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ภาคผนวก  ง 
 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0891.2/55938 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 

2548 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการ
โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
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ที่ มท 0891.2 / 55938 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300 

 16  ธันวาคม  2548 

เร่ือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัด
ขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0892.4/ว 7059 ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2547 

 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.4/ว 895 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 

ส่ิงที่สงมาดวย ตัวอยางแบบขอใชระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 1 ฉบับ 

 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดสงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเงิน การคลัง บัญชี และการพัสดุ โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ นั้น 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินตองกําหนดรูปแบบเอกสาร  หลักฐานประกอบการขอใชระบบไฟฟา 
องคประกอบของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน และวิธีดําเนินงาน ตามนัย ขอ 6. และ 7. ของ
ระเบียบดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงขอกําหนดเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
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ใชระบบไฟฟา องคประกอบคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน พรอมคุณสมบัติกรรมการ และวิธี
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 1. เอกสารและหลักฐานประกอบการขอใชระบบไฟฟา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 6. 
ประกอบดวย 
  1.1 คําขอใชระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดทําตัวอยางแบบคําขอใชระบบไฟฟา 
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปปรับใช ซ่ึงจัดสงมาพรอมนี้
ดวยแลว 

  1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  1.3 สําเนาทะเบียนบาน 
 2. องคประกอบของคณะกรรมการไฟฟา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 7. ประกอบดวย 
  2.1 ประธานกรรมการ 
  2.2 รองประธานกรรมการ 
  2.3 กรรมการฝายการเงิน 
  2.4 กรรมการฝายตรวจสภาพอุปกรณ 
  2.5 กรรมการและเลขานุการ 
โดยใหกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) มีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา สิบแปดปบริบูรณ 
  2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู เปนประจํา และมีช่ืออยูในทะเบียนบานใน

หมูบานหรือชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 180 วัน 
  3) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (เดิม) หรือช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

(ปจจุบัน) หากไมสามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวได ให
พิจารณาจากบุคคลที่อานออกเขียนได 
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  4) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  5) ไมเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ 
  6) ไมเปนบุคคลที่หูหนวกและเปนใบ 
  7) ไมอยูระหวางตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกและ

ถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สําหรับวิธีการดําเนินงานใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงินการคลัง บัญชี และการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ธวัชชัย  ฟกอังกูร 
(นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม 
สวนสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 4116  โทรสาร 0-2241-9000  ตอ  4102 
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(ตัวอยาง) 
แบบขอใชระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

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

เรียน............................................................... 
 ขาพเจา.................................................................................อยูบานเลขที่.......................... 
หมูที่...............ตําบล..................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................. 
เลขประจําตัวประชาชน..........................................................มีความประสงคจะขอใชระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด จาก (ช่ือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) เพื่อใชในครัวเรือนของขาพเจา เนื่องจากยังไมมีไฟฟาใช 
 ขาพเจาสัญญาวา จะปฏิบัติ และยินดีให  (ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  ดําเนินการ 
ดังนี้ 
 1. จะดูแลรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมอุปกรณเปน
อยางดี หากเกิดความเสียหายแกระบบดังกลาว อันเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
ขาพเจา หรือบุคคลในครัวเรือน ขาพเจายินยอมชดใชคาเสียหายให  (ช่ือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)  โดยทันที 
 2. จะชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา  เดือนละ  50 บาท  ทุกเดือน  ใหกับ
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน (ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  หากไมชําระคาบํารุงสมาชิก ยินดี
ให (ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ร้ือถอนระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
พรอมอุปกรณ จากครัวเรือนของขาพเจาโดยทันที 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 ลงชื่อ.......................................................ผูขอ 
  (.....................................................) 
 ลงชื่อ.......................................................พยาน 
  (.....................................................) 
 ลงชื่อ.......................................................พยาน 
  (.....................................................) 


