
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เป็นบริการขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็น
สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะจึงเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยลดการเกิดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาการมั่วสุมของ
เยาวชน และปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆ ในยามวิกาล เช่น การลักขโมย ฉกชิง วิ่งราว ท าร้ายร่างกาย ฯลฯ เป็นต้น ซึ่ง
การให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชน เป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะก็จะมีการรับแจ้งจากประชาชน เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ซ่อมเปลี่ยน ปรับปรุงและบ ารุงรักษาไฟ้ฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง      
จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 /โทรสาร 0 4466 6124/โทรสาร 
0 4466 6125 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)       
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้อง/พร้อมหลักฐาน 
  

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 

อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

2) กำรตรวจสอบพื้นที่ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบจุดที่ไฟฟ้าส่องสว่าง
ช ารุด  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 

อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
 แจ้งผลการด าเนินการตรวจสอบแก่ผู้ร้องขอ 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 

อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

แผนผังแสดงจุดที่ต้องซ่อม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  31160 /โทรศัพท์ 0 4466 6124 / 
โทรสาร 0 4466 6125/www.hr.go.th  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบรายงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: (การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ) 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: (องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์) (Division, 
Department, Ministry) 
ประเภทของงำนบริกำร: (กระบวนงานที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (รับแจ้ง) 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: (พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) 
ระดับผลกระทบ: (บริการทั่วไป) 
พื้นที่ให้บริกำร: (ท้องถิ่น) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: (ไม่ได้ก าหนด)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: (ไม่ได้ก าหนด) 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง           
จังหวัดบุรีรัมย์  
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


