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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะช ารุด 
หนว่ยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลคลองมะพลบัอ าเภอศรีนครจงัหวดัสโุขทยั 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งซอ่มไฟฟ้าสาธารณะช ารุด 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นต าบลคลองมะพลบัอ าเภอศรีนครจงัหวดัสโุขทยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สภาตำ าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 
6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดอืน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งซอ่มไฟฟ้าสาธารณะช ารุด  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลบัอ าเภอศรีนครจงัหวดัสโุขทยั 64180 /ติดต่อ
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 จดัท ากิจการให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธี
อ่ืนจึงจดัให้มีการปฏิบตังิานด้านไฟฟ้าสาธารณะการส ารวจติดตัง้ซอ่มแซมบ ารุงรักษาระบบงานไฟฟ้าสาธารณะในเขต
พืน้ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลคลองมะพลบั 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าร้องแจ้งไฟฟ้า
สาธารณะช ารุด 
 

2 นาท ี องค์การบริหาร
สว่นต าบลคลอง
มะพลบัอ าเภอ
ศรีนครจงัหวดั
สโุขทยั 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมลูในใบแจ้ง
ค าร้องเสนอผู้บริหาร 
 

20 นาท ี องค์การบริหาร
สว่นต าบลคลอง
มะพลบัอ าเภอ
ศรีนครจงัหวดั
สโุขทยั 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

นายกเทศมนตรีพิจารณา
อนมุตัิในการซอ่มแซมไฟฟ้า
สาธารณะและแจ้งให้ผู้ยื่น
ค าร้องทราบ 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลคลอง
มะพลบัอ าเภอ
ศรีนครจงัหวดั
สโุขทยั 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 3 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว  
- 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
แบบค าร้องแจ้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ช ารุด 

- 1 0 ฉบบั - 

 



3/4 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลคลองมะพลบัอ าเภอศรีนครจงัหวดัสโุขทยัโทรศพัท์ 

055-652062 หรือ http://www.Klongmaplab.go.th 
หมายเหต-ุ 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/09/2558 
สถานะ คูม่ือประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลคลอง

มะพลบัอ าเภอศรีนครจงัหวดั
สโุขทยั 

อนุมัตโิดย - 
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เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 


