 2 มิลลิเมตร ดัดโคงตามแบบ

 - แปหรือเหล็กโครงดานขางเปนเหล็กกลองขนาด 1”x 2”x 2.3 

มิลลิเมตร

 - ยึดโครงสรางอาคารกับพื้นคอนกรีตดวยเพลทเหล็ก ยึดดวยพุก

ระเบิด รอยน็อต

 - งานสวนที่เปนเหล็กทั้งหมด ไดแก โครงสราง ชั้นวางผลิตภัณฑ

น็อตยึด ใหชุบกัลปวาไนซ

 8. วิธีการดูแลรักษาพาราโบลาโดม

 - ทําความสะอาดแผนโพลีคารบอเนตอยูเสมอโดยการฉีดพนนํ้า 

1 - 2 ครั้ง/เดือน ถาหากมีฝุนมาเกาะที่แผนโพลีคารบอเนต
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 - หากพบรอยรัว่ทีแ่ผนโพลคีารบอเนตใหใชซลิโิคนใสอดุในรอยรัว่นัน้

 - หมั่นตรวจเช็คการทํางานของพัดลมระบายอากาศอยาง

สมํ่าเสมอ เพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

 - ควรเช็ดทําความสะอาดโซลารเซลลอยางนอย 2 สัปดาห

ตอครั้ง เนื่องจากพัดลมระบายอากาศทํางานดวยกระแสไฟฟาที่ไดจาก

โซลารเซลล หากมีฝุนมาเกาะโซลารเซลล จะสงผลตอการระบายอากาศชื้น

ออกจากระบบอบแหง มีผลตอการแหงของผลิตภัณฑ

 - ควรรักษาความสะอาดภายในระบบอบแหงโดยการลาง

ดวยนํ้า เพื่อปองกันการสะสมของเชื้อราและจุลินทรียภายในระบบอบแหง

 - ควรทาํความสะอาดตะแกรงทีใ่ชวางผลติภัณฑทุกครัง้ หลงัจาก

เสร็จสิ้นการอบแหงแลว เพื่อลดการสะสมของเชื้อราและจุลินทรีย

 9.  วัสดุที่ใชทําตะแกรง

   - ตะแกรงช้ันวางผลิตภัณฑเป นตาข ายสีดํา และยึดด วย

น็อตสเตนเลสซึ่งจะไมทําใหผลิตภัณฑเปนรอยเมื่อสัมผัสหรือตามความ

เหมาะสมของผลิตภัณฑ

   - ตัวอยาง ตากกลวยตาก ควรใชตะแกรงที่เปนตาขายสีดํา

        ตากขาวแตน ควรใชตะแกรงที่เปนมุงลวด

        ตากสมุนไพร ควรใชตะแกรงที่เปนมุ งลวดหรือ

        ตาขายสีดํา ตามชนิดสมุนไพร เปนตน
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ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสารท่ีตองสงตามประกาศป 2560 ชวงเวลาในการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 การประชาสัมพันธและ

เผยแพรโครงการ

ระหวางวันที่ 

1 ธ.ค. 59 -  20 ก.พ. 60

ขั้นตอนที่ 2 การสมัครขอรับการ

สนับสนุนการลงทุน

1) ใบสมัครโครงการป 2560

2) แบบฟอรมขอรับการสนับสนุนฯ 

ป 2560

3) เอกสารประกอบการขอรับการ

สนับสนุนฯ

ดาวนโหลดไดที่ 

www.solardryerdede.com

ขั้นตอนที่ 3 สํารวจศักยภาพและ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร

ขอการสนับสนุนฯ

เดือน ก.พ. - มี.ค. 60

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศผลพิจารณา

รายชื่อผูที่ไดรับการสนับสนุนฯ

 เดือน มี.ค. 60

ขั้นตอนที่ 5 สงเอกสารยืนยันการรับ

การสนับสนุนฯ

หนังสือแจงยืนยันฯ เดือน มี.ค. - เม.ย. 60

ขั้นตอนที่ 6 ทําสัญญา และ

วางเงินประกัน

ภายในเดือน เม.ย. 60

ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการติดตั้งระบบฯ ภายใน 4 เดือนหลัง

จากทําสัญญา

ขั้นตอนที่ 8 ผูที่ไดรับการสนับสนุน

สงรายงานการติดตั้งระบบฯ ให พพ.

รายงานการติดตั้งระบบฯ เมื่อติดตั้งระบบเรียบรอย 

พ.ค.- ส.ค. 60

ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบการติดตั้ง

ระบบฯ

สุมตรวจสอบระหวางการติดตั้ง และ

เมื่อติดตั้งระบบเสร็จเรียบรอย

กรณีตรวจสอบเมื่อติดตั้งระบบ

เรียบรอยภายใน 1 เดือนหลังจาก

ไดรับหนังสือสงงาน จากขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 10 ที่ปรึกษาจัดทํารายงาน

การติดตั้งระบบฯ

ส.ค. - ก.ย. 60

ขั้นตอนที่ 11 ดําเนินการเบิกจายเงิน ภายใน 2 เดือนหลังจากที่ปรึกษา

สงรายงาน

ขั้นตอนที่ 12 แจงผูไดรับการ

สนับสนุนใหมารับเช็ค ที่ พพ.

ภายใน 2 เดือนหลังจากที่ปรึกษา

สงรายงาน

ขั้นตอนที่ 13 การรับเงินประกันคืน ภายใน 2 เดือนหลังจากรับเช็ค

สนับสนุน


