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1. เว็บไซตโครงการฯ

1.1 การเขาเว็บไซตโครงการฯ



1. เว็บไซตโครงการฯ

1.1 เขาสูเว็บไซต โครงการสนับสนุนการลงทุนติดต้ังใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทติย 
- เปด Internet Brower ที่ตองการใชงาน เชน Google Chrome เปนตน
- กรอก URL ของระบบลงไป www.solardryerdede.com

- หรือเขาคนหาใน www.google.com และพิมพคําคนหาวา “โครงการสนับสนุน  
     การลงทุนติดต้ังงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย”

กรอก URL

คําคนหา
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หนาเว็บไซตโครงการฯ
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1. เว็บไซตโครงการฯ
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1. เว็บไซตโครงการฯ

1.2 การดาวนโหลดใบสมัครและแบบฟอรมขอรับการสนับสนุนฯ



2. คลกิซายท่ีชื่อเอกสาร
เพื่อดาวนโหลด

1. เปดหนา HOME 
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1.2 การดาวนโหลดใบสมัครและแบบฟอรมขอรับการสนับสนุนฯ

1. เว็บไซตโครงการฯ
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1. เว็บไซตโครงการฯ

1.3 รายชื่อบริษัทผูติดต้ังและจําหนายระบบอบแหงฯ 



3. คลกิซายที่ชื่อเอกสารเพื่อดูรายชื่อและ
ชองทางการติดตอกับผูรับติดต้ังและจําหนาย
อุปกรณ

1. คลกิซายที่โครงการป 2561
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1.3 รายชื่อผูจําหนายและติดต้ังระบบอบแหงฯ 

1. เว็บไซตโครงการฯ

2. คลกิซายที่รายชื่อผูรับติดต้ังและจําหนายอุปกรณ
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2. ประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ

สมัครเขารวมโครงการฯ ป 2561



การอานประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเขารวมโครงการ
สนบัสนุนการลงทุนติดต้ังใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ป 2561 

1. ดาวนโหลด ประกาศ พพ. ตามขั้นตอนที่อธิบายในขางตน

2. ใหผูสมัครอานประกาศ พพ. เพื่อทําความเขาใจในหลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการสมัครเขารวมโครงการฯ
หนาประกาศ พพ.
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หมวดท่ี 1

ขอกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑทั่วไป

ขอ 1 คณุสมบัติของผูขอรับการสนบัสนุน โดยแบงออกเปน

- บุคคลธรรมดา 

- นิติบุคคล ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามญัจดทะเบียน 

สมาคม มูลนิธิ เปนตน

- กรณีที่เปนนิติบุคคลนั้น ตองลงนามขอรับการสนับสนุนโดยผูมีอํานาจลงนามหรอื

ผูรับมอบอํานาจลงนามในการยืนยันเขารวมโครงการ 

13

การอานประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเขารวมโครงการ
สนบัสนุนการลงทุนติดต้ังใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ป 2561 



ขอ 2 พพ. ใหการสนับสนุนระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก ซ่ึง

เปนไปตามแบบมาตรฐานและคุณสมบัติวัสดุและอุปกรณที่จัดทําโดย เพ่ือการติดต้ัง

ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงมีขนาดตามแบบมาตรฐานดังนี้ 

  1) ระบบอบแหงฯ แบบ พพ.1 ขนาด 6.0 x 8.2  ตร.ม. สนับสนุน 119,556 บาท 

  2) ระบบอบแหงฯ แบบ พพ.2 ขนาด 8.0 x 12.4 ตร.ม. สนับสนุน 241,056 บาท 

  3) ระบบอบแหงฯ แบบ พพ.3 ขนาด 8.0 x 20.8 ตร.ม. สนับสนุน 404,352 บาท 

หมายเหตุ เปนขนาดพื้นที่ในแนวราบ
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การอานประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเขารวมโครงการ
สนบัสนุนการลงทุนติดต้ังใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ป 2561 



หมวดท่ี 2 เง่ือนไขการดําเนนิงาน

ผู สมัครจะตองจัดเตรียม

เ อ ก ส า ร ใ ห ถู ก ต อ ง แล ะ

ครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 

4 . 1  ซ่ึ ง จะ มีกา รอธิบ า ย

วิธีการเตรียม และตัวอยาง

เอกสารตางๆ ในข้ันตอนการ

เตรยีมเอกสาร 
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การอานประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเขารวมโครงการ
สนบัสนุนการลงทุนติดต้ังใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ป 2561 



วันที่มกีารรับสมัคร คือต้ังแต

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 7 ก.พ. 2561

สถานที่ย่ืนใบสมัคร

พพ. สํานักพัฒนาพลงังานแสงอาทิตย อาคาร 7 ชั้น 5 
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การอานประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเขารวมโครงการ
สนบัสนุนการลงทุนติดต้ังใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ป 2561 



ในการพิจารณาใหการสนับสนุนแกผูสมัครนั้น จะมีทีมเขาไปสํารวจศักยภาพของ

ผูสมัครทุกราย ซึ่งผูที่จะผานการพิจารณานั้น จะตองมีคะแนนในขอ 16.1-16.8 

รวมกันแลวไมตํ่ากวา 70 คะแนน 17

การอานประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเขารวมโครงการ
สนบัสนุนการลงทุนติดต้ังใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ป 2561 



โครงการสนับสนุนการลงทุนติดต้ังใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ป 2561

ไดเปล่ียนหลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุน จากเดิม ป 2560 ใหการสนับสนุนแกผู

ขอรับการสนับสนุนรายละ 1 ระบบ เปล่ียนเปน ผูสมัครขอรับการสนับสนุนมีสิทธิ

ขอรับการสนับสนุนไดรายละไมเกิน 2 ระบบ ดังนั้น ทานสามารถย่ืนเอกสารสมัคร

ขอรับการสนับสนนุ 1 หรือ 2 ระบบ ก็ได
18

การอานประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเขารวมโครงการ
สนบัสนุนการลงทุนติดต้ังใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ป 2561 
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3. การเตรียมเอกสารและการกรอกขอมูล

3.1 หนังสือขอสมัครเขารวมโครงการฯ ป 2561



สวนที่ 1

สวนที่ 3
20

3.1 หนังสือขอสมัครเขารวม

โครงการฯ ป 2561

สวนที่ 2



3.1 หนังสอืขอสมัครเขารวมโครงการฯ ป 2561

สวนที่ 1

ตัวอยางการกรอกเอกสารสําหรับบคุคลธรรมดา

ที่อยูตามบตัรประจําตัวประชาชนของผูสมัครขอรับการสนับสนุน

ลงวันที่ทานกรอกขอมูล

ชื่อ-สกุล ผูสมัครขอรับการสนับสนุน
21



3.1 หนังสอืขอสมัครเขารวมโครงการฯ ป 2561
สวนที่ 1

 ตวัอยางการกรอกเอกสารสําหรับนิติบุคคล

ที่อยูบริษัท (นติิบคุคล อื่นๆ เชน หางหุนสวนจํากดั หางหุนสวนสามญัจด

ทะเบียน สมาคม มูลนิธิ เปนตน) ตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล

ลงวันที่ทานกรอกขอมูล

ชื่อนิติบุคคล ชื่อ-สกุล ผูมอีํานาจลงนามเปนคณะกรรมการผูกพัน

ถามสีองคนที่ตองลงชื่อรวมกนั ใหใสชื่อท้ังสองคน 22



3.1 หนังสอืขอสมัครเขารวมโครงการฯ ป 2561
สวนที่ 2

 ตัวอยางการกรอกเอกสารกรณีขอรับการสนับสนุน จํานวน 1 ระบบ 

1. ใสเคร่ืองหมาย ลงในชอง
ขอรับการสนบัสนนุ 1 ระบบ

2. ระบชุื่ออาํเภอและจังหวดัที่จะ

ติดต้ังระบบอบแหงฯ

3. ใสเคร่ืองหมาย ลงในชอง

ขนาดแบบ พพ. ที่ทานตองการ

ขอรับการสนบัสนนุ

4. ทําการกรอกขอมลูสรุป

พื้นที่และจํานวนเงินที่ขอรับ

การสนับสนุน 23



3.1 หนังสอืขอสมัครเขารวมโครงการฯ ป 2561
สวนที่ 2

 ตัวอยางการกรอกเอกสารกรณีขอรับการสนับสนุน จํานวน 2 ระบบ 

1. ใสเคร่ืองหมาย ลงในชอง
ขอรับการสนบัสนนุ 2 ระบบ

2. ระบชุื่ออาํเภอและจังหวดัที่จะ

ติดต้ังระบบอบแหงฯ ทั้ง 2 ระบบ

3. ใสเคร่ืองหมาย ลงในชองขนาด
แบบ พพ. ที่ทานตองการขอรับการ

สนับสนุนระบบที่ 1 และระบบที่ 2

4. ทําการกรอกขอมลูสรุป

พื้นที่และจํานวนเงินที่ขอรับ

การสนับสนุน 24



3.1 หนังสอืขอสมัครเขารวมโครงการฯ ป 2561

สวนที่ 3

ลงลายมือชื่อผูสมัคร

ขอรับการสนับสนนุ

กรณีบุคคลธรรมดา 

กรณีนิติบุคคล

ผูมีอาํนาจลงนามเปนกรรมการผูกพัน 

ลงลายมอืชื่อ (หากม ี2 คนตองลงลายมือ

ชื่อรวมกนัทั้ง 2 คน) พรอมทั้ง

ประทบัตราบริษัท

ตราประทับบริษัท

25
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3. การเตรียมเอกสารและการกรอกขอมูล

3.2 หนังสือมอบอํานาจ



3.2 หนังสือมอบอํานาจ

ตามประกาศ พพ. เรื่อง  

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ

สมัครเขารวมโครงการฯ ป 2561

หมวดที่ 3 วธิีการเขารวมโครงการ 

ขอ 8 หนังสือมอบอํานาจที่ใช

ประกอบการสมัครขอรับการ

สนับสนุนน้ัน จะใช ในกรณีที่ 

ผูสมัครน้ันไมสามารถเดินทางมา

ยื่นเอกสารใบสมัครกับ พพ. 

ดวยตนเองได จึงมอบอํานาจให

ผูอื่นมายื่นเอกสารแทน

กรณีที่ผูสมัครไมสามารถมายืน่เอกสารที่ พพ. ดวยตนเองได

27



3.2 หนังสือมอบอํานาจ

ผูสมัครขอรับการสนับสนุน

ซึ่งเปนผูมอบอาํนาจ

ผูรับมอบอํานาจอาจเปน

ตัวแทนจากบริษทัผูตดิต้ัง

ระบบอบแหงฯ 

ลงลายมอืชื่อ

- ผูสมคัรขอรับการสนบัสนนุ

- ผูรบัมอบอาํนาจ

- พยาน 2 คน ซ่ึงควรมาจากฝาย

ของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบ

อาํนาจฝายละคน

เอกสารประกอบการย่ืนใบมอบอํานาจ

1. สําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจ

2. สําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอํานาจ

3. ปดอากรแสตมป 28
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ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
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3. การเตรียมเอกสารและการกรอกขอมูล

3.3 แบบขอรับการสนับสนุน ป 2561
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คําช้ีแจง

3.2 แบบขอรับการสนับสนุน 

เนื่องจากในป 2561 ผูสมัครมีสทิธิ

ขอรับการสนับสนุนไดรายละไม
เกิน 2 ระบบ 

กรอกขอมูลในไฟล excel สวนที่ 

1-7 ใหครบถวน

สวนที่ 8 เปนเอกสารที่ตองขอ

จากบริษัทผูที่รับติดตั้งระบบให

ทาน



สวนหนาปก

กรณขีอรบัการสนับสนุน จาํนวน 1 ระบบ 

(แบบ พพ.3)

เมื่อกรอกขอมูลในสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เสร็จ

แลว หนาปกของแบบขอรับการสนบัสนนุจะ

แสดงผลวามีการขอการสนบัสนนุ “จาํนวน 1 

ระบบ ระบบที่ 1” โดยอตัโนมัติ

หนาปกแบบขอรับการสนบัสนนุ ใหใสรูปถาย

ของผูสมัครที่เหน็หนาชดัเจน หรือในกรณทีี่เปน

นิติบุคคล ใหใสรูปถายของสถานประกอบการที่

แสดงใหเหน็ชื่อหรือสัญลักษณของนิติบุคคล

ระบเุดือน และป พ.ศ. ที่ทานสมัคร

32



1. กรอกขอมูลในชองสีเหลืองใหครบถวน

2. เลือก 1 ระบบ

3. เลือกระบบที่ 1

4. เลือกแบบ พพ.3

นายมานะ ยงัยืน

5. หลังจากกรอกขอมลูดานบนเรียบรอยแลว พิมพแบบ

ขอรับการสนบัสนนุออกมาเพื่อลงลายมอืชื่อของผูสมคัร 

ถาเปนนิติบุคคลตองประทบัตราดวย
8             ธันวาคม             2560

*แบบฟอรมจะขึ้นใหวาเปนระบบท่ี 1 โดยอัตโนมัติสวนที่ 1

กรณขีอรบัการสนับสนุน จาํนวน 1 ระบบ 

(แบบ พพ.3)

33



สวนหนาปก

กรณขีอรบัการสนับสนุน จาํนวน 2 ระบบ 

(ระบบที่ 1 แบบ พพ. 3)

เมื่อกรอกขอมูลในสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เสร็จ

แลว หนาปกของแบบขอรับการสนบัสนนุจะ

แสดงผลวามีการขอการสนบัสนนุ “จาํนวน 2 

ระบบ ระบบที่ 1” โดยอตัโนมัติ

ระบเุดือน และป พ.ศ. ที่ทานสมัคร

34

หนาปกแบบขอรับการสนบัสนนุ ใหใสรูปถาย

ของผูสมัครที่เหน็หนาชดัเจน หรือในกรณทีี่เปน

นิติบุคคล ใหใสรูปถายของสถานประกอบการที่

แสดงใหเหน็ชื่อหรือสัญลักษณของนิติบุคคล



1. กรอกขอมูลในชองสีเหลืองใหครบถวน

2. เลือก 2 ระบบ

3. เลือกระบบที่ 1

4. เลือกแบบ พพ.3

นายมานะ ยงัยืน

8             ธันวาคม             2560

*แบบฟอรมจะขึ้นใหวาเปนระบบท่ี 1 โดยอัตโนมัติสวนที่ 1

กรณขีอรบัการสนับสนุน จาํนวน 2 ระบบ 

(ระบบที่ 1 แบบ พพ. 3)

35

5. หลังจากกรอกขอมลูดานบนเรียบรอยแลว พิมพแบบ

ขอรับการสนบัสนนุออกมาเพื่อลงลายมอืชื่อของผูสมคัร 

ถาเปนนิติบุคคลตองประทบัตราดวย



สวนหนาปก

กรณขีอรบัการสนับสนุน จาํนวน 2 ระบบ 

(ระบบที่ 2 แบบ พพ.1)

หลังจากกรอกขอมูลในแบบขอรับการสนับสนุน

สําหรับการขอระบบที่ 1 เสร็จแลว ใหกรอก

รายละเอียดการขอระบบที่ 2 ในแบบขอรบัการ

สนับสนุนแยกอีกไฟลหนึ่ง ซึ่งเมื่อทานกรอกขอมลู

ในสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เสร็จแลว หนาปกแบบคํา

ขอจะแสดง ผลวา “จาํนวน 2 ระบบ ระบบที่ 2” 

โดยอัตโนมัติ

ใสรูปถายของผูสมัครที่เหน็หนาชดัเจน

หรือในกรณีที่เปนนติบิคุคล ใหใสรูปถายของ

สถานประกอบการที่แสดงใหเหน็ชื่อหรือ

สัญลักษณของนิติบุคคล

ระบเุดือน และป พ.ศ. ที่ทานสมัคร
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1.กรอกขอมูลในชองสีเหลืองใหครบถวน

2. เลือก 2 ระบบ

3. เลือกระบบที่ 2

4. เลือกแบบ พพ.1

นายมานะ ยงัยืน

8             ธันวาคม             2560

*แบบฟอรมจะขึ้นใหวาเปนระบบท่ี 2 โดยอัตโนมัติสวนที่ 1

กรณขีอรบัการสนับสนุน จาํนวน 2 ระบบ 

(ระบบที่ 2 แบบ พพ.1)

37

5. หลังจากกรอกขอมลูดานบนเรียบรอยแลว พิมพแบบ

ขอรับการสนบัสนนุออกมาเพื่อลงลายมอืชื่อของผูสมคัร 

ถาเปนนิติบุคคลตองประทบัตราดวย
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สวนที่ 2 ท่ีมาและความสําคัญในการขอรับการสนับสนุน
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น้ําหนักวัตถุดิบสดชนิดที่ 1 ที่ทํา

การอบแหงเฉล่ียในแตละเดือน

น้ําหนักวัตถุดิบสดชนิดที่ 2 ที่ทํา

การอบแหงเฉล่ียในแตละเดือน

กรอกขอมูลในชองสีเหลืองใหครบถวน

สวนที่ 3-1 

(หนาที่ 1)
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สวนที่ 3-1 

(หนาที่ 2)
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สวนที่ 3-1 

(หนาที่ 3)
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Calculation 3-1 (หนาท่ี 1)
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Calculation 3-1 (หนาท่ี 2)
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Calculation 3-1 (หนาท่ี 3)
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สวนที่ 4 

รูปภาพแสดงศักยภาพ 
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สวนที่ 5 

ปายโครงการ 

กรอกชื่อผูสมัครขอรบัการสนับสนุน 

และเลขที่ของสถานที่ติดต้ังระบบฯ



47

ส่วนที 6 แผนการติดตงัและบาํรุงรักษา ระบบที 1

คาํชีแจง ให้ท่านเขียนแผนการติดตงัและการบาํรุงรักษา

แผนการติดตงั/บํารุงรักษา

เดือนที

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สํารวจพืนทีติดตงัระบบฯ             

ลงนามสญัญาว่าจ้างการติดตงัระบบฯ             

จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์             

จดัส่งวสัดอุปุกรณ์เข้าพืนทีติดตงั             

ดําเนินการติดตงัระบบฯ             

ทดสอบการทํางานของระบบฯ             

ส่งมอบงาน             

สวนที่ 6 

แผนการติดตั้งและบํารุงรักษา 
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สวนที่ 7 

ตราสัญลักษณ พพ. ติดบรรจุภัณฑที่สง

จําหนาย 
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สวนที่ 8

เอกสารแสดงคณุสมบัตแิละมาตรฐาน

ของอุปกรณในระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
 วสัดุหลังคาโพลีคารบอเนต
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สวนที่ 8

เอกสารแสดงคุณสมบัตแิละมาตรฐาน

ของอุปกรณในระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผน (Clamping) 
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สวนที่ 8

เอกสารแสดงคุณสมบัตแิละมาตรฐาน

ของอุปกรณในระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

ยางรีดน้ํา
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สวนที่ 8

เอกสารแสดงคณุสมบัตแิละมาตรฐาน

ของอุปกรณในระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

วสัดุโครงสรางรับแผนหลังคา

โพลคีารบอเนต (เหล็ก)

ขนาดเหลก็เสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว
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สวนที่ 8

เอกสารแสดงคุณสมบัตแิละมาตรฐาน

ของอุปกรณในระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

เซลลแสงอาทิตย
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สวนที่ 8

เอกสารแสดงคณุสมบัตแิละมาตรฐาน

ของอุปกรณในระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

พัดลมระบายอากาศ 
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สวนที่ 8

เอกสารแสดงคณุสมบัตแิละมาตรฐาน

ของอุปกรณในระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

เคร่ืองวัดอุณหภูมิ และเคร่ืองวัดความชื้น

สัมพัทธ
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สวนที่ 8

เอกสารแสดงคณุสมบัตแิละมาตรฐาน

ของอุปกรณในระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

ระบบความรอนเสริม 
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3. การเตรียมเอกสารและการกรอกขอมูล

3.4 เอกสารการรับประกันอายุการใชงานแผนโพลีคารบอเนต 

ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผน (Clamping) และยางรีดนํ้า 



3.4 เอกสารการรับประกันอายุ

การใชงานแผนโพลีคารบอเนต 

ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผน และ

ยางรีดนํ้า อยางนอย 5 ป

เอกสารการรับประกันอายุการใช้งาน 

ชือโครงการ ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจก นายมานะ ยงัยืน

ทีตงัโครงการ 1/1 หมู่ที 1 ตําบล สนามจนัทร์ อําเภอ เมือง จงัหวดั นครปฐม รหสัไปรษณีย์ 73000  โทรศพัท์ 092-222-2222

วนัสนิสดุการรับประกนัอายกุารใช้งานแผ่นโพลีคาร์บอเนต ชดุอลมูิเนียมจบัยดึแผ่น และยางรีดนํา 5 ปี นบัตงัแต่วนัสง่มอบงาน

                    ทางบริษัท เอ แอล ที เอ็นจเินียริง จํากดั รับประกนัอายกุารใช้งานแผ่นโพลีคาร์บอเนต ชดุอลมูเินียมจบัยดึแผ่น 

และยางรีดนํา 5 ปี โดยนบัถดัจากวนัทีผู้ซอืได้รับมอบและตรวจรับระบบอบแห้งฯ เรียบร้อยแล้ว โดยภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

หากอปุกรณ์ดงักล่าวเกิดชํารุดบกพร่อง หรือขดัข้องอนัเนืองมาจากการใช้งานตามปกต ิทางบริษัทฯ ต้องจดัส่งเจ้าหน้าทเีข้า

ตรวจสอบความบกพร่องภายใน 3 วนัทําการ และซอ่มบํารุงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัเป็นอย่างช้า นบัถดัจาดวนัทีได้รับแจ้ง

จากผู้ซอื ในกรณีทอีปุกรณ์ชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ ต้องนําอปุกรณ์ทมีีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกว่ามาเปลียน

เงือนไขการรับประกนั

1. บริษัทฯ จะทําการซอ่มแซมวสัดอุปุกรณ์ทีติดตงัโดยไม่คดิคา่ใช้จา่ย ในกรณีทีระบบเกิดความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือเกิด

จากการชํารุดของอปุกรณ์ร่วมในระบบจากสภาพการใช้งานปกต ิโดยรับประกนัระบบเป็นเวลา 1 ปี

2. การรับประกนัไม่รวมถงึคา่เดนิทางหรือคา่ยานพาหนะในการบริการนอกสถานที

3. การรับประกนัไม่ครอบคลมุถึงความเสียหายใดๆ ซงึเกิดจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี

ก. ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิเช่น อทุกภยั ฟ้าผ่า หรือภยัธรรมชาตอืินๆ

ข. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟผิดปกต ิหน ูมด หรือแมลงอืนๆ

ค. การดดัแปลง แก้ไข ต่อเตมิ การรู้เทา่ไม่ถึงการณ์ของผู้ ใช้

4. เอกสารรับประกนัไม่สามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี

ก. อปุกรณ์ทไีม่ได้อยู่ร่วมกบัระบบในการตดิตงั

ข. เอกสารรับประกนัชํารุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไข เปลียนแปลง เติม หรือตดัทอนข้อความในสว่นทเีป็น

สาระสําคญั

5. ผู้ วือจะต้องแสดงเอกสารรับประกนัแก่บริษัททกุครังเมือรับบริการ มิฉะนนั บริษัทจะคดิค่าใช้จา่ยเป็นปกติ

ALT Engineering Co., Ltd

ALT Engineering Co., Ltd

บริษัทผูรับติดต้ังระบบฯ

ผูซ้ือ 
(ผูสมัครขอรับการสนับสนุน) 
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3. การเตรียมเอกสารและการกรอกขอมูล

3.5 เอกสารรับประกันงานติดตั้งระบบ 1 ป โดยนิติบุคคลผูรับจาง

ติดตั้งใหกับผูขอรับการสนับสนุน



3.5 เอกสารรับประกันงาน

ติดตั้ ง ระบบ 1 ป  โดยนิ ติ

บุคคลผูรับจางติดต้ังใหกับผู

ขอรับการสนับสนุน

เอกสารการรับประกันงานติดตงัระบบ

ชือโครงการ ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจก นายมานะ ยงัยืน

ทีตงัโครงการ 1/1 หมู่ที 1 ตําบล สนามจนัทร์ อําเภอ เมือง จงัหวดั นครปฐม รหสัไปรษณีย์ 73000  โทรศพัท์ 092-222-2222

วนัสนิสดุการรับประกนัระบบ 1 ปี นบัตงัแต่วนัสง่มอบงาน

ทางบริษัท เอ แอล ที เอน็จเินียริง จํากดั รับประกนังานตดิตงัระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์เป็น

ระยะเวลา 1 ปี โดยนบัถดัจากวนัทีผู้ซอืได้รับมอบและตรวจรับระบบอบแห้งฯ เรียบร้อยแล้ว โดยภายในกําหนดเวลาดงักล่าว 

หากระบบและอปุกรณ์เกิดชํารุดบกพร่อง หรือขดัข้องอนัเนืองมาจากการใช้งานตามปกต ิทางบริษัทฯ ต้องจดัส่งเจ้าหน้าทีเข้า

ตรวจสอบความบกพร่องภายใน 3 วนัทําการ และซอ่มบํารุงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัเป็นอย่างช้า นบัถดัจาดวนัทีได้รับแจ้ง

จากผู้ซอื ในกรณีทอีปุกรณ์ชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ ต้องนําอปุกรณ์ทมีีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกว่ามาเปลียน

เงือนไขการรับประกนั

1. บริษัทฯ จะทําการซอ่มแซมวสัดอุปุกรณ์ทีติดตงัโดยไม่คดิคา่ใช้จา่ย ในกรณีทีระบบเกิดความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือเกิด

จากการชํารุดของอปุกรณ์ร่วมในระบบจากสภาพการใช้งานปกต ิโดยรับประกนัระบบเป็นเวลา 1 ปี

2. การรับประกนัไม่รวมถงึคา่เดนิทางหรือคา่ยานพาหนะในการบริการนอกสถานที

3. การรับประกนัไม่ครอบคลมุถึงความเสียหายใดๆ ซงึเกิดจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี

ก. ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิเช่น อทุกภยั ฟ้าผ่า หรือภยัธรรมชาตอืินๆ

ข. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟผิดปกต ิหน ูมด หรือแมลงอืนๆ

ค. การดดัแปลง แก้ไข ต่อเตมิ การรู้เทา่ไม่ถึงการณ์ของผู้ ใช้

4. เอกสารรับประกนัไม่สามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี

ก. อปุกรณ์ทไีม่ได้อยู่ร่วมกบัระบบในการตดิตงั

ข. เอกสารรับประกนัชํารุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไข เปลียนแปลง เติม หรือตดัทอนข้อความในสว่นทเีป็น

สาระสําคญั

5. ผู้ วือจะต้องแสดงเอกสารรับประกนัแก่บริษัททกุครังเมือรับบริการ มิฉะนนั บริษัทจะคดิค่าใช้จ่ายเป็นปกติ

ALT Engineering Co., Ltd

ALT Engineering Co., Ltd

บริษัทผูรับติดต้ังระบบฯ

ผูซ้ือ 
(ผูสมัครขอรับการสนับสนุน) 
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3. การเตรียมเอกสารและการกรอกขอมูล

3.6 แบบมาตรฐานตามที่ พพ. กําหนด (พพ.1,พพ.2,พพ.3) 

ในชุดเอกสารขอการสนับสนุน ตรงตามระบบที่ขอรับการสนับสนุน
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3.6 แบบระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก 

ตรงตามระบบท่ีขอรับการสนับสนุน
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3. การเตรียมเอกสารและการกรอกขอมูล

3.7 เอกสารแสดงคุณสมบัติผูขอรับการสนับสนุน
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3.7 เอกสารแสดงคุณสมบัตผูิสมัครขอรับการสนับสนุน : ผูสมัครเปนบุคคลธรรมดา

1. สําเนาบตัรประชาชนของผูสมคัร

2. สําเนาทะเบยีนบานของผูสมคัร

3.สําเนาโฉนดที่ดนิที่จะติดต้ังระบบฯ 

ของผูสมัคร

4. หนงัสือยินยอมใหใชที่ดิน กรณทีี่ผูสมคัรขอรับการสนบัสนนุไมใชเจาของที่ดนิ

5. สําเนาบตัรประชาชนของเจาของที่ดิน กรณีที่ผูสมัครขอรับการสนับสนุนไมใชเจาของที่ดิน

6. หนงัสือมอบอาํนาจ กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการยื่นเอกสารแทน

7. สําเนาบตัรประชาชนของผูมอบอาํนาจ กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการยื่นเอกสารแทน

8.สําเนาบตัรประชาชนของงผูรับมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการยื่นเอกสารแทน

กรณีบุคคลธรรมดา
เอกสารทุกหนาท่ีใชเปนเอกสารแสดง

คุณสมบัติของผูสมัครขอรับการสนับสนุน 

ตองลงลายมือชื่อของผูสมัคร เพ่ือรับรอง

เอกสาร
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3.7 เอกสารแสดงคุณสมบัตผูิสมัครขอรับการสนับสนุน : ผูสมัครเปนนิติบุคคล

1. สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล

2. สาํเนาหนังสือบริคณหสนธิ

3. สาํเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ 

4. สาํเนาบัญชีผูถือหุนใหญ

5. สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย

6. สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

7. สําเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงคในการทําการคาหรือ

ประกอบธุรกิจของนิติบุคคล

8. สาํเนาโฉนดที่ดินที่จะติดต้ังระบบฯ ของผูสมัคร

9. หนังสือยินยอมใหใชที่ดิน กรณีที่ผูสมัครขอรับการสนับสนุนไมใชเจาของที่ดิน

10. สาํเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดิน กรณีที่ผูสมัครขอรับการสนับสนุนไมใชเจาของที่ดิน

11. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการยื่นเอกสารแทน

12. สาํเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการยื่นเอกสารแทน

13. สาํเนาบัตรประชาชนของงผูรับมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการยื่นเอกสารแทน

กรณีนิติบุคคล

เอกสารทุกหนาท่ีใชเปนเอกสารแสดง

คุณสมบัติของผูสมัครขอรับการสนับสนุน 

ตองลงลายมือชื่อ โดยผูมี อํ านาจและ

ประทับตรานิติบุคคลทุกหนา เพ่ือรับรอง

เอกสาร
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3.7 เอกสารแสดงคุณสมบัตผูิสมัครขอรับการสนับสนุน : ผูสมัครเปนสหกรณ/

วิสาหกิจ

1.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

สหกรณ/วสิาหกิจชมุชน

2.สําเนาบตัร ปชช. ของผูยื่นเอกสารสมัคร

3 .  สํ า เนาบัญชี ร ายชื่ อคณะกรรมการ

สหกรณ/วสิาหกิจชมุชน

4.สําเนาโฉนดที่ดนิของผูสมคัร

5. หนงัสือยินยอมใหใชที่ดนิ กรณทีี่ผูยื่นสมัครขอรับการสนับสนุนไมใชเจาของที่ดิน

6. สําเนาบตัรประชาชนของเจาของที่ดิน กรณทีี่ผูยื่นสมัครขอรับการสนับสนุนไมใชเจาของที่ดิน

7. หนงัสือมอบอาํนาจ กรณมีอบอาํนาจใหผูอื่นมาดําเนนิการย่ืนเอกสารแทน

8. สําเนาบตัรประชาชนของผูมอบอาํนาจ กรณมีอบอาํนาจใหผูอื่นมาดําเนนิการย่ืนเอกสารแทน

9. สําเนาบัตรประชาชนของงผู รับมอบ

อาํนาจ
กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการยื่นเอกสารแทน

กรณีสหกรณ/วสิาหกิจ

เอกสารทุกหนาท่ีใชเปนเอกสารแสดง

คุณสมบัติของผูสมัครขอรับการสนับสนุน 

ตองลงลายมือชื่อของผูสมัคร เพ่ือรับรอง

เอกสาร
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3.7 เอกสารแสดงคุณสมบัตผูิสมัครขอรับการสนับสนุน : สมคัรในนามโรงพยาบาล

1. หนังสือมอบอํานาจจากปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

2. สําเนาบัตร ปชช. ของผูมอบอํานาจ

3. สําเนาบัตร ปชช. ของงผู รับมอบ

อํานาจ

กรณีเปนโรงพยาบาล

ที่ดินที่จะติดต้ังระบบตองเปนพื้นที่ของ

โรงพยาบาล
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4. การดําเนินการสมคัรขอรับการสนับสนุน

 



ข้ันตอนการสมัครเขารวมโครงการฯ ป 2561

ถูกตองและครบถวน

ไมถกูตอง

ไมครบถวน

เตรียมเอกสารประกอบการสมคัร 

ใหถกูตองและครบถวน

ยื่นเอกสารตอเจาหนาที่รบัสมคัร 
ที่อาคาร 7 ชั้น 5 ของ พพ.

เจาหนาที่ตรวจสอบความถกูตอง
และครบถวนของเอกสาร

สงเอกสารที่งานสารบัญของ 

พพ. เพ่ือออกเลขที่รบัเอกสาร

เสร็จส้ินขั้นตอนการสมคัร
การสงเอกสารเพิ่มเติม เอกสารแกไข

ดวยตนเองอีกคร้ังนั้น ตองดําเนนิการ

ภายในวันที่กาํหนด (7 วนัทาํการ) 

ไมเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 

เตรียมเอกสารเพ่ิมเติม 

หรือแกไขเอกสาร
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สถานที่ย่ืนใบสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ป 2561

แผนที่ พพ. 70

สํานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย (อาคาร 7 ชั้น 5)

ติดตอสอบถาม : Tel. 02-2230021-9 ตอ 1481, 1482 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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สํานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย

โทรศพัท 02-2230021-9 ตอ 1481, 1482

เว็บไซต: www.solardryerdede.com

โทรศพัทมือถือ 098-7477702

อเีมล: Parabolardrying@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Solardryerdede

LINE ID: parabolar

ทานสามารถติดตอสอบถามขอมลูเพิ่มเติม หรือนัด

หมายการเขาย่ืนเอกสารสมัครขอรับการสนับสนุน

ไดจากชองทางการติดตอดานลางนี้  

การติดตอเจาหนาที่สําหรับสอบถามขอมลูเพิ่มเตมิ


