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รายงานผลการติดต้ังและทดสอบระบบผลิตนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบผสมผสาน   
 

1. ขอมูลทั่วไปและผลสรุปการดําเนินการ 
 

    1.1 ขอมูลทั่วไปสถานประกอบการที่ไดรับการสนับสนุน 
 

ชื่อนิติบุคคล _________________________________________ 
ชื่อสถานประกอบการ __________________________________ 
ที่อยู  เลขที่ ___________________ ถนน __________________ ตําบล/แขวง __________________ 
อําเภอ/เขต ___________________ จังหวัด _________________________รหัสไปรษณีย _________ 
โทรศัพท _____________________ โทรสาร ________________ E-mail ______________________ 
ชื่อผูประสานงาน ___________________________ ตําแหนง ________________________________ 
หมายเลขโทรศัพท __________________________ 
วันที่ลงนามในสัญญา_________________________ 
วันที่ติดตั้งแลวเสร็จจริง _______________________ 
 
    1.2 ขอมูลทั่วไปของบริษัทที่ดําเนินการติดตั้งระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบผสมผสาน 

 
ชื่อบริษัท _________________________________________ 
ที่อยู  เลขที่ ___________________ ถนน __________________ ตําบล/แขวง __________________ 
อําเภอ/เขต ___________________ จังหวัด _________________________รหัสไปรษณีย _________ 
โทรศัพท _____________________ โทรสาร ________________ E-mail ______________________ 
ชื่อผูประสานงาน ___________________________ ตําแหนง ________________________________ 
หมายเลขโทรศัพท __________________________ 
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       1.3 สรุปผลการดําเนินการติดตั้งระบบน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย โดยทางสถานประกอบการ ได
ดําเนินการจัดซื้อจัดหา และดําเนินการติดตั้ง ระบบแลวเสร็จ  โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินการ ดังนี้  
 
 สรุปผลการดําเนินการ 

พื้นที่ติดตั้ง (ตารางเมตร) วงเงินที่รับการสนับสนุนฯ 
(บาท) 

  

หมายเหตุ 
  

ขอรับการสนับสนุนฯ ดําเนินการจริง 
        

 
 
ผลการทํางานของระบบ (วันท่ีทําทดสอบ.....................................) 

ปริมาณการใชน้ํารอนรวม อุณหภูมิน้ําเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 
(ลิตรตอวัน) น้ําปอน น้ํารอนที่ผลิตได 

   

สรุปผลการทํางานระบบ 
 ใชงานไดปรกติ 
 ไมปรกติ เนื่องจาก____________________________________________________ 
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2. รายละเอียดการดําเนินการ  
 
 สถานประกอบการ ............................... ไดดําเนินการติดตั้งระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย 
เพ่ือทดแทนระบบเดิมซึ่งผลิตน้ํารอนดวย ............................... หรือการทดแทนระบบ ..................................
(กรณีสรางใหม) ซึ่งมีขนาดของอุปกรณเดิม ด้ังนี้  
 ความตองการน้ํารอนของระบบ      

ระบบหมอไอน้ํา ขนาด      
 ระบบ Heater ไฟฟา ขนาด      
 ระบบ อ่ืนๆ ขนาด       
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 ระบบน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย ไดมีการดําเนินการติดตั้งระบบ ดังนี้   
 
 ตัวเก็บรังสีดวงอาทิตย  ย่ีหอ   รุน    ชนิด     
 ขนาดพ้ืนที่รับแสง    ตารางเมตร 
 ความรอนทิ้งที่นํากลับมาใชใหมจาก        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพถายกอนการติดต้ัง 

 
ภาพถายหลังการติดต้ัง 
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3. รายการติดต้ังอุปกรณ 

จากการดําเนินการติดตั้งระบบแลวเสร็จ  ทางสถานประกอบการไดมีการตรวจสอบระบบเพ่ือรับมอบงานจาก
ผูขายและผูติดตั้ง ซึ่งมีผลการดําเนินการ ดังนี้  
  
อุปกรณหลัก 
ลําดับ รายการ หนวย ขอรับการ

สนับสนุน 
ดําเนินการจริง หมายเหตุ 

1 ตัวเก็บรังสีดวงอาทิตย        

 ย่ีหอ/รุน        

 ขนาดพ้ืนที่รับแสงตอแผง  ตร.ม.       

 จํานวน แผง       

 พ้ืนที่รวม  ตร.ม.       

 
 
อุปกรณอ่ืนๆ 
ลําดับ รายการ หนวย รายละเอียด หมายเหตุ 

1 อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน    

 ย่ีหอ/รุน      

 วัสดุ        

 ประเภท      

 จํานวน ชุด     

2 ถังเก็บน้ํารอน      

 ย่ีหอ/รุน      

 Diameter  เมตร     

 สูง เมตร     

 ความจ ุ ลิตร     

 จํานวน  ชุด     

3 ฉนวนทอน้ํา       
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ลําดับ รายการ หนวย รายละเอียด หมายเหตุ 
ประเภท   

 ความหนาฉนวน  มม.     

     

4 เครื่องสูบน้ําหมุนเวียน 
(ระบบแสงอาทิตย) (ถามี) 

     

 ย่ีหอ/รุน      

 ประเภท        

 จํานวน  ตัว     

 แรงมา  hp     

 Flow  GPM     

 Head  เมตร     

5 เครื่องสูบน้ําหมุนเวียน 
(ระบบความรอนเหลือทิ้ง) (ถามี) 

     

 ย่ีหอ/รุน      

 ประเภท        

 จํานวน  ตัว     

 แรงมา  hp     

 Flow  GPM     

 Head  เมตร     

6 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูม ิ      

 ย่ีหอ/รุน    

7 อุปกรณตรวจวัดประมาณน้ําหรือ
อัตราการไหล 

     

 ย่ีหอ/รุน    

8 ระบบสํารอง ขนาด (ระบุ)      

 ย่ีหอ/รุน    

 ขนาด   kW   

9 อ่ืนๆ      
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4. ตารางบันทึกขอมูลการใชงานระบบ 

 
ชวงเวลาที่ดําเนินการเก็บขอมูล (  ระบุชวงวัน เดือนป ที่ดําเนินการ ) 
 

 
วันที่ 

 
เวลา 

 
อุณหภูมิน้ําเขา

ระบบ  (๐C) 

 
อุณหภูมิน้ําออก
จากระบบ (๐C) 
ที่ถังเก็บน้ํารอน 

ผลิตไดจริงจากทั้ง 2 ระบบ ระบบ
สํารอง อัตราการ

ไหลของน้ํา 
(ลิตรตอ
นาที) 

ปริมาณน้ํา
สะสม 

ลิตร นาที 

วันที่ 1 6:00            ไมทํางาน 
9:00            ไมทํางาน 
12:00            ไมทํางาน 
15:00            ไมทํางาน 
18:00            ไมทํางาน 
21:00            ไมทํางาน 
24:00            ไมทํางาน 

วันที่ 2 6:00            ไมทํางาน 
9:00            ไมทํางาน 
12:00            ไมทํางาน 
15:00            ไมทํางาน 
18:00            ไมทํางาน 
21:00            ไมทํางาน 
24:00            ไมทํางาน 

วันที่ 3 6:00            ไมทํางาน 
9:00            ไมทํางาน 
12:00            ไมทํางาน 
15:00            ไมทํางาน 
18:00            ไมทํางาน 
21:00            ไมทํางาน 
24:00            ไมทํางาน 
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วิธีการเก็บขอมูล      

 ทําการบันทึกคาทั้งหมดทุก ๆ 3 ชม. เปนเวลา 3 วัน 
โดยปดการทํางานของระบบสํารอง  

   

1 วัดอุณหภูมิน้ําที่บริเวณทอน้ําไหลเขาระบบ  บันทึกลงในชองอุณหภูมิน้ําเขาระบบ  

2 วัดอุณหภูมิน้ําที่บริเวณทอน้ําไหลออกจากถังเก็บน้ํารอน (เขาระบบสงจาย)  บันทึกลงในชองอุณหภูมิ
น้ําออกจากระบบ 

3 บันทึกอัตราการไหลของน้ําที่มาตรวัดน้ํา และบันทึกในชองอัตราการไหลของน้ํา 
4 อานคาจากมาตรวัดน้ํา เพ่ือหาปริมาณน้ําที่ไหลเขาระบบในระยะเวลา 5 นาที และบันทึกในชอง

ปริมาณน้ําสะสม  
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5. แบบ Diagram แสดงการติดต้ังระบบและอุปกรณ
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6. เอกสารประกอบการเบิกจายเงิน 
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผู

มีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปครบถวนตามกฏหมาย กรณีผูขอรับเบิกเงินสนับสนุนมอบ

อํานาจใหผูอ่ืนลงนาม 
3. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน ของผูลงนามเบิกเงิน 

 


