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ภาคผนวก  ค 

 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยาย

บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 

 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุ

โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการบรหิารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดย 
ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2547 
................................................. 

 เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอประชาชนอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่องตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 6 และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารจัดการโครงการ
เรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และ
องคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตําบล 
 “โครงการ” หมายความวา โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย 
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 “ระบบไฟฟา” หมายความวา  ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ประกอบดวย แผงเซลลแสงอาทิตย โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย เครื่องแปลง
กระแสไฟฟา แบตเตอรี่ และอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 
 “สมาชิกผูใชระบบไฟฟา” หมายความวา ราษฎรที่เขารวมโครงการเรงรัดขยายบริการ
ไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 ขอ 5 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับมอบระบบไฟฟาที่ไดติดตั้งแลวเสร็จตาม
โครงการ เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการนั้น 
 ขอ 6 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีหลักฐานการขอใชระบบไฟฟาจากสมาชิก
ผูใชระบบไฟฟา สําหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการขอใชระบบไฟฟา ใหเปนไปตามที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 ขอ 7 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินในแตละทองถ่ิน
หรือแตละสภาตําบลแลวแตกรณี ประกอบดวยตัวแทนจากสมาชิกผูใชระบบไฟฟามีจํานวน 
ไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้องคประกอบของคณะกรรมการและวิธีดําเนินงานเปนไปตามที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 เพื่อประโยชนของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้ง
คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่นมากกวา 1 คณะได โดยตองกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจน 
ไมทับซอนกัน 
 ขอ 8 ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (1) ตรวจสอบสภาพอุปกรณตางๆ ของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา และระบบไฟฟา 
ใหอยูในสภาพใชงานได 
  (2) ซอมและแกไขอุปกรณไฟฟาตามที่สมาชิกผูใชระบบไฟฟารองขอ และ
บันทึกผลการซอม/แกไขทุกครั้ง 
  (3) เก็บคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาตามขอบัญญัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยใหออกใบเสร็จรับเงิน และจัดทําบัญชีรับ-จายไวเปนหลักฐาน โดยนําเขาบัญชี
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
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  (4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีที่คา
บํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการใชจาย 
  (5) ติดตามผลการใชงานของสมาชิผูใชระบบไฟฟา และรายงานใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทราบเปนลายลักษณอักษรทุกๆ 6 เดือน 
 ขอ 9 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินมีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ 
  (1) ประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  (2) ประสานงานภายในทองถ่ินทั้งภาครัฐและคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
เพื่อใหมีไฟฟาใชในหมูบานอยางยั่งยืน 
  (3) รวมตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ใหขอเสนอแนะ
และรวมแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
  (4) พิจารณาจัดสรรเงินใหกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตามขอ 8 (4) 
  (5) รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟาที่คณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินเสนอ และนําสงใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุตามระเบียบนี้ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ขอ 10 สมาชิกผูใชระบบไฟฟาตองชําระคาบํารุงสมาชิกเปนรายเดือนในอัตราตามที่
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดในขอ 9 ใหกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินโดยไมตองนําสง
เปนเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ขอ 11 คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟารายเดือนใหนําไปใชจายเปนคาบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดในขอ 9 
 ในกรณีคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการบํารุงรักษาระบบไฟฟา
ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจัดทํารายละเอียดคาใชจายเสนอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อบํารุงรักษาระบบไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานไดโดยตลอด 
 ขอ 12 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ 
วินิจฉัยปญหาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หรือผูวาราชการจังหวัดได 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2547 
 
      
    ประชา มาลีนนท 
    (นายประชา มาลีนนท) 
    รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการเงนิ การคลัง บัญชีและการพัสดโุครงการเรงรดัขยายบริการไฟฟา 
โดยระบบผลติกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
............................................. 

 
 เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัด ขยาย
บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนไปดวยความเรียบรอย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงิน การคลัง บัญชี 
และการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  “โครงการ” หมายความวา โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
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   “คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
หมวด ๑ 

การซื้อการจาง 
 

 ขอ ๕ ในการดําเนินการซื้อหรือการจางแตละคร้ัง ใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  (๑) ใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ิน เปนผูติดตอตกลงซื้อหรือจางจากผูขายหรือผูรับจาง 
  (๒) ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจัดทําหลักฐานเปนหนังสือในการซื้อหรือ
การจางแตละครั้ง โดยอยางนอยใหมีรายการประกอบดวย วันเดือนปที่ซ้ือหรือการจาง รายละเอียด
พัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง จํานวนเงินซื้อหรือจาง วันเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดการจาง 
ระยะเวลาการประกันความชํารุดบกพรอง ลายมือช่ือผูซ้ือหรือผูวาจางและลายมือช่ือ ผูขายหรือผู
รับจาง 
  (๓) ใหประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน เปนผูลงนามในหนังสือตาม (๒) 
ในฐานะผูซ้ือหรือผูวาจาง 
 ขอ ๖ ใหประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ตั้งกรรมการไฟฟาทองถ่ินอยางนอย
สามคน เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจาง เพื่อตรวจรับพัสดุและตรวจการจางให
ถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน 
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางใหถือเสียงขางมาก 
ถากรรมการบางคนไมยอมรับพัสดุใหทําบันทึกความเห็นไว แลวเสนอใหประธานคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินพิจารณาวินิจฉัย 
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หมวด ๒ 
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การผากเงิน การถอนเงิน และการเก็บรักษาเงิน 

 
 ขอ ๗ ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน แตงตั้งผูปฏิบัติงานจากคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ินดังนี้ 
  (๑) ผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงิน ใหมีหนาที่ดังนี้ 
   (ก) จัดทําทะเบียนคุมรายชื่อผูชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
   (ข) จัดเก็บหรือรับชําระเงินคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา เพื่อนําสง
ผูเก็บรักษาเงิน 
   (ค) เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินจนกวาจะหมดเลม และสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ที่ใชหมดแลวใหผูเก็บรักษาเงิน พรอมทั้งขอเบิกใบเสร็จรับเงินเลมใหม 
  (๒) ผูเก็บรักษาเงิน ใหมีหนาที่ดังนี้ 
   (ก) ตรวจสอบจํานวนเงินที่ผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงินนําสงพรอมกับ
หลักฐาน 
   (ข) ใหบันทึกรายการรับ-จายเงิน ในสมุดคุมรับ-จายเงิน และบัญชี-จายเงิน 
   (ค) ใหนําเงินที่รับไวทุกประเภทฝากธนาคารในบัญชีคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ินอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
   (ง) ใหเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงนิไวในที่ปลอดภัย 
 ขอ ๘ การรับเงินทุกประเภทของโครงการ ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) การรับเงินใหรับเปนเงินสด เช็คที่ธนาคารรับรองหรือดราฟท หรือตราสาร
อยางอื่นที่ธนาคารรับรอง 
  (๒) การรับเงิน จะตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูนํามาชําระทุกครั้ง 
  (๓) เมื่อรับเงินแลว ใหผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงินนําเงินที่ไดรับพรอมสําเนา
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บทั้งหมด สงตอผูเก็บรักษาเงิน 
 ขอ ๙ การถอนเงินฝากใหเปนอํานาจของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจํานวนสามคนโดยมี
ประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเปนประธาน และลงลายมือช่ือรวมกันอยางนอยสองในสาม 
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 ขอ ๑๐ กรณีที่มีการซื้อหรือจาง ใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเบิกเงินและนําเงินดังกลาวไป
ชําระคาซื้อหรือจางทําของ และใหสงหลักฐานการชําระเงินและหรือเงินสดคงเหลือ ใหผูเก็บ
รักษาเงิน 
 ขอ ๑๑ ใบเสร็จรับเงินอยางนอยจะตองมีรายการดังนี้ 
  (๑) ช่ือ และสถานที่อยูของผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงิน 
  (๒) วันเดือนปที่รับเงิน 
  (๓) รายการแสดงการรับเงิน ระบุวาเปนคาอะไร 
  (๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
  (๕) ลายมือช่ือพรอมทั้งมีตัวบรรจงชื่อและชื่อสกุลของผูรับเงิน 
 ขอ ๑๒  การรับเงินทุกประเภทใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวจนกวาจะหมดเลม 
 ขอ ๑๓  คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาใหเปนไปตามอัตราแนบทายระเบียบนี้ 
 ขอ ๑๔  คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟารายเดือนหรือรายรับอื่น ใหนําไปใชจายเปน
คาบํารุงรักษาระบบไฟฟาและคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ เทาที่จําเปน 
 ขอ ๑๕ บรรดาแบบพิมพ แบบบัญชี ทะเบียนและเอกสารใดๆ ที่ใชในการจัดซื้อ จัดจาง 
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การถอนเงินและการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตามแบบทาย
ระเบียบนี้ 
 ขอ ๑๖ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
    ประชา มาลีนนท 
    (นายประชา มาลีนนท) 
    รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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อัตราคาบาํรุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
แนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสด ุ

โครงการเรงรดัขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

.......................................................... 
 

อัตราคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา ๕๐ บาทตอเดอืนตอครัวเรือน 
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บันทึกขอตกลงการซื้อขาย 

เลขที่.............   คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตําบล....................... 
    อําเภอ........................จังหวดั................................ 

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

เรียน ............................................ 

  ดวยคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตําบล..............................มีความประสงคจะซื้อ
พัสดุจากผูขายตามรายการ ดังนี้ 

เลขที่ รายการ/ขนาด/ลักษณะ ราคาตอหนวย จํานวนหนวย เปนเงิน 
  

 
 
 
 

   

   รวมเปนเงนิ  
 
ตัวอักษร ............................................................. 

  จึงขอใหผูขายนําพัสดุดังกลาวไปสงมอบตอคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ณ .......... 
.............................................................ภายในวันที่...........เดือน................................พ.ศ. ................. 
  การซื้อขายตามบันทึกฉบับนี้ ผูขายจะตองประกันความชํารุดบกพรองของพัสดุ
เปนเวลา.................วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับมอบพัสดุดังกลาว หาก
พัสดุเกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซม
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หรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  (ลงชื่อ)............................................ประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
    (..............................................) 

  (ลงชื่อ)............................................ผูขาย 
    (..............................................) 

  (ลงชื่อ)............................................พยาน 
    (..............................................) 

  (ลงชื่อ)............................................พยาน 
    (..............................................) 
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บันทึกขอตกลงการจาง 

เลขที่.............   คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตําบล....................... 
    อําเภอ........................จังหวดั................................ 

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

เรียน ............................................ 

  ดวยคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตําบล.........................................มีความประสงค
จะจางผูรับจางทํางาน......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ในราคาเปนเงิน................................บาท (........................................) กําหนดแลวเสร็จภายใน 
วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ. .......................... 
  เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางไดรับมอบงานแลว หากมีเหตุชํารุดเสียหาย
เกิดขึ้นแกงานจางภายในกําหนด....................วัน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงาน ซ่ึงเหตุชํารุด
เสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจาง การใชวัสดุไมถูกตองหรือทําไวไมเรียบรอย หรือทาํ
ไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชาการ ผูรับจางจะตองรีบแกไขใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  (ลงชื่อ)............................................... ประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
    (................................................) 
  (ลงชื่อ)............................................... ผูรับจาง 
    (................................................) 
  (ลงชื่อ)............................................... พยาน 
    (................................................) 
  (ลงชื่อ)............................................... พยาน 
    (................................................) 
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ใบตรวจรับพสัดุหรือการจาง 

    วันที่........ เดือน ......................... พ.ศ. .............. 

เรียน ประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 

  ตามที่คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินไดซ้ือหรือจาง...................................................
จาก.................................................. ทํางาน ...................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
ตามบันทึกขอตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ..............ลงวันที่..............เดือน....................พ.ศ. .................. 
  บัดนี้ ผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุหรืองานจาง มีปริมาณและคุณภาพ
ครบถวนถูกตองแลว เมื่อวันที่ ........... เดือน....................พ.ศ. ............. และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือการจางไดตรวจรับพัสดุหรืองานจางไวถูกตองตรงตามขอตกลงแลว ในวันที่ ........
เดือน............................ พ.ศ. .................... จึงสมควรจายเงินใหกับผูขายหรือผูรับจางตอไป 
 
 (ลงชื่อ)............................................................ประธานกรรมการ 
  (..........................................................) 

 (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ 
  (..........................................................) 

 (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ 
  (..........................................................) 
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เลมที่.................. 
เลขที่.................. 

ใบเสร็จรบัเงิน 

บานเลขที่…………..หมูที่................... 
ตําบล................................................... 
อําเภอ...................จังหวดั.................... 

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

   
  คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินโดย.........................................ไดรับเงินคา................. 
...........................................................................................................................................................
จาก.....................................................................................................................................................
เปนจํานวนเงิน........................................บาท (................................................................................)
โดยไดรับเปนเงินสด / เช็คที่ธนาคารรับรอง / ดราฟท / ตราสารอยางอื่นที่ธนาคารรับรองไวเปน
การถูกตองแลว 
 
    ลงชื่อ.....................................................ผูรับเงิน 
       (....................................................) 
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บัญชีรับ-จายเงิน 
 

รับ จาย คงเหลือ วันเดือนป รายการ 
      

ลายมือช่ือ 
ผูรับ-จายเงิน 
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สมุดคุมการรบั-จายเงิน 
 

วันเดือนป รายการ จํานวน
เงิน ผูรับเงิน 

วันเดือน
ป 

ที่รับเงิน 
ผูจายเงิน หมาย

เหต ุ
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รายละเอียดผูชําระคาบํารงุสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
ประจําป พ.ศ. ...................... 

 
ชําระเงินประจําเดือน ที่ ช่ือ-สกุล จํานวนเงินคา

บํารุงสมาชิก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

หมาย
เหตุ 

                

 
 
 
 


