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ภาคผนวก  ข 

 
- แบบฟอรมการแจงซอมอปุกรณระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Home System) 

- แบบฟอรมการซอมบํารุงระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย           
(Solar Home System) 

- แบบขอใชระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

- หนังสือ สงมอบ-รับมอบ ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
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แบบฟอรมการแจงซอมอปุกรณระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
(Solar Home System) 
อบต. ..................... 

 
เรียน.....(ผูจดัการ บริษัทฯ)............. 

 ตามที่......(บริษัทฯ)...................ไดดําเนินการติดตั้งระบบโซลาโฮม (Solar Home 
System) ใหกับครัวเรือนในพื้นที่ ตําบล...........................อําเภอ..........................จังหวัด................................
โดยมีเงื่อนไขการรับประกัน แผงเซลล ระยะเวลา 5 ป, เครื่องประจุแบตเตอรี่ (Charger & Inverter) 
รับประกัน 3 ป, แบตเตอรี่ และระบบทั้งหมด รับประกัน 2 ป นั้น 
 เนื่องจาก  ปจจุบันพบวา  ระบบโซลารโฮม  (Solar Home System) ดังกลาว  ชํารุด
จํานวน..................ระบบ ดังนี้ 

1. ช่ือ......(เจาบาน)................นามสกุล...........................บานเลขที่.....................หมูที่.................... 
 ช่ือหมูบาน........................วนัที่ระบบชํารุด....................................................... 
 อาการชํารุดเบื้องตน 
        แผงเซลลแสงอาทิตย อาการชํารุด.................................................................................. 
  เครื่องประจุแบตเตอรี่ อาการชํารุด.................................................................................. 
  แบตเตอรี ่   อาการชํารุด.................................................................................. 
  อ่ืนๆ    อาการชํารุด.................................................................................. 

2. ช่ือ......(เจาบาน)................นามสกุล...........................บานเลขที่.....................หมูที่.................... 
 ช่ือหมูบาน........................วนัที่ระบบชํารุด....................................................... 
 อาการชํารุดเบื้องตน 
        แผงเซลลแสงอาทิตย อาการชํารุด.................................................................................. 
  เครื่องประจุแบตเตอรี่ อาการชํารุด.................................................................................. 
  แบตเตอรี ่   อาการชํารุด.................................................................................. 
  อ่ืนๆ    อาการชํารุด.................................................................................. 
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  ดังนั้น อบต. ..............................................ในฐานะผูดูแลระบบฯ จึงใครขอแจงใหทาน
ดําเนินการแกไขระบบฯ ใหสามารถใชงานไดตอไป ทั้งนี้เมื่อแกไขแลวเสร็จโปรดประสานงาน
มายัง นาย/นาง/น.ส............................................................. 
 
 

ลงชื่อผูแจง 
 

(..........................................................) 
 
 
เบอรโทร. ....................................... 
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แบบฟอรมการซอมบํารุงระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
(Solar Home System) 

สัญญาเลขที่....................................ผูรบัจาง.............................................. 
ขอมูลครัวเรือน 

ช่ือ.....(เจาบาน)...................นามสกุล............................บานเลขที่................หมูที่................
ช่ือหมูบาน............................ตําบล.......................อําเภอ...........................จังหวดั.......................
ไดรับการติดตัง้ระบบ เมื่อวนัที่…………………………………. 
ขอมูลการซอม 

อุปกรณท่ีชํารดุ สาเหตุการชํารดุ การแกไข 
        แผงเซลลแสงอาทิตย 
        เครื่องประจุแบตเตอรี่ 
        แบตเตอรี่ 
        อ่ืนๆ 

        การใชงานปกต ิ
        ภัยธรรมชาติ 
        แกไขระบบ 
        อ่ืนๆ 

      ซอม         เปลี่ยน Serial No. ……….. 
      ซอม         เปลี่ยน Serial No. ……….. 
      ซอม         เปลี่ยน Serial No. ……….. 
      ซอม         เปลี่ยน 

ผลการดําเนนิการซอม 
        ไดตรวจสอบและแกไขแลว 
        ไมอยูในขอตกลงรับประกันคณุภาพ 
วันที่ดําเนินการ........................................ 

ผูดําเนินการ..................................... 
คํารับรองผลการซอม 

ไดตรวจสอบแลว 
ระบบฯไดรับการแกไขแลวเสร็จ และสามารถใชงานไดปกติ 
ผูรับจางไมดําเนินการแกไข เนื่องจากไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน 

ลงชื่อเจาของครัวเรือน/ผูอาศัย 
................................................. 

(...................................................................) 
วันที่............................................................ 
รับทราบ 

            ลงชื่อเจาหนาที่ อบต. 
......................................................        

(....................................................................) 
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(ตัวอยาง) 
แบบขอใชระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

     เขียนที่............................................... 
วันที่..........เดอืน.........................พ.ศ. ................ 

เรียน .................................................. 
   ขาพเจา....................................................................อยูบานเลขที่..............................
หมูที่ ...............ตําบล...................................อําเภอ .................................จังหวัด...............................
เลขประจําตัวประชาชน...............................................มีความประสงคจะขอใชระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด จาก.....(ช่ือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน)......เพื่อใชในครัวเรือนของขาพเจา เนื่องจากยังไมมีไฟฟาใช 
   ขาพเจาสัญญาวา จะปฏิบัติ และยินดีให.....(ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน).......
ดําเนินการ ดังนี้ 
   1.  จะดูแลรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมอุปกรณ
เปนอยางดี หากเกิดความเสียหายแกระบบดังกลาว อันเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของขาพเจา หรือบุคคลในครัวเรือน ขาพเจายินยอมชดใชคาเสียหายให....(ช่ือองคกรปกครอง          
สวนทองถ่ิน).....โดยทันที 
   2.  จะชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา เดือนละ 50 บาท ทุกเดือนใหกับ
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน....(ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)....หากไมชําระคาบํารุงสมาชิก 
ยินดีให....(ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)....ร้ือถอนระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย พรอมอุปกรณ จากครัวเรือนของขาพเจาโดยทันที 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

     ลงชื่อ..............................................ผูขอ 
      (..............................................) 
     ลงชื่อ..............................................พยาน 
      (..............................................) 
     ลงชื่อ.............................................พยาน 
      (..............................................) 
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(ตัวอยาง) 
หนังสือ สงมอบ-รับมอบ 

ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 

ที่     (สถานที่ทําการสงมอบ)      . 
     วันที่                                        .      

     ผูสงมอบ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  ระหวาง   
     ผูรับมอบ (อบต./เทศบาล)                                                               . 

  อางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยาย
บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ขอ 5 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับมอบระบบไฟฟาที่ไดติดตั้งแลวเสร็จตามโครงการ 
เปนสินทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
วาดวยการนั้น 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคไดติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยใหกับ
ครัวเรือนตางๆ ในเขตพื้นที่(อบต./เทศบาล)                                               .   เสร็จเรียบรอยแลว
จํานวนทั้งสิ้น                    .   ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หมูบาน            หมูที่        ตําบล                  อําเภอ                  จงัหวัด                    จํานวน              ครัวเรือน 
หมูบาน            หมูที่        ตําบล                  อําเภอ                  จงัหวัด                    จํานวน              ครัวเรือน 
หมูบาน            หมูที่        ตําบล                  อําเภอ                  จงัหวัด                    จํานวน              ครัวเรือน 

     รวมทั้งสิ้นจํานวน            ครัวเรือน 
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 (ตามบัญชีรายชื่อครัวเรือนทีแ่นบ) 

 
มูลคาทรัพยสินครัวเรือนละ                                 บาท     รวมมูลคาทรัพยสินทั้งสิ้น                  บาท 
  การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงขอสงมอบระบบผลิตไฟฟาดังกลาวใหแก (อบต./เทศบาล)        . 
                                                    ทั้งนี้ตั้งแตวันที่                                          เปนตนไป 
 (ลงชื่อ)                                             ผูสงมอบ (ลงชื่อ)                                             ผูสงมอบ 
  (                                                 ) (                                                  ) 
  ตําแหนง                                                        ตําแหนง                                      . 
 
 (ลงชื่อ)                                            พยาน           (ลงชื่อ)                                            พยาน 
  (                                                 ) (                                                  ) 
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รายชื่อครัวเรือนท่ีติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคสงมอบใหแก.......................................................................... 

อําเภอ ................................................. จังหวัด ...................................... 
ที่ ช่ือ-สกุล บานเลขที่ หมูที่ ตําบล หมายเหต ุ
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รายละเอียดอุปกรณตางๆ 
ของระบบผลติกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยตอ 1 ครัวเรือน 

 
 1. แผงเซลลแสงอาทิตย ขนาด 120 วัตต จํานวน 1 แผง 
 2. ชุดโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 1 ชุด 
 3. เครื่องชารจแบตเตอรี่ & เครื่องแปลงไฟ จํานวน 1 เครื่อง 
 4. แบตเตอรี ่  จํานวน 1 ลูก 
 5. เซอรกิตเบรกเกอร จํานวน 1 ชุด 
 6. ชุดโคมไฟ* จํานวน 2 ชุด 
 7. เตารับ  จํานวน 1 ชุด 
 
 *  ชุดโคมไฟ 1 ชุด ประกอบดวย 
   โคมไฟ (ขาหลอด) 1  ชุด 
   หลอดฟลูออเรสเซ็นต 10 วัตต 1  หลอด 
   บาลาสตอิเล็คโทรนิคส 1  ชุด 
   สวิทซ 1  ชุด 
 


