
คู่มือและค ำแนะน ำ
ในกำรเตรียมเอกสำรประกอบกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ปี 2562

ส ำหรับผู้สมัครขอรับกำรสนับสนุนฯ
โครงกำรสนับสนุนกำรลงทุนติดตั้งใช้งำนระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ ปี 2562
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คู่มือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562” ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยศิลปากรให้ด าเนินการ โดยเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวปฎิบัติส าหรับผู้ขอรับการสนับสนุนฯ โครงการสนับสนุน
การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ให้สามารถเตรียม
เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
และเข้าใจถึงกระบวนการวิธีการเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 

โดยในคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการลงทุนติดตั้ง
ระบบฯ ปี 2562 เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ขั้นตอนการสมัคร ช่อง
ทางการส่งเอกสารการสมัคร รวมถึงตัวอย่างเอกสารการสมัคร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม
สนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 

ค ำน ำ
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1. กำรสนับสนุนกำรลงทุนติดตั้งใช้งำนระบบฯ

1

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้รับ
งบประมาณโครงการจากกองทุนเพื่อสง่เสริมการอนรุักษ์พลงังาน ได้ด าเนินการสนับสนุนการ
ลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือที่เรียกกันง่ายๆ 
ว่า “พาราโบล่าโดม” ทั้งนีจ้ะให้การสนับสนุนงบลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งฯ บางส่วน โดยใน 
ปี พ.ศ. 2562 ให้การสนับสนุนในอัตราร้อยละ 30 ของราคากลางที่ พพ. ประเมิน ดังนี้

แบบอบแห้ง พพ. 1 ขนาด 6 x 8.20 ตร.ม.  ให้การสนับสนุน 119,556 บาท
แบบอบแห้ง พพ. 2 ขนาด 8 x 12.4 ตร.ม.  ให้การสนับสนุน 241,056 บาท
แบบอบแห้ง พพ. 3 ขนาด 8 x 20.8 ตร.ม. ให้การสนับสนุน 404,352 บาท

พพ.1 พพ.2 พพ.3



การเข้าเว็บไซต์โครงการฯ www.solardryerdede.com

ดาวน์โหลดหนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ                                                                          
และแบบขอรับการสนับสนุนฯ

เตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

ส่งเอกสารการสมัครโดยสามารถส่งได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ออนไลน์ (www.solardryerdede.com) พร้อมส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์

2) ส่งเอกสารการสมัครช่องทางไปรษณีย์นับวันที่สมัครจากวันที่ประทับตราส่งไปรษณีย์ 
ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน

3) สมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจ สมัครโดยตรงที่กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 
อาคาร 7 ชั้น 4 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร

เอกสารถูกต้องและครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนที่งานสารบรรณของ พพ. เพื่อออกเลขที่รับเอกสาร

เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

เอกสารใม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

เตรียมเอกสารเพ่ิมเตมิหรือ
แก้ไขเอกสารภายในวันท่ี
ก าหนดไม่เช่นน้ันจะถือว่า

สละสิทธิ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 2

2. ขั้นตอนหลักในกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ

http://www.solardryerdede.com/
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3. เว็บไซต์โครงกำรฯ

3.1 กำรเข้ำเว็บไซต์โครงกำรฯ



3.1 กำรเข้ำเว็บไซต์โครงกำรฯ
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3.1 เข้าสู่เว็บไซต์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดต้ังใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
- เปิด Internet Brower ที่ต้องการใช้งาน เช่น Google Chrome เป็นต้น
- กรอก URL ของระบบลงไป www.solardryerdede.com

- หรือเข้าค้นหาใน www.google.com และพิมพ์ค าค้นหาว่า “โครงการสนับสนุน  
การลงทุนติดต้ังงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562”

กรอก URL

ค ำค้นหำ



3.1 กำรเข้ำเว็บไซต์โครงกำรฯ

5

หน้ำเว็บไซต์โครงกำร
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3. เว็บไซต์โครงกำรฯ
3.2 กำรดำวน์โหลดหนังสือขอสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ

และแบบขอรับกำรสนับสนุนฯ



3.2 กำรดำวน์โหลดหนังสือขอสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ และแบบ
ขอรับกำรสนับสนุนฯ

7

- เปิดหน้าโครงการปี 2562
- คลิกเลือก เอกสำรโครงกำรปี 2562

1. เปิดหน้ำ โครงกำรปี 2562

2. คลิกเลือก
เอกสำรโครงกำรปี 2562



3.2 กำรดำวน์โหลดหนังสือขอสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ และแบบ
ขอรับกำรสนับสนุนฯ

8

3. คลิกซ้ำยที่ชื่อเอกสำร
เพื่อดำวน์โหลด
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3. เว็บไซต์โครงกำรฯ
3.3 กำรดำวน์โหลดรำยชื่อบริษัทผู้จ ำหน่ำยและติดตั้งระบบอบแห้งฯ



3.3 กำรดำวน์โหลดรำยชื่อบริษัทผู้จ ำหน่ำย
และติดตั้งระบบอบแห้งฯ

10

3. คลิกซ้ำยที่ชื่อเอกสำร
เพื่อดำวน์โหลดและดูรำยชื่อ ช่องทำงกำรติดต่อกับผู้จ ำหน่ำยและติดตั้งระบบฯ

2. คลิกซ้ำยที่ ผู้รับติดตั้งและจ ำหน่ำยอุปกรณ์

1. คลิกซ้ำยที่โครงกำร ปี 2562



11

3. เว็บไซต์โครงกำรฯ
3.4 ประกำศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรสมัคร

เข้ำร่วมโครงกำรฯ ปี 2562



3.4.1 กำรดำวน์โหลดประกำศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ปี 2562

12

2. คลิกซ้ำยที่ชื่อเอกสำร
เพื่อดำวน์โหลดและอ่ำนประกำศฯ

1. คลิกซ้ำยที่โครงกำร ปี 2562



3.4.2 กำรอ่ำนประกำศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ปี 2562

3

- ดาวน์โหลด ประกาศ พพ. ตามขั้นตอนที่อธิบายข้างต้น
- ให้ผู้สมัครอ่านประกาศ พพ. เพื่อท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

หน้ำประกำศฯ พพ.
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3.4.2 กำรอ่ำนประกำศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ปี 2562

14

คุณสมบัติของผู้ขอรับกำรสนับสนุนฯ

กำรสนับสนุนระบบอบแห้งฯ

เอกสำรประกอบกำรขอรับกำรสนับสนุนฯ



3.4.2 กำรอ่ำนประกำศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ปี 2562

15

วันที่มีกำรรับสมัคร

ช่องทำงกำรยื่นเอกสำรกำรสมัครฯ



3.4.2 กำรอ่ำนประกำศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ปี 2562

16

กำรพิจำรณำให้กำรสนับสนุนแกผู่้สมัครฯ

โครงกำรสนับสนุนกำรลงทุนติดตั้งใช้งำนระบบอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์ ปี 2562 ให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ขอรับกำร
สนับสนุนได้รำยละไม่เกิน 2 ระบบ ดังนั้น ท่ำนสำมำรถยื่น
เอกสำรสมัครขอรับกำรสนับสนุน 1 หรือ 2 ระบบ
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4. กำรเตรียมเอกสำรและกำรกรอกข้อมูล

4.1 กำรดำวน์โหลดรำยกำรเอกสำรส ำหรับสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ



4.1 กำรดำวน์โหลดรำยกำรเอกสำรส ำหรับสมัครเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

18

2. คลิกซ้ำยที่ชื่อเอกสำร
เพื่อดำวน์โหลดและอ่ำนรำยละเอียด

ของรำยกำรเอกสำร

1. คลิกซ้ำยที่โครงกำร ปี 2562

รายการเอกสารส าหรบัสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ (PDF)



4.1 กำรดำวน์โหลดรำยกำรเอกสำรส ำหรับสมัครเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

19

รำยกำรเอกสำรส ำหรับสมัครเข้ำร่วมโครงกำร
สนับสนุนกำรลงทุนติดตั้งใช้งำนระบบอบแห้งพลังงำน
แสงอำทิตย์ ปี 2562 ประกอบด้วยเอกสำร 7 รำยกำร 

1. หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562
2. เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน 

ประกอบด้วยเอกสาร 6 รายการ ดังน้ี
2.1 แบบขอรับการสนับสนุน 
2.2 เอกสารการรับประกันอายุการใช้งานแผ่น
โพลีคาร์บอเนต ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผ่น   
(Clamping) และยางรีดน้ าอย่างน้อย 5 ปี 
2.3 เอกสารการรับประกันระบบติดตั้ง 
2.4 แบบมาตรฐาน ตามที่ พพ. ก าหนด 
2.5 เอกสารแสดงคุณสมบัติและมาตรฐาน
อุปกรณ์ในระบบฯ
2.6 เอกสารแสดงคุณสมบัติของผูส้มคัรขอรับ
การสนับสนุน

หน้ำแรกของรำยกำรเอกสำร
ส ำหรับสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ

รายการเอกสารสีแดงสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก website 
ตามวิธ๊ในข้อ
รายการเอกสารสีเขียวสามารถขอจากบริษัทจ าหน่ายและติดตั้งระบบฯ

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
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4. กำรเตรียมเอกสำรและกำรกรอกข้อมูล
4.2 เอกสำรส ำหรับสมัครเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนกำรลงทุน

ติดตั้งใช้งำนระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ ปี 2562 
ประกอบด้วยเอกสำร 7 รำยกำร 



ส่วนท่ี 1

ส่วนท่ี 3
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1. หนังสือขอสมัครเขำ้ร่วมโครงกำรฯ ปี 2562

ส่วนท่ี 2



1. หนังสือขอสมัครเขำ้ร่วมโครงกำรฯ ปี 2562

ส่วนที่ 1

ตัวอย่างการกรอกเอกสารส าหรับบุคคลธรรมดา

ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครขอรับการสนับสนุน

ลงวันท่ีท่านกรอกข้อมูล

ชื่อ-สกุล ผู้สมัครขอรับการสนับสนุน

22



1. หนังสือขอสมัครเขำ้ร่วมโครงกำรฯ ปี 2562
ส่วนที่ 1

ตัวอย่างการกรอกเอกสารส าหรับนิติบุคคล

ท่ีอยู่บริษัท (นิติบุคคล อื่นๆ เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น) ตามท่ี
ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล

ลงวันท่ีท่านกรอกข้อมูล

ชื่อนิติบุคคล ชื่อ-สกุล ผู้มีอ านาจลงนามเป็นคณะกรรมการผูกพัน
ถ้ามีสองคนท่ีต้องลงชื่อร่วมกัน ให้ใส่ชื่อท้ังสองคน

23



1. หนังสือขอสมัครเขำ้ร่วมโครงกำรฯ ปี 2562
ส่วนที่ 2

ตัวอย่างการกรอกเอกสารกรณีขอรับการสนับสนุน จ านวน 1 ระบบ 

1. ใส่เครื่องหมำย ✓ลงในช่องขอรับกำร
สนับสนุน 1 ระบบ

2. ระบุชื่ออ ำเภอและจังหวัดที่จะติดตั้ง
ระบบอบแห้งฯ

3. ใส่เครื่องหมำย ✓ลงในช่องขนำด
แบบ พพ. ที่ท่ำนต้องกำรขอรับกำร

สนับสนุน

4. ท ำกำรกรอกข้อมูลสรุปพ้ืนที่
และจ ำนวนเงินที่ขอรับกำร

สนับสนุน
24



1. หนังสือขอสมัครเขำ้ร่วมโครงกำรฯ ปี 2562
ส่วนที่ 2

ตัวอย่างการกรอกเอกสารกรณีขอรับการสนับสนุน จ านวน 2 ระบบ 

1. ใส่เครื่องหมำย ✓ลงในช่องขอรับกำร
สนับสนุน 2 ระบบ

2. ระบุชื่ออ ำเภอและจังหวัดที่จะติดตั้ง
ระบบอบแห้งฯ ทั้ง 2 ระบบ

3. ใส่เครื่องหมำย ✓ลงในช่องขนำดแบบ 
พพ. ที่ท่ำนต้องกำรขอรับกำรสนับสนุน

ระบบที่ 1 และระบบที่ 2

4. ท ำกำรกรอกข้อมูลสรุปพ้ืนที่
และจ ำนวนเงินที่ขอรับกำร

สนับสนุน
25



1 หนังสือขอสมัครเขำ้ร่วมโครงกำรฯ ปี 2562

ส่วนที่ 3

ลงลำยมือชื่อผู้สมัครขอรับกำรสนับสนุน

กรณีบุคคลธรรมดำ 

กรณีนิติบุคคล

ผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นกรรมกำรผูกพัน 
ลงลำยมือชื่อ (หำกมี 2 คนต้องลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ทั้ง 2 คน) พร้อมทั้งประทับตรำบริษัท

ตรำประทับบริษัท

26



27

ค ำชี้แจง

2. แบบขอรับกำรสนับสนุนฯ 

เนื่องจากในปี 2562 ผู้สมัครมีสิทธิขอรับการสนับสนุน
ได้รายละไม่เกิน 2 ระบบ 

กรอกข้อมูลในไฟล์ excel ส่วนท่ี 1-7 ให้ครบถ้วน

ส่วนท่ี 8 เป็นเอกสารท่ีต้องขอจากบริษัทผู้ท่ีรับ
ติดตั้งระบบให้ท่าน



ส่วนหน้ำปก
กรณีขอรับกำรสนับสนุน จ ำนวน 1 ระบบ 
(แบบ พพ.3)

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เสร็จ
แล้ว หน้าปกของแบบขอรับการสนับสนุนจะ
แสดงผลว่ามีการขอการสนับสนุน “จ านวน 1 
ระบบ ระบบที่ 1” โดยอัตโนมัติ

หน้าปกแบบขอรับการสนับสนุน ให้ใส่รูปถ่าย
ของผู้สมัครที่เห็นหน้าชัดเจน หรือในกรณีที่เป็น
นิติบุคคล ให้ใส่รูปถ่ายของสถานประกอบการที่
แสดงให้เห็นชื่อหรือสัญลักษณ์ของนิติบุคคล

ระบุเดือน และปี พ.ศ. ที่ท่านสมัคร

28



1. กรอกข้อมูลในช่องสีเหลืองให้ครบถ้วน

2. เลือก 1 ระบบ

3. เลือกระบบที่ 1

4. เลือกแบบ พพ.3

นายมานะ ยัง่ยืน

5. หลังจากกรอกข้อมูลด้านบนเรียบร้อยแล้ว พิมพ์แบบ
ขอรับการสนับสนุนออกมาเพื่อลงลายมือชื่อของผู้สมัคร 

ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องประทับตราด้วย
25 กรกฎาคม             2562

*แบบฟอร์มจะขึ้นให้ว่าเป็นระบบท่ี 1 โดยอัตโนมัติส่วนที่ 1
กรณีขอรับกำรสนับสนุน จ ำนวน 1 ระบบ 
(แบบ พพ.3)
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ส่วนหน้ำปก
กรณีขอรับกำรสนับสนุน จ ำนวน 2 ระบบ 
(ระบบที่ 1 แบบ พพ. 3)

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เสร็จ
แล้ว หน้าปกของแบบขอรับการสนับสนุนจะ
แสดงผลว่ามีการขอการสนับสนุน “จ านวน 2 
ระบบ ระบบที่ 1” โดยอัตโนมัติ

ระบุเดือน และปี พ.ศ. ที่ท่านสมัคร
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หน้าปกแบบขอรับการสนับสนุน ให้ใส่รูปถ่าย
ของผู้สมัครที่เห็นหน้าชัดเจน หรือในกรณีที่เป็น
นิติบุคคล ให้ใส่รูปถ่ายของสถานประกอบการที่
แสดงให้เห็นชื่อหรือสัญลักษณ์ของนิติบุคคล



1. กรอกข้อมูลในช่องสีเหลืองให้ครบถ้วน

2. เลือก 2 ระบบ

3. เลือกระบบที่ 1

4. เลือกแบบ พพ.3

นายมานะ ยัง่ยืน

25 กรกฎาคม             2562

*แบบฟอร์มจะขึ้นให้ว่าเป็นระบบท่ี 1 โดยอัตโนมัติส่วนที่ 1
กรณีขอรับกำรสนับสนุน จ ำนวน 2 ระบบ 
(ระบบที่ 1 แบบ พพ. 3)

31

5. หลังจากกรอกข้อมูลด้านบนเรียบร้อยแล้ว พิมพ์แบบ
ขอรับการสนับสนุนออกมาเพื่อลงลายมือชื่อของผู้สมัคร 

ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องประทับตราด้วย



ส่วนหน้ำปก
กรณีขอรับกำรสนับสนุน จ ำนวน 2 ระบบ 
(ระบบที่ 2 แบบ พพ.1)

หลังจากกรอกข้อมูลในแบบขอรับการสนับสนุน
ส าหรับการขอระบบที่ 1 เสร็จแล้ว ให้กรอก
รายละเอียดการขอระบบที่ 2 ในแบบขอรับการ
สนับสนุนแยกอีกไฟล์หนึ่ง ซึ่งเมื่อท่านกรอกข้อมูล
ในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เสร็จแล้ว หน้าปกแบบค า
ขอจะแสดง ผลว่า “จ านวน 2 ระบบ ระบบที่ 2”
โดยอัตโนมัติ

ใส่รูปถ่ายของผู้สมัครที่เห็นหน้าชัดเจน
หรือในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้ใส่รูปถ่ายของ
สถานประกอบการที่แสดงให้เห็นชื่อหรือ
สัญลักษณ์ของนิติบุคคล

ระบุเดือน และปี พ.ศ. ที่ท่านสมัคร

32



1.กรอกข้อมูลในช่องสีเหลืองให้ครบถ้วน

2. เลือก 2 ระบบ

3. เลือกระบบที่ 2

4. เลือกแบบ พพ.1

นายมานะ ยัง่ยืน

25 กรกฎาคม         2562

*แบบฟอร์มจะขึ้นให้ว่าเป็นระบบท่ี 2 โดยอัตโนมัติส่วนที่ 1
กรณีขอรับกำรสนับสนุน จ ำนวน 2 ระบบ 
(ระบบที่ 2 แบบ พพ.1)
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5. หลังจากกรอกข้อมูลด้านบนเรียบร้อยแล้ว พิมพ์แบบ
ขอรับการสนับสนุนออกมาเพื่อลงลายมือชื่อของผู้สมัคร 

ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องประทับตราด้วย



34

ส่วนที่ 2 ที่มำและควำมส ำคัญในกำรขอรับกำรสนบัสนุน
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น้ าหนักวัตถุดิบสดชนิดที่ 1 ที่ท า
การอบแห้งเฉลี่ยในแต่ละเดือน

น้ าหนักวัตถุดิบสดชนิดที่ 2 ที่ท า
การอบแห้งเฉลี่ยในแต่ละเดือน

กรอกข้อมูลในช่องสีเหลืองให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 3-1
(หน้ำที่ 1)
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ส่วนที่ 3-1
(หน้ำที่ 2)
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ส่วนที่ 3-1
(หน้ำที่ 3)
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Calculation 3-1 (หน้ำที่ 1)
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Calculation 3-1 (หน้ำที่ 2)
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Calculation 3-1 (หน้ำที่ 3)
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ส่วนที่ 4
รูปภำพแสดงศักยภำพ 
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ส่วนที่ 5
ป้ำยโครงกำร 

กรอกชื่อผู้สมัครขอรับการสนับสนุน และเลขที่ของ
สถานท่ีติดตั้งระบบฯ

..........................วนั / เดือน / ปี (ที่ติดตัง้แล้วเสร็จ) ............................
กรอกวัน เดือน ปี ที่ติดตั้งระบบฯแล้วเสร็จ
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ส่วนที่ 5
ป้ำยโครงกำร 



44

ส่วนที่ 6 แผนการตดิตัง้และบ ารุงรักษา ระบบท่ี 1

ค าชีแ้จง ให้ท่านเขียนแผนการตดิตัง้และการบ ารุงรักษา

แผนการติดตัง้/บ ารุงรักษา
เดือนท่ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ส ารวจพืน้ท่ีติดตัง้ระบบฯ
ลงนามสญัญาว่าจ้างการติดตัง้ระบบฯ
จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์
จดัส่งวสัดอุปุกรณ์เข้าพืน้ท่ีติดตัง้
ด าเนินการติดตัง้ระบบฯ
ทดสอบการท างานของระบบฯ
ส่งมอบงาน

ส่วนที่ 6
แผนกำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำ 



45

ส่วนที่ 7
ตรำสัญลักษณ์ พพ. ติดบรรจุภัณฑ์ที่ส่งจ ำหน่ำย 

ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. แบบอกัษร BrowalliaUPC
ตวัอย่างขอ้ความดงันี้  
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ส่วนที่ 8
อุปกรณ์ตรวจวัด (เป็นเอกสำรที่ต้องขอจำกบริษัทผู้ที่ติดตัง้ระบบ)
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ส่วนที่ 8
อุปกรณ์ตรวจวัด (เป็นเอกสำรที่ต้องขอจำกบริษัทผู้ที่ติดตัง้ระบบ)(ตอ่)



3. เอกสำรกำรรับประกันอำยุ
กำรใช้งำนแผ่นโพลีคำร์บอเนต 
ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผ่นและ
ยำงรีดน้ ำ อย่ำงน้อย 5 ปี

เอกสารการรับประกันอายุการใช้งาน 

ช่ือโครงการ ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจก นายมานะ ยัง่ยืน

ท่ีตัง้โครงการ 1/1 หมู่ท่ี 1 ต าบล สนามจนัทร์ อ าเภอ เมือง จงัหวดั นครปฐม รหสัไปรษณีย์ 73000 โทรศพัท์ 092-222-2222

วนัสิน้สดุการรับประกนัอายกุารใช้งานแผ่นโพลีคาร์บอเนต ชดุอลมูิเนียมจบัยดึแผ่น และยางรีดน า้ 5 ปี นบัตัง้แตว่นัสง่มอบงาน

ทางบริษัท เอ แอล ที เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั รับประกนัอายกุารใช้งานแผ่นโพลีคาร์บอเนต ชดุอลมูิเนียมจบัยดึแผ่น 

และยางรีดน า้ 5 ปี โดยนบัถดัจากวนัท่ีผู้ซือ้ได้รับมอบและตรวจรับระบบอบแห้งฯ เรียบร้อยแล้ว โดยภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 

หากอปุกรณ์ดงักลา่วเกิดช ารุดบกพร่อง หรือขดัข้องอนัเน่ืองมาจากการใช้งานตามปกต ิทางบริษัทฯ ต้องจดัสง่เจ้าหน้าท่ีเข้า

ตรวจสอบความบกพร่องภายใน 3 วนัท าการ และซอ่มบ ารุงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัเป็นอย่างช้า นบัถดัจาดวนัท่ีได้รับแจ้ง

จากผู้ซือ้ ในกรณีท่ีอปุกรณ์ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ต้องน าอปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกว่ามาเปล่ียน

เง่ือนไขการรับประกนั

1. บริษัทฯ จะท าการซอ่มแซมวสัดอุปุกรณ์ท่ีตดิตัง้โดยไม่คดิคา่ใช้จ่าย ในกรณีท่ีระบบเกิดความผิดพลาดจากผู้ผลติ หรือเกิด

จากการช ารุดของอปุกรณ์ร่วมในระบบจากสภาพการใช้งานปกต ิโดยรับประกนัระบบเป็นเวลา 1 ปี

2. การรับประกนัไม่รวมถงึคา่เดนิทางหรือคา่ยานพาหนะในการบริการนอกสถานท่ี

3. การรับประกนัไม่ครอบคลมุถึงความเสียหายใดๆ ซึง่เกิดจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

ก. ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิเช่น อทุกภยั ฟ้าผ่า หรือภยัธรรมชาตอ่ืินๆ

ข. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟผิดปกต ิหน ูมด หรือแมลงอ่ืนๆ

ค. การดดัแปลง แก้ไข ตอ่เตมิ การรู้เทา่ไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้

4. เอกสารรับประกนัไม่สามารถใช้ได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

ก. อปุกรณ์ท่ีไม่ได้อยู่ร่วมกบัระบบในการตดิตัง้

ข. เอกสารรับประกนัช ารุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไข เปล่ียนแปลง เตมิ หรือตดัทอนข้อความในสว่นท่ีเป็น

สาระส าคญั

5. ผู้ วือ้จะต้องแสดงเอกสารรับประกนัแก่บริษัททกุครัง้เม่ือรับบริการ มิฉะนัน้ บริษัทจะคดิคา่ใช้จ่ายเป็นปกติ

ALT Engineering Co., Ltd

ALT Engineering Co., Ltd

บริษัทผู้รับติดตั้งระบบฯ

ผู้ซื้อ 
(ผู้สมัครขอรับกำรสนับสนุน) 

48



4. เอกสำรกำรรับประกัน
ระบบติดตั้ ง  1  ปี  โดยนิติ
บุคคลผู้รับจ้ำงติดตั้งให้กับผู้
ขอรับกำรสนับสนุน

เอกสารการรับประกันงานติดตัง้ระบบ

ช่ือโครงการ ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจก นายมานะ ยัง่ยืน

ท่ีตัง้โครงการ 1/1 หมู่ท่ี 1 ต าบล สนามจนัทร์ อ าเภอ เมือง จงัหวดั นครปฐม รหสัไปรษณีย์ 73000 โทรศพัท์ 092-222-2222

วนัสิน้สดุการรับประกนัระบบ 1 ปี นบัตัง้แตว่นัสง่มอบงาน

ทางบริษัท เอ แอล ที เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั รับประกนังานตดิตัง้ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์เป็นระยะเวลา 1 ปี 

โดยนบัถดัจากวนัท่ีผู้ซือ้ได้รับมอบและตรวจรับระบบอบแห้งฯ เรียบร้อยแล้ว โดยภายในก าหนดเวลาดงักล่าว หากระบบและ

อปุกรณ์เกิดช ารุดบกพร่อง หรือขดัข้องอนัเน่ืองมาจากการใช้งานตามปกต ิทางบริษัทฯ ต้องจดัสง่เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ

ความบกพร่องภายใน 3 วนัท าการ และซอ่มบ ารุงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัเป็นอย่างช้า นบัถดัจาดวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซือ้ ใน

กรณีท่ีอปุกรณ์ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ต้องน าอปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกว่ามาเปล่ียน

เง่ือนไขการรับประกนั

1. บริษัทฯ จะท าการซอ่มแซมวสัดอุปุกรณ์ท่ีตดิตัง้โดยไม่คดิคา่ใช้จ่าย ในกรณีท่ีระบบเกิดความผิดพลาดจากผู้ผลติ หรือเกิด

จากการช ารุดของอปุกรณ์ร่วมในระบบจากสภาพการใช้งานปกต ิโดยรับประกนัระบบเป็นเวลา 1 ปี

2. การรับประกนัไม่รวมถงึคา่เดนิทางหรือคา่ยานพาหนะในการบริการนอกสถานท่ี

3. การรับประกนัไม่ครอบคลมุถึงความเสียหายใดๆ ซึง่เกิดจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

ก. ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิเช่น อทุกภยั ฟ้าผ่า หรือภยัธรรมชาตอ่ืินๆ

ข. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟผิดปกต ิหน ูมด หรือแมลงอ่ืนๆ

ค. การดดัแปลง แก้ไข ตอ่เตมิ การรู้เทา่ไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้

4. เอกสารรับประกนัไม่สามารถใช้ได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

ก. อปุกรณ์ท่ีไม่ได้อยู่ร่วมกบัระบบในการตดิตัง้

ข. เอกสารรับประกนัช ารุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไข เปล่ียนแปลง เตมิ หรือตดัทอนข้อความในส่วนท่ีเป็น

สาระส าคญั

5. ผู้ วือ้จะต้องแสดงเอกสารรับประกนัแก่บริษัททกุครัง้เม่ือรับบริการ มิฉะนัน้ บริษัทจะคดิคา่ใช้จ่ายเป็นปกติ

ALT Engineering Co., Ltd

ALT Engineering Co., Ltd

บริษัทผู้รับติดตั้งระบบฯ

ผู้ซื้อ 
(ผู้สมัครขอรับกำรสนับสนุน) 
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5. แบบระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเรือนกระจก 
ตรงตำมระบบที่ขอรับกำรสนับสนุน
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6 .  เ อ กส ำ รแสด งคุณสมบั ติ แ ล ะ
มำตรฐำนของอุปกรณ์ในระบบอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์ตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้

วัสดุหลังคาโพลีคาร์บอเนต
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6 .  เ อ กส ำ รแสด งคุณสมบั ติ แ ล ะ
มำตรฐำนของอุปกรณ์ในระบบอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์ตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้

ยางรีดน้ า
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6 .  เ อ กส ำ รแสด งคุณสมบั ติ แ ล ะ
มำตรฐำนของอุปกรณ์ในระบบอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์ตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้

ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผ่น
(Clamping) 
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ขนาดเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว6 .  เ อ กสำ รแสด งคุณสมบั ติ แ ล ะ
มำตรฐำนของอุปกรณ์ในระบบอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์ตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้

วัสดุโครงสร้างรับแผ่นหลังคา
โพลีคาร์บอเนต (เหล็ก)
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6 .  เ อ กสำ รแสด งคุณสมบั ติ แ ล ะ
มำตรฐำนของอุปกรณ์ในระบบอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์ตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้

เซลล์แสงอาทิตย์
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6. เอกสำรแสดงคุณสมบัติและ
มำตรฐำนของอุปกรณ์ในระบบ
อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้

พัดลมระบายอากาศ 
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6 .  เ อ กสำ รแสด งคุณสมบั ติ แ ล ะ
มำตรฐำนของอุปกรณ์ในระบบอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์ตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้

เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัด
ความชื้นสัมพัทธ์
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6 .  เ อ กสำ รแสด งคุณสมบั ติ แ ล ะ
มำตรฐำนของอุปกรณ์ในระบบอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์ตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้

ระบบความร้อนเสริม 
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1. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

3.ส าเนาโฉนดที่ดินที่จะติดต้ังระบบฯ 
ของผู้สมัคร

4. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน กรณีที่ผู้สมัครขอรับการสนับสนุนไม่ใช่เจ้าของที่ดิน

5. ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน กรณีที่ผู้สมัครขอรับการสนับสนุนไม่ใช่เจ้าของที่ดิน

6. หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนตามกฎหมาย)

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการยื่นเอกสารแทน

7. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการยื่นเอกสารแทน

8.ส าเนาบัตรประชาชนของงผู้รับมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการยื่นเอกสารแทน

กรณีบุคคลธรรมดำ

เอกสำรทุกหน้ำที่ใช้เป็นเอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับ
กำรสนับสนุน ต้องลงลำยมือชื่อของผู้สมัคร เพื่อรับรองเอกสำร

7. เอกสำรแสดงคุณสมบัติผู้ขอรับกำรสนับสนุน
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1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

2. ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

3. ส าเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ 

4. ส าเนาบัญชีผู้ถือหุ้นใหญ่

5. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์

6. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. ส าเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการท าการค้าหรือ
ประกอบธุรกิจของนิติบุคคล

8. ส าเนาโฉนดที่ดินที่จะติดตั้งระบบฯ ของผู้สมัคร

9. หนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดิน กรณีท่ีผู้สมัครขอรับการสนับสนุนไม่ใช่เจ้าของที่ดิน

10. ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน กรณีท่ีผู้สมัครขอรับการสนับสนุนไม่ใช่เจ้าของที่ดิน

11. หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนตาม
กฎหมาย)

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการย่ืนเอกสารแทน

12. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาด าเนินการยื่นเอกสารแทน

13. ส าเนาบัตรประชาชนของงผู้รับมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาด าเนินการยื่นเอกสารแทน

14.แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ตามประกาศฯ 
ของส านักงาน ป.ป.ช.

กรณีนิติบุคคล

เอกสำรทุกหน้ำที่ใช้เป็นเอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับ
กำรสนับสนุน ต้องลงลำยมือชื่อโดยผู้มีอ ำนำจและประทับตรำนิติ
บุคคลทุกหน้ำ เพื่อรับรองเอกสำร

7. เอกสำรแสดงคุณสมบัติผู้ขอรับกำรสนับสนุน



61

1. หนังสือมอบอ านาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ส าเนาบัตร ปชช. ของผู้มอบอ านาจ

3. ส าเนาบัตร ปชช. ของงผู้รับมอบอ านาจ

กรณีเป็นโรงพยำบำล

ท่ีดินที่จะติดตั้งระบบต้องเป็นพื้นท่ีของโรงพยาบาล

เ อกสำรทุ กหน้ ำที่ ใ ช้ เ ป็ น เ อกสำรแสดง
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับกำรสนับสนุน ต้อง
ลงลำยมือชื่อของผู้สมัคร เพ่ือรับรองเอกสำร

7. เอกสำรแสดงคุณสมบัติผู้ขอรับกำรสนับสนุน
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1.ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
สหกรณ์

2.ส าเนาบัตร ปชช. ของผู้ยื่นเอกสารสมัคร

3. ส าเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์

4. ส าเนาโฉนดที่ดินของผู้สมัคร

5. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน กรณีที่ผู้ยื่นสมัครขอรับการสนับสนุนไม่ใช่เจ้าของที่ดิน

6. ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน กรณีที่ผู้ยื่นสมัครขอรับการสนับสนุนไม่ใช่เจ้าของที่ดิน

7. หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์  
ครบถ้วนตามกฎหมาย)

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการยื่นเอกสารแทน

8. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการยื่นเอกสารแทน

9. ส าเนาบัตรประชาชนของงผู้รับมอบ
อ านาจ

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการยื่นเอกสารแทน

กรณีสหกรณ์

เอกสำรทุกหน้ำที่ใช้เป็นเอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับ
กำรสนับสนุน ต้องลงลำยมือชื่อของผู้สมัคร เพื่อรับรองเอกสำร

7. เอกสำรแสดงคุณสมบัติผู้ขอรับกำรสนับสนุน
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4. กำรเตรียมเอกสำรและกำรกรอกข้อมูล
4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร
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ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยขอรับแบบขอรับการสนับสนุน และหนังสือขอ
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 ได้จาก พพ. หรือทางเว็บไซด์ www.SolarDryerdede.com โดยยื่นข้อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 และส้ินสุดภายใน วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

โดยสามารถส่งหนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน                    
ในรูปแบบเอกสารได้ 3 ช่องทางได้แก่

ช่องทำงกำรส่ง
เอกสำรกำรสมัคร              
เข้ำร่วมโครงกำรฯ

ระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com) 

จัดส่งทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน)

น าส่งด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร           
ให้ผู้แทนน าไปส่งที่กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 

4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

http://www.solardryerdede.com/
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

2. คลิกซ้ำยที่สมัครออนไลน์

1. คลิกซ้ำยที่โครงกำร ปี 2562
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

3. คลิกซ้ำยที่ลงทะเบียน



4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

4. คลิกเลือกประเภทผู้ขอรับฯ
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

5. กรอกข้อมูล
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

6. อัพโหลดเอกสำรต้นฉบับที่ถูกต้อง (PDF)
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

7. คลิกซ้ำยตกลง
เพื่อบันทึกไฟล์
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

8. อัพโหลดไฟล์ครบทั้งหมด
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

9. กดยอมรับเงื่อนไขกำรสมัครฯ

10. บันทึกข้อมูล
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

10. สถำนะรอตรวจสอบเอกสำร
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

11. เข้ำสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถำนะกำรตรวจเอกสำร

12. คลิกซ้ำยที่แก้ไขข้อมูล
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

12. อัพโหลดไฟล์เอกสำรที่ต้องแก้ไข
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

13. คลิกได้ด ำเนินกำรแก้ไขเอกสำรเรียบร้อยแล้วและ คลิกบันทึกข้อมูล
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

14. เข้ำสู่ระบบเพื่อตรวจสอบ
สถำนะกำรตรวจเอกสำร

เอกสำรถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

เมื่อเอกสำรครบสมบูรณ์จะน ำส่งสำร
บรรณเพื่อออกเลข
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

ช่องทางระบบออนไลน์ (www.solardryerdede.com)    
และส่งเอกสารการสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ 

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สมัครขอรับการสนับสนุนส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วต้องจัดส่งเอกสาร
ต้นฉบับที่ถูกต้องครบถ้วนทางไปรษณีย์หรือน าส่งด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้เป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับเอกสำร
ที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

น ำส่งด้วยตนเองหรือมอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษรให้
ผู้แทนน ำไปส่งที่กองพัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์ อำคำร ๗ ชั้น ๔ 
ของ พพ. ภำยในวันที่ก ำหนดในข้อ ๗ ตำมเวลำรำชกำร 

ไปรษณีย์ส่งถึง ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์กอง
พัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เลขที่ ๑๗ ถนนพระรำมที่ ๑ แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวันกรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๓๐ โดย วงเล็บที่มุมซอง
ด้ำนล่ำง (สมัครเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนกำรลงทุนติดตั้งใช้งำน
ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ ปี ๒๕๖๒)

*เมื่อได้รับต้นฉบับเอกสำรครบสมบูรณ์จึงถือว่ำกำรสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อย 79



4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

จัดส่งทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน)

1. จัดส่งต้นฉบับเอกสำร
ที่ถูกต้องและครบถ้วน

ไปรษณีย์ส่งถึง ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์กอง
พัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เลขที่ ๑๗ ถนนพระรำมที่ ๑ แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวันกรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๓๐ โดย วงเล็บที่มุมซอง
ด้ำนล่ำง (สมัครเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนกำรลงทุนติดตั้งใช้งำน
ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ ปี ๒๕๖๒)

** นับวันที่สมัครจากวันที่ประทับตราส่งไปรษณีย์ ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน
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4. ผู้สมัครขอรับกำรสนับสนุนฯ ลงนำมรับทรำบ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำม
ครบถ้วนของเอกสำรประกอบกำรขอรับกำรสนับสนุนฯ

4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

จัดส่งทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน)

2. เจ้ำหน้ำที่ พพ. ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร

3. เจ้ำหน้ำที่ พพ. ส่งรำยงำนกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องและควำมครบถ้วนของเอกสำรประกอบกำร
ขอรับกำรสนับสนุนฯ ให้ผู้ขอสมัครขอรับกำรสนับสนุนฯ

เมื่อเอกสำรครบสมบูรณ์จะน ำส่งสำร
บรรณเพื่อออกเลขรับกำรสมัคร

เมื่อเอกสำรไม่ครบสมบูรณ์
(รอเอกสำรครบสมบูรณ์)
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

จัดส่งทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน)

5 . จัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้ องและควำมครบถ้ วนของเอกสำร
ประกอบกำรขอรับกำรสนับสนุนฯ ที่ลงนำม
รับทรำบ โดยส่งกลับพร้อมกับเอกสำรที่แก้ไข
กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

ไปรษณีย์ส่งถึง ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์
กองพัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์พลังงำน เลขที่ ๑๗ ถนนพระรำมที่ ๑ แขวงรอง
เมือง เขตปทุมวันกรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๓๐ โดย วงเล็บที่มุม
ซองด้ำนล่ำง (สมัครเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนกำรลงทุน
ติดตั้งใช้งำนระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ ปี ๒๕๖๒)

6. เมื่อเอกสำรครบสมบูรณ์จะน ำส่งสำรบรรณเพื่อออก
เลขรับกำรสมัครจึงถือว่ำกำรสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อย
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

น าส่งด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร           
ให้ผู้แทนน าไปส่งที่กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ.

1. ต้นฉบับเอกสำร
ที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

น ำส่งด้วยตนเองหรือมอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษรให้
ผู้แทนน ำไปส่งที่กองพัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์ อำคำร ๗ ชั้น ๔ 
ของ พพ. ภำยในวันที่ก ำหนดในข้อ ๗ ตำมเวลำรำชกำร 

2. เจ้ำหน้ำที่ พพ. 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสำร
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4.3 กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร

น าส่งด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร           
ให้ผู้แทนน าไปส่งที่กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ.

3. ผู้สมัครขอรับกำรสนับสนุนฯ ลงนำมรับทรำบ
ผลรำยงำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำม
ครบถ้วนของเอกสำรประกอบกำรขอรับกำรสนับสนุนฯ

เมื่อเอกสำรครบสมบูรณ์จะน ำส่งสำร
บรรณเพื่อออกเลขรับกำรสมัครจึงถือ

ว่ำกำรสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อย

เมื่อเอกสำรไม่ครบสมบูรณ์

4. จัดส่งเอกสำรแก้ไขกรณีเอกสำรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

เมื่อเอกสำรครบสมบูรณ์จะน ำส่งสำร
บรรณเพื่อออกเลขรับกำรสมัครจึงถือ

ว่ำกำรสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อย 84
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4. กำรเตรียมเอกสำรและกำรกรอกข้อมูล
4.4 ภำคผนวก



แผนที่สถำนทีย่ื่นใบสมัครขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรฯ ปี 2562

แผนที่ พพ.
88

กองพัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์ (อำคำร 7 ชั้น 4)
ติดต่อสอบถำม : Tel. 02-2230021-9 ต่อ 1481, 1482

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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กองพัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์
โทรศัพท์ 02-2230021-9 ต่อ 1481, 1482
เว็บไซต์: www.solardryerdede.com
โทรศัพท์มือถือ 062-154545, 098-7477702 
อีเมล: Parabolardrying@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Solardryerdede
LINE ID: parabolar

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายการ
เข้ายื่นเอกสารสมัครขอรับการสนับสนุนได้จากช่องทางการ
ติดต่อด้านล่างนี้  

กำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม

mailto:Parabolardrying@gmail.com

