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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที๖่ พ.ศ. ๒๕๕๒)   
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537   และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)  

พ.ศ.2552  มาตรา  68 (1)  มาตรา 71  และมาตรา 82 (2) 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมไดกําหนด  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วันทําการ 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตติดตั้งไฟฟาสาธารณะองคการบริหารสวนตําบล 

สุขสวัสดิ์  ณัฐพล 31/08/2558 13:55  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เลขที่ 144 หมูที่ 7 บานอาลัย ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 33180 เบอรโทร 045-826009 – 10 / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูที่มีความประสงคจะขอติดตั้งไฟฟาสาธารณะจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

 1. ตองเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือผูนําหมูบานที่มีความประสงคจะขอติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพ่ิมเติม
หรือปรับปรุงซอมแซม 
 2.ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงเอกสารหรือสัญญาที่ทําไวองคหารบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ทุก
ประการ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขอและเอกสารตางๆ
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ 
 

1 วันทําการ องคการบริหาร
สวน ตําบลสุข
สวัสดิ์ อําเภอไพร
บึง จังหวัดศรีสะ
เกษ 

- 

2) 

- 
 

ตรวจสอบสถานที่บริเวณที่
จะติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
 

1 วันทําการ องคการบริหาร
สวน ตําบลสุข
สวัสดิ์ อําเภอไพร
บึง จังหวัดศรีสะ
เกษ 

- 

3) 

- 
 

การตรวจสอบแบบแปลน
ตางๆ 
 

1 วันทําการ องคการบริหาร
สวน ตําบลสุข
สวัสดิ์ อําเภอไพร
บึง จังหวัดศรีสะ
เกษ 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

1 วันทําการ องคการบริหาร
สวน ตําบลสุข
สวัสดิ์ อําเภอไพร
บึง จังหวัดศรีสะ
เกษ 

- 

5) 

- 
 

การติดตั้งและซอมแซม 
 

1 วันทําการ องคการบริหาร
สวน ตําบลสุข
สวัสดิ์ อําเภอไพร
บึง จังหวัดศรีสะ
เกษ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
 ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ (ผูยื่นตองเซ็น
รับรองสําเนา
ถูกตองใหเรียบรอย
พรอมลงลายมือ
ชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนผังบริเวณที่
จะทําการติดตั้ง
ไฟฟาและแผนผัง
บริเวณที่แสดง
เขตที่ดินและทีดิน
บริเวณขางเคียง 

- 2 0 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

      ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เลขที่ 144 หมูที่ 7 บานอาลัย ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอ 
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 เบอรโทร 045-826009 - 10 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) 
2) 

ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม (อยูทายกระบวนงานนี้) 
แบบฟอรมการกรอกขอมูล (อยูภาคผนวก ก) 
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19. หมายเหตุ 
        - 
 
 
 

วันที่พิมพ 14/09/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษสถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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