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บทที่  3 
การติดตั้งและการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

 
 การติดตั้งและการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยนี้ กําหนดขึ้นเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติใหแก 
 -  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะที่เปนหนวยงานซึ่งรับผิดชอบในการดูแล
รักษาและรับมอบระบบฯ ตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟา 
ดวยพลังงานแสงอาทิตย ตลอดจนเพื่อรองรับภารกิจในการจัดใหมีและบํารุงการไฟฟาและแสงสวาง
ใหแกประชาชนในพื้นที่ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไมสามารถดําเนินการปกเสาพาดสายได 
 -  คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหาร
จัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ในฐานะเปนผูดําเนินการบริหารระบบฯ 
 -  สมาชิกผูใชไฟฟา ในฐานะเปนผูใชและดูแลบํารุงรักษาระบบฯ 
 การกําหนดแนวทางในแตละขั้นตอนการติดตั้งและการบริหารระบบผลิตกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย 
 1)  ขั้นตอนกอนดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
 2)  ขั้นตอนการดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
 3)  ขั้นตอนหลังการดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
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3.1   ขั้นตอนกอนดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
 3.1.1  แนวทางการสํารวจความตองการระบบไฟฟา 
  ขอมูลที่จะตองดําเนินการสํารวจ ประกอบดวย 
  1)  ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน 
  2)  ขอมูลดานความรูของผูใชไฟ 
     ทักษะพื้นฐานทางดานไฟฟาของผูใชไฟ 
  3)  ขอมูลดานเศรษฐกิจของชุมชนหรือหมูบาน 
  4)  ขอมูลประกอบดานสภาพพื้นที่ 
  ในการสํารวจขอมูลอาจใชวิธีการสํารวจภาคสนามที่แตกตางกันตามความเหมาะสม 
ดังนี้ 
     การประชุมกลุมผูนําหมูบาน ไดแก ผูใหญบาน ครู สมาชิกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการหมูบาน กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร ฯลฯ 
     การสุมสัมภาษณรายครัวเรือน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหความเปนไปได
ของการติดตั้งระบบไฟฟา ซ่ึงรวมถึงการบํารุงรักษาระบบฯ 
 3.1.2  การวิเคราะหความจําเปนหรือความเหมาะสมของโครงการ มีหลักเกณฑในการ
พิจารณาดังนี้ 
  1)  เปนพื้นที่ที่ยังไมมีไฟฟาเขาถึง และเปนพื้นที่ที่ยังไมจัดอยูในแผนการขยายเขต
ของการไฟฟา 
  2)  ดําเนินการสํารวจความตองการการใชไฟฟาของครัวเรือนที่ยังไมมีไฟฟาใช 
และทําความเขาใจกับผูใชไฟฟาในแตละครัวเรือนใหทราบถึงความสามารถในการจายไฟของ
ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่จะติดตั้ง เพื่อใหเกิดการใชงานอยางยั่งยืน 
  3)  จํานวนครัวเรือนที่จะดําเนินการติดตั้งอยางนอย 5 ครัวเรือนและครัวเรือน 
ที่จะติดตั้งตองมีเลขบานที่แนนอน 
  4)  กรณีครัวเรือนมีลักษณะกระจัดกระจาย  ไมตั ้งอยู เปนกลุมเปนกอน 
ควรดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบแยกอิสระสําหรับครัวเรือน (Solar 
Home System) 
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  5) พิจารณาถึงความจําเปนและเรงดวนของการใหบริการไฟฟาในแตละพื้นที่
และความพรอมของผูใชไฟฟา 
 3.1.3  การกําหนดรูปแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีเหมาะสม 
  เมื่อไดทําการสํารวจครัวเรือนที่ตองการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของแตละ
ครัวเรือนแลว ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดรูปแบบและขนาดกําลังการผลิตระบบไฟฟาที่เหมาะสม
ของแตละครัวเรือน โดยตองอาศัยผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูในการพิจารณากําหนดรูปแบบ
ตลอดจนการประมาณราคาคากอสราง (ศึกษารูปแบบและรายละเอียดไดในบทที่ 2) โดยมีแนวทาง
ขอกําหนดทางเทคนิคและมาตรฐานการออกแบบดังนี้  
  1)  ขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
สําหรับครัวเรือน (SHS) 
   -  สามารถจายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาไดแมจะไมมีแสงอาทิตยติดตอกัน
นานถึง 3 วัน ดังเชนในกรณีฤดูฝนที่อาจมีสภาพอากาศมืดครึ้ม มีฝนติดตอกันหลายวัน โดยไมมี
แสงแดดเลย เปนตน 
   -  สามารถจายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาในรูปแบบกระแสตรง (DC) หรือ
กระแสสลับ (AC) 
   -  สามารถจายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาที่มีหลอดไฟไมเกิน 2 หลอด และมี 
1 เตารับไฟ (Outlet) สําหรับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน 
  2) มาตรฐานในการออกแบบ 
   -  กรณีที่จายไฟฟาแบบกระแสตรง ระดับแรงดันเทากับ 12 Volt 
   -  กรณีที่จายไฟฟาแบบกระแสสลับ ระดับแรงดันเทากับ 220 Volt 
ความถี่ 50 Hz โดยที่สามารถควบคุมระดับแรงดันใหอยูในระดับ ± 5% และความถี่ ± 0.5% และมี
ความผิดเพี้ยนของแรงดัน Total Harmonic Distortion (THD)≤ 5% 
   -  มาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา
สวนภูมิภาค 
   -  สายไฟฟาที่ใชติดตั้งในระบบไฟฟากระแสตรง ใหใชสายฉนวนหุม
สองชั้นตามมาตรฐาน มอก. 
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   -  แบตเตอรี่เปนชนิด Deep Cycle แบบ Maintenance Free และอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่ที่ใชตองมีอายุไมต่ํากวา 3 ป 
   -  Charge Controller สามารถชารจแบตเตอรี่ และมีระบบตัดภาระทางไฟฟา 
(disconnect) ในกรณีที่ระดับแรงดันของแบตเตอรี่มีขนาดต่ํากวาที่กําหนดไวได 
   -  การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยเปนแบบคงที่โดยไมมีระบบติดตาม 
ดวงอาทิตย (Solar tracking) 
   -  แผงเซลลแสงอาทิตยที่ใชมีขนาดพิกัด อยางนอย 120 วัตต 
   -  ประสิทธิภาพของระบบตองไมต่ํากวา 70% ขึ้นกับประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่ และอินเวอรเตอร 
 3.1.4  แนวทางการพิจารณาติดตั้งระบบ 
  เพื่อใหระบบผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมีความยั่งยืน และสามารถ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานการมีไฟฟาใชของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
พิจารณาเลือกครัวเรือนและสถานที่ติดตั้งระบบ ตองเปนครัวเรือนที่มีบานเลขที่ถาวร และอยูหาง
จากระบบบริการสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค สวนสถานที่ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ตองมี
แสงแดดสองถึง ไมมีการบังเงาจากตนไม หรือส่ิงปลูกสรางใดๆ 

3.2   ขั้นตอนการดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
 การดําเนินการติดตั้งระบบฯ แบงออกเปน 2 กรณี คือกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
ดําเนินการใหตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย และกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดหาเอง 
 3.2.1  กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับมอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
  ในการดําเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย การไฟฟา
สวนภูมิภาคจะเปนผูรับผิดชอบในการวาจางดําเนินการ โดยผูรับจางจะตองจัดฝกอบรมใหกับ
เจาของครัวเรือนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะผูรับมอบระบบฯ เพื่อใหสามารถดูแล
บํารุงรักษาระบบฯ ไดอยางมีขั้นตอนถูกตองตามเงื่อนไขลักษณะเฉพาะของระบบฯ โดยมีคูมือ
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การใชงานอุปกรณทุกชิ้น การบํารุงรักษาระบบฯ การแกไขปญหาเบื้องตน และคําแนะนําการใชงาน 
ที่สามารถเขาใจไดงาย  
 3.2.2  กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการติดตั้งเอง 
  ในกรณีที่โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยของการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการแลวเสร็จ แตหากในภายหลังปรากฏวายังมี
ครัวเรือนที่ยังไมมีไฟฟาใชหรือมีครัวเรือนเกิดขึ้นใหมในพื้นที่หางไกลซึ่งระยะการขยายบริการ
ระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคยังดําเนินการไปไมถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็อาจจะ
ดําเนินการตามขั้นตอน ขอ 3.1.1-3.1.4 

3.3   ขั้นตอนหลังการดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
 เมื่อการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแลวเสร็จตามขอ 3.2.1 
และ 3.2.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเพื่อ
ดําเนินการบริหารระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุ โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ศึกษา
รายละเอียดตามภาคผนวก ค) ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑการซอมบํารุงระบบฯ โดยใหการดําเนินการซื้อ
หรือการจางแตละครั้ง เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน โดยองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมีหนาที่เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเพื่อใหขอเสนอแนะการประสาน
การดําเนินการ การตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณใหแกคณะกรรมการกรณีที่คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการใชจาย 
รวมถึงรวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา ที่คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน
เสนอสงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 3.3.1  กรณีรับมอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคตามโครงการเรงรัดขยายบริการ
ไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินงานตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดย
ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
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กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการระบบฯ เชน การจัดตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเพื่อ
บริหารระบบฯ การแตงตั้งผูปฏิบัติงานเพื่อรับผิดชอบในการจัดเก็บคาบํารุงสมาชิก การจัดทําบัญชี 
หลักฐานเอกสารการรับจายเงินตางๆ ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวจะครอบคลุมบทบาทหนาที่ของผูที่
เกี่ยวของกับการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงประกอบดวย องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
  1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบ
ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนผูรับ
มอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยระบบไฟฟาที่ไดรับมอบตามโครงการ เปนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตองดูแลรักษา โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ในการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
   (1)  รวบรวมเอกสารหลักฐานการสงมอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เพื่อใหทราบถึงจํานวนครัวเรือนผูใชไฟฟา พรอมทั้งจัดทําทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณตามโครงการฯ 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
   (2)  ออกขอบัญญัติทองถ่ินวาดวยเรื่องการเก็บคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบ
ไฟฟาตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัด
ขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ไดกําหนดอัตราคาบํารุงสมาชิก 50 บาท/เดือน/ครัวเรือน เพื่อนําไปใชจาย
เปนคาบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
   (3)  จัดตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการระบบฯ 
   (4)  ประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
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   (5)  ประสานงานภายในทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การไฟฟา
สวนภูมิภาค และคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
   (6)  ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน รวมทั้งให
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานแกคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
   (7)  รวมแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ิน 
   (8)  พิจารณาจัดสรรเงินใหกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ในกรณีที่คา
บํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการใชจาย 
   (9)  รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟาที่คณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินเสนอ ใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  2)  คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น  หมายถึง  คณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ซ่ึงแตงตั้งโดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากสมาชิกผูใชระบบไฟฟามีจํานวนไมนอยกวา 
5 คน โดยอาจตั้งมากกวา 1 คณะได เพื่อประโยชนของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา โดยตองกําหนด
เขตพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจนไมทับซอนกัน โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
     ประธานกรรมการ 
     รองประธานกรรมการ 
     กรรมการฝายการเงิน 
     กรรมการฝายตรวจสภาพอุปกรณ 
     กรรมการและเลขานุการ 
   คุณสมบัติของคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น 
   คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา สิบแปดปบริบูรณ 
   (2)  มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนประจํา และมีช่ืออยูในทะเบียนบานใน
หมูบานหรือชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 180 วัน 
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   (3)  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (เดิม) หรือช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
(ปจจุบัน) หากไมสามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวไดใหพิจารณาจากบุคคลที่อานออก
เขียนได 
   (4)  ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
   (5)  ไมเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ 
   (6)  ไมเปนบุคคลที่หูหนวกและเปนใบ 
   (7)  ไมอยูระหวางตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก
และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
   อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น 
   ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินที่ไดรับการแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
     การดําเนินการจัดซื้อจัดจางและตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางงาน
ซ่ึงเกี่ยวของกับการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบฯ 
     แตงตั้งผูปฏิบัติงานจากคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ดังนี้ 
    (1)  ผูจัดเก็บหรือผูชําระเงิน 
    (2)  ผูเก็บรักษาเงิน 
     ตรวจสอบสภาพอุปกรณตางๆ ของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา และระบบ
ไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานได โดยควรมอบหมายใหคณะกรรมการผูที่มีความรูหรือผาน
การอบรมดานไฟฟาเปนผูรับผิดชอบ 
     ซอมและแกไขอุปกรณไฟฟาตามที่สมาชิกผูใชระบบไฟฟารองขอ 
และบันทึกผลการซอม/แกไขทุกครั้ง โดยหากกรณีความชํารุดเสียหายเกิดขึ้นในระหวางระยะเวลา
ประกันใหเจาของครัวเรือนแจงอาการชํารุดและสาเหตุการชํารุดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทราบ เพื่อทําการตรวจสอบการรับประกันเบื้องตน (สาเหตุของการเสีย, ระยะเวลาการค้ําประกัน) 
และแจงผูรับจางโดยมีรายละเอียดตามแบบฟอรมการแจงซอมอุปกรณระบบผลิตกระแสไฟฟา 
ดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar Home System) (ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ข) และสําเนาแจงให
หนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่รับผิดชอบทราบ 
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     ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีที่
คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการใชจาย โดยจัดทํารายละเอียดคาใชจายเสนอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อบํารุงรักษาระบบไฟฟาใหอยู 
ในสภาพใชงานไดโดยตลอด 
     ติดตามผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา  และรายงาน
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบเปนลายลักษณอักษรทุกๆ 6 เดือน 
  3) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หมายถึง ผูปฏิบัติงานที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ิน ใหเปนผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงิน และผูเก็บรักษาเงิน 
   ผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงิน ใหมีหนาที่ ดังนี้ 
    จัดทําทะเบียนคุมรายชื่อผูชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
     จัดเก็บหรือรับชําระเงินคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาตามขอบัญญัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนําสงผูเก็บรักษาเงิน 
     เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินจนกวาจะหมดเลม และสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน 
ที่ใชหมดแลวใหผูเก็บรักษาเงิน พรอมทั้งขอเบิกใบเสร็จรับเงินเลมใหม 
   ผูเก็บรักษาเงิน ใหมีหนาที่ ดังนี้ 
     ตรวจสอบจํานวนเงินที่ผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงินนําสงพรอมกับ
หลักฐาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
     ใหบันทึกรายการรับ-จายเงิน ในสมุดคุมรับ-จายเงิน และบัญชีรับ-
จายเงิน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
     ใหนําเงินที่รับไวทุกประเภทฝากธนาคารในบัญชีคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ินอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
     ใหเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินไวในที่ปลอดภัย 
     การถอนเงินฝากใหเปนอํานาจของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจํานวน 3 
(สาม) คน โดยมีประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเปนประธาน และลงลายมือช่ือรวมกันอยาง
นอยสองในสาม 
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  4)  สมาชิกผูใชระบบไฟฟา หมายถึง ประชาชนที่เขารวมโครงการเรงรัดขยาย
บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย มีหนาที่ ดังนี้ 
     สงหลักฐานการขอใชระบบไฟฟาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
 3.3.2  กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการติดตั้งเอง 

ใหมีคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินดําเนินการเหมือนกรณีการรับมอบระบบฯ จาก
การไฟฟาสวนภูมิภาค ตามขอ 3.3.1 
 3.3.3  การดูแลรักษาระบบและอุปกรณ  

ทั้งกรณีรับมอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือกรณีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการติดตั้งเอง เมื่อการดําเนินการหลังการติดตั้งแลวเสร็จจะตองมีการดูแลรักษา
ระบบและอุปกรณ ดังนี้ 
  1)  เมื่อระบบฯ ไดรับการติดตั้งแลวเสร็จสมบูรณสมาชิกผูใชระบบไฟฟา
จะตองชําระคาบํารุงสมาชิกตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและ
การพัสดุ โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนด ปจจุบันไดกําหนดใหสมาชิกผูใชระบบไฟฟา
ชําระในอัตรา 50 บาทตอเดือนตอครัวเรือน 
  2)  ดูแลรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมอุปกรณ 
โดยมีแนวทางการดูแลบํารุงรักษาในเบื้องตน ดังนี้ 

   (1)  แผงเซลลแสงอาทิตย 
      ใชผาชุบน้ําบิดใหหมาดๆ เช็ดดานหนาแผงเซลลแสงอาทิตย 
      ใชไมกวาดขนไกปดทําความสะอาด 
      ตรวจเช็คตนไมใกลๆ แผงเซลลแสงอาทิตยวามีเงาตนไมบังแผงเซลล
หรือไม ถามีเงาบังใหตัดตนไม 
      ตรวจเช็คจุดตอสายดานหลังแผงเซลลวาหลวมหรือไม ถาหลวม
ควรขันสกรูใหแนน 
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   (2)  แบตเตอรี่ 
      ทําความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่วามีรอยแตกเสียหาย
หรือไม โดยเช็ดฝุนออกจากแบตเตอรี่ถามีรอยแตกจะทําใหสามารถมองเห็นรอยแตกชัดขึ้น 
      ทําความสะอาดขั้วแบตเตอรี่และขันใหแนน นานๆ ไปขั้วอาจจะ
สกปรกและสึกกรอน อาจจะใชแปรงโลหะทําความสะอาด หรือใชเบคกิ้งโซดาและผา ทําความ
สะอาดบริเวณที่เปนโลหะของจุดเชื่อมตอควรทําความสะอาดและขันใหแนน 
      ตรวจระดับสารละลายในทุกๆ เซลล สังเกตวามีเซลลใดที่มีน้ําลดตํ่า
ผิดปกติหรือไม ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากมีรอยรั่วที่เซลลนั้นหรือเปนเซลลที่เสื่อม แบตเตอรี่ที่มีเซลล 
บางเซลลเสื่อมนี้ถือวาแบตเตอรี่ทั้งลูกเสื่อม และควรเปลี่ยนใหม การเติมน้ํากลั่นควรเติมทุกเซลล 
เติมจนถึงระดับลางสุดของพลาสติกสีแดงบริเวณที่ฝาจุกปด โดยจะมีที่วางเหลือพอสําหรับการ
ขยายตัวของสารละลายเมื่ออากาศรอนหรือขณะที่เกิดฟองอากาศตอนกําลังชารจแบตเตอรี่
ที่แรงดันไฟสูง 

หมายเหตุ ตองเติมน้ํากลั่นเทานั้น! น้ํากรดควรใชเติมกับแบตเตอรี่ใหมตอนที่ยังแหงอยู 
ควรระมัดระวังไมใหส่ิงใดๆ หรือฝุน ลงไปในแบตเตอรี่ ชางควรมีน้ํากลั่นสํารองไว
ขณะไปสํารวจระบบตามหมูบานซึ่งสวนใหญตองมีการเติมน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ 

 
   (3) อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่และอินเวอรเตอร 
    อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่และอินเวอรเตอรที่ใชในโครงการ
เรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย มีหลายชนิด แตละชนิด 
มีการแสดงขอมูลสถานะทํางานของตัวควบคุมการเก็บประจุในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
    ก.  สภาวะการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย 
    ข.  สภาวะการทํางานของประจุแบตเตอรี่ 
    ค.  สภาวะการทํางานของโหลดและการใชงานเกินพิกัดหรือเกิดการ
ลัดวงจร 
    ง.  สถานะของแบตเตอรี่ 
    จ.  สถานะการทํางานของอุปกรณควบคุมการประจุและอินเวอรเตอร 
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หมายเหตุ เนื่องจากในแตละพื้นท่ีมีการเลือกใชงานระบบอุปกรณท่ีแตกตางกันทําใหฟงกชัน
ตางๆ มีความแตกตางกัน กอนใชงานควรศึกษารายละเอียดจากคูมือของอุปกรณ
ท่ีติดตั้งจริงในพื้นท่ี 

 
   4)  การตรวจสอบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยระดับครัวเรือน 
   กุญแจสําคัญในการทําใหระบบฯ เกิดความยั่งยืนคือการใหความรูกับผูใช
ระบบฯ นอกเหนือจากเปาหมายในการเปลี่ยนอุปกรณที่เสียและซอมแซมระบบฯ อยางเรงดวนแลว 
การใหความรูกับประชาชนก็เปนอีกเปาหมายหนึ่งที่สําคัญ 
   ขั้นตอนในการตรวจสอบระบบโดยรวม : 
   (1)  ตําแหนงของแผงเซลลแสงอาทิตย เงาที่มาบังแผง ความสะอาดของแผง 
   (2)  ทําการตรวจสอบเมื่อมีแสงแดดสองแผงและเปนตอนกลางวัน 
   (3)  การเชื่อมตอของอุปกรณตางๆ และตําแหนงที่ตั้งของอุปกรณ 
   (4)  การทํางานของอินเวอรเตอร และการตรวจสอบ 
   (5)  การตรวจสอบจุดเชื่อมตอสายไฟหลังแผงเซลลแสงอาทิตย (ถาจําเปน 
ตองตรวจ) 
   (6)  ระดับประจุในแบตเตอรี่และการตรวจสอบ (แรงดันแบตเตอรี่) 
   (7) การตรวจสอบตัวควบคุมประจุแบตเตอรี่ (แรงดันประจุแบตเตอรี่) 
   (8) การดูแลรักษาแบตเตอรี่ (การเติมน้ํากลั่น, การสึกกรอนของขั้วแบตเตอรี่) 
   (9)  การตรวจสอบอินเวอรเตอร และสายไฟฟากระแสสลับ (แรงดันไฟฟา
กระแสสลับ) 
   โดยปกติระบบควบคุม ระบบอินเวอรเตอร และอุปกรณประจุแบตเตอรี่
ถูกออกแบบใหตองการการดูแลและบํารุงรักษานอยที่สุด อยางไรก็ตามการดูแลและบํารุงรักษา 
ในสวนนี้ก็เปนสวนที่สําคัญ เพื่อใหระบบทํางานไดตลอดเวลา ควรปฏิบัติดังนี้ 
   (1)  ตรวจสอบสายไฟฟาดานเขาและออกจากอินเวอรเตอร อุปกรณควบคุม 
และอุปกรณประจุแบตเตอรี่ 
   (2)  ตรวจสอบสายไฟฟาดานเขาและออกจากชุดควบคุม 
   (3)  แรงดันไฟฟาเขาอินเวอรเตอรเมื่อมีสัญญาณเสียงจากอินเวอรเตอร 
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   (4)  ตรวจสอบจุดเชื่อมตอทุกจุดบนอินเวอรเตอร ใหขันสกรูแนนและ
จุดเชื่อมตอสะอาด 
   (5)  สังเกตใหแนใจวาจุดเชื่อมตออยูในสภาพที่ดีและแสดงขั้วตอที่ถูกตอง 
(สีแดงสําหรับขั้วบวก สีดําสําหรับขั้วลบ) 
   (6)  สังเกตใหแนใจวาขั้วแบตเตอรี่สะอาด สายตอกับขั้วแนน สายไฟแสดง
ขั้วตอที่ถูกตอง (สีแดงสําหรับขั้วบวก สีดําสําหรับขั้วลบ) 

ขอสังเกต: ถาใชผาวางคลุมบนอินเวอรเตอรอาจจะทําใหอินเวอรเตอรรอนจนเกินไปและอาจเกิด
ปญหาได อินเวอรเตอรตองระบายความรอน 

 
   จุดบงบอกวาสวนท่ีเปนชุดควบคุมของอินเวอรเตอรอาจจะไมทํางานคือ : 
   (1)  เครื่องอินเวอรเตอรสงเสียงปบดัง ในรุนที่มีเสียงเตือน 
   (2)  ระบบทํางานในเดือนแรก แตหลังจากนั้นไฟเปดไมติดและแรงดัน
แบตเตอรี่ต่ํา 
   (3)  ตองตอสายไฟจากแผงตรงเขาแบตเตอรี่เพื่อที่จะใหระบบทํางานได 
   (4)  สารละลายลดต่ํากวาแผนโลหะในแบตเตอรี่ หรือตองใสน้ํากลั่นบอย 
(หรือแบตเตอรี่ถูกชารจมากเกินไป) 
   (5)  แผนแบตเตอรี่เปลี่ยนเปนสีขาว (ซัลเฟต) 
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ลักษณะการชํารุดและการแกปญหาเบื้องตน 
 

ลักษณะอาการ วิธีแกไข 
1. ไมมีกระแสไฟฟา
ไหลออกจาก               
แผงเซลลฯ ทั้งที่
สภาพอากาศมแีดด
เปนปกต ิ

ตรวจสอบจุดตอสายที่อยูในกลองดานหลังของแผงเซลลฯ และจดุตอ
สายตาง ๆ อนึ่งหากมีเงามาบงัแผงเซลลก็จะทําใหเกิดปญหานี้ได 

2. ไมมีการชารจไฟ  
เขาแบตเตอรี่  

ตรวจจดุตอสายตาง ๆ และขัว้แบตเตอรี ่

3. เครื่องแปลงไฟ            
ไมจายไฟ 

กรณีที่เครื่องไมมีสัญญาณไฟใด ๆ ติดเลย 
 สวิทซที่ตัวเครื่องเปดหรือไม ? หากเปนเวลากลางวันจะมีสัญญาณ
ไฟแสดงวามีกระแสไฟไหลมาจากแผงเซลลฯ แตหากไมมี
สัญญาณไฟใด ๆ เลยใหตรวจสอบจุดตอสายตาง ๆ 

 เมื่อเปดสวทิซแลวใหสังเกตวาไฟสัญญาณแสดงอยูในสถานะใด
หากแบตเตอรี่ไฟออนหรือหมด ใหระงับการใชไฟชั่วคราวเพื่อ
ชารจไฟเขาสูแบตเตอรี่ หรืออาจนําแบตเตอรี่ไปชารจไฟใหเต็ม
เสียกอน 

  กรณีที่เกดิการตัดไฟกะทันหนัขณะกําลังใชงานอยู 
 ตรวจสอบวามีอุปกรณไฟฟาที่มีขนาดกาํลังเกินกวาทีก่ําหนด            
ตอการใชงานอยูหรือไม ? (ใหถอดอุปกรณไฟฟาทีต่อเกินออกกอน
และปด/เปดสวิทซที่เครื่องแปลงไฟอีกครั้ง) 

4. ระยะเวลาการใชงาน 
ส้ันลง 

ตรวจสอบน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ (หากแบตเตอรี่ใชงานมาแลวประมาณ 
1-2 ป ระยะเวลาการใชงานอาจลดลงบางเปนเรื่องปกติ) 

5. หลอดไฟไมติด ตรวจสอบจุดตอสายขยับ/บดิหลอด 
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 ทั้งนี้เมื่อสมาชิกกลุมผูใชไฟฟาตรวจพบอุปกรณของระบบมีปญหาหรือชํารุดใหแจง
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  โดยให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
(ศึกษาระเบียบฯ ในภาคผนวก ค) 
 3.3.4  การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
  ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนั้น จะตองไดรับ
ความรวมมือจากประชาชนในชุมชน โดยประชาชนควรมีสวนรวมทั้งกอนการติดตั้งระบบ 
ระหวางการติดตั้งระบบ และหลังการติดตั้งระบบ ความรวมมือของประชาชนจะไมเพียงแตทําให
การติดตั้งระบบลุลวงไปไดดวยดีเทานั้น แตยังทําใหการใชงานและการบํารุงรักษาดําเนินไปได
ตลอดอายุการใชงาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําความคิดเห็นของประชาชนนั้น
มาปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ขอดีของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม มีดังนี้ 
  1)  เสริมสรางความไววางใจกันระหวางชุมชมและภาครัฐ 
  2)  เปนเวทีใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ซ่ึงอาจเปนขอมูลที่ดีตอการ
ดําเนินงานของภาครัฐ 
  3)  การมีสวนรวมของประชาชนทําใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ 
  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการใชไฟฟาดวยพลังงานเซลล
แสงอาทิตย ประชาชนควรเขามามีสวนรวมการดําเนินการดังนี้ 
     มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการที่อํานวยความสะดวกแกประชาชนผูใชบริการ 
     มีสวนรวมในการสอบถามขอสงสัย 
     เลือกตั้ง/แตงตั้ง/คัดเลือกคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
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64 บทที่ 3  การติดตั้งและการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย  

     ใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ และ
ผูรับเหมาที่เขามาสํารวจ ติดตั้งระบบ 
     สังเกตการทํางานและอุปกรณ  หากคิดวาไม เหมาะสม  ใหแจง
ผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการตรวจการจางงาน 
     ชําระคาบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
     บํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยในบริเวณติดตั้งที่
ตนเองรับผิดชอบ 
     เสนอความเห็นในการบริหารระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
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เกณฑตัวชี้วัดมาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ลําดับ รายละเอียด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
 ดานโครงสราง   
1 แนวทางการสํารวจความตองการระบบไฟฟา   
 (1)  ดําเนินการสํารวจความตองการใชไฟฟาของครัวเรือน 

ที่ยังไมมีไฟฟาใช 
  

 (2)  ทาํความเขาใจกับผูใชไฟฟาในแตละครวัเรือนใหทราบ
ถึงความสามารถในการจายไฟ และการชําระคาบํารุง
สมาชิกผูใชระบบไฟฟารายเดือน 

  

 (3)  จัดทําขอมลูในการสํารวจความตองการระบบไฟฟา
แยกเปนดาน ๆ เชน ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ขอมูล
ดานความรูทักษะพืน้ฐานทางไฟฟาของผูใชไฟ ขอมูล
ดานเศรษฐกิจของชุมชนหรือหมูบาน ขอมูลประกอบ
ดานสภาพพื้นที่ สภาพภูมิศาสตรฯลฯ 

  

 (4)  จัดทําการสํารวจภาคสนาม โดยเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนเกีย่วกับการดําเนนิการบริหารระบบไฟฟาฯ 
อาทิ การแนะนําสถานที่ติดตั้ง รูปแบบการติดตั้ง เปนตน 

  

 (5)  จัดทําการสัมภาษณรายครัวเรือน   
2 การวิเคราะหความจําเปนหรือความเหมาะสมของ

โครงการฯ 
  

 (1)  เปนพื้นทีท่ี่ยังไมมีไฟฟาเขาถึง และเปนพื้นที่ทีย่ังไมจัด
อยูในแผนการขยายเขตของการไฟฟา 

  

 (2)  มีจํานวนครัวเรือนที่จะดาํเนินการตดิตัง้อยางนอย 5 
ครัวเรือน และครัวเรือนที่จะติดตั้งตองมีเลขบานที่
แนนอน 
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66 บทที่ 3  การติดตั้งและการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย  

ลําดับ รายละเอียด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
(3)  พิจารณาถึงความจําเปนและเรงดวนของการใหบริการ

ไฟฟาในแตละพื้นที่  
   

(4)  พิจารณาถึงความพรอมของผูใชไฟฟาในการดูแล
บํารุงรักษาระบบฯ และการชําระคาบํารุงสมาชิกผูใช
ระบบไฟฟา 

  

3 การกําหนดรูปแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย              
ที่เหมาะสม 

  

 (1)  สามารถจายไฟฟาไดแมจะไมมแีสงอาทิตยติดตอกนั
นานถึง 3 วัน  

  

 (2)  สามารถจายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาไดทั้งแบบ
กระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) 

  

 (3)  สามารถจายไฟฟาสําหรับการใชงานหลอดไฟจํานวน   
2 หลอด และเครื่องรับวิทยหุรือโทรทัศนขาว-ดํา   
ขนาดไมเกนิ 14 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องได 

  

 (4)  มีมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของอุปกรณ
เปนไปตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  

4 การพิจารณาตดิตั้งระบบฯ   
 (1)  ครัวเรือนที่ดําเนินการตดิตั้งมีบานเลขที่ถาวร และอยู

หางจากระบบบริการสายสงของการไฟฟาสวนภูมภิาค  
  

 (2)  สถานที่ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ตองมีแสงแดด       
สองถึง ไมมีการบังเงาจากตนไมหรือส่ิงปลูกสรางใดๆ 

  

5 การจัดฝกอบรม   
 (1)  มีการจดัฝกอบรมการใชงานและการบาํรุงรักษาระบบ

ใหกับสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
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ลําดับ รายละเอียด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
(2)  มีการจดัฝกอบรมทบทวนใหกับสมาชิกผูใชระบบ

ไฟฟาเปนระยะๆ 4 เดือน/คร้ัง 
  

(3)  มีการมอบหมายผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เขารวมฝกอบรม 

  

 

(4)  มีคูมือการใชงานอุปกรณทุกชิ้น การบํารุงรักษาระบบฯ 
การแกไขปญหาเบื้องตน และคําแนะนําการใชงานที่
เขาใจไดงาย 

  

 ดานบริหารจัดการ   
1 การดําเนินการทางดานธุรการ   
 (1)  มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานการสงมอบระบบฯ/

หลักฐานการขอใชระบบไฟฟา 
  

 (2)  จัดทําทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณตามโครงการฯ   
2 การจัดตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน   
 (1)  จัดตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน พรอมติดประกาศ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ไวในที่ที่เหน็ไดชัดเจน 
  

 (2)  มีการประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน           
อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

  

 (3)  ไดกําหนดใหมกีารประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ินเปนประจําทุก 3 เดือน/คร้ัง 

  

 (4)  คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินมีการรายงานผลการใชงาน
ของสมาชิกผูใชระบบไฟฟาใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทราบเปนลายลักษณอักษรทุกๆ 6 เดือน 

  

 (5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ให
ขอเสนอแนะและรวมแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
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68 บทที่ 3  การติดตั้งและการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย  

ลําดับ รายละเอียด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
 (6) รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบ

ไฟฟาที่คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเสนอและนําสง
ใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

  

3 การออกขอบัญญัติทองถ่ิน   
 (1)  ออกขอบญัญัติทองถ่ินวาดวยเร่ืองการเก็บคาบํารุง

สมาชิกผูใชระบบไฟฟา พรอมติดประกาศขอบัญญัติฯ 
ไวในที่ที่เหน็ไดชัดเจน 

  

 


