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บทที่ 4
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการ
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการติดตั้งและ
ใหบริการไฟฟาสาธารณะเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด มีดังนี้

4.1 สํารวจสภาพไฟฟาสาธารณะในปจจุบัน
มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อสํารวจตรวจสอบและพิจารณา
การติดตั้งไฟฟาสาธารณะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามตัวอยางแบบสํารวจ (หนา 40)โดยเร็ว และ
รวบรวมสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทํารายงานเสนอผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาวามีจุดใดบางที่มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะเปนไปตามมาตรฐานและมีจุดใดบางที่ตองมีการ
แกไขปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะตองดําเนินการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณหรือวาจางดําเนินการ
แกไขปรับปรุงตอไป
สําหรับกรณีที่จําเปนจะตองมีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหม ใหดําเนินการตามขอ 4.2
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
(กรณีมอบหมาย)
: ควรประกอบดวยผูมีความรู ดังนี้
- ดานไฟฟา คุณวุฒิ ปวช. ทางชางไฟฟาหรือชางอิเล็กทรอนิกส
- ดานโยธา คุณวุฒิ ปวช. ทางชางกอสราง ชางสํารวจ หรือทาง
สถาปตยกรรม
(กรณีแตงตั้งคณะทํางาน) : ควรประกอบดวยผูมีความรู ดังนี้
- วิศวกรไฟฟาที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกรตั้งแต
ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
- วิศวกรโยธาที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกรตั้งแต
ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
หมายเหตุ : เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กรณีองคกรปกครองทองถิ่นไมมีบุคลากรดังกลาว
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่อยู
ในเขตพื้นที่เพื่อจัดบุคลากรดังกลาวเขารวมเปนคณะทํางานตามความจําเปน (ดู ภาคผนวก ก)
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4.2 ไฟฟาสาธารณะที่กําลังจะสรางหรือติดตั้งใหม
สําหรับการจัดหา หรือ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ที่กําลังจะดําเนินการขึ้นใหม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ควรจัดตั้งคณะทํางานชุดตางๆ ขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อดําเนินการตามรายละเอียดใน
ขั้นตอนตอไปนี้
4.2.1 การกําหนดแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะ
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําลังดําเนินการจัดหาหรือติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
จะต อ งกํ า หนดแผนงาน/โครงการ ที่ จ ะดํ า เนิ น การให ชั ด เจน เพื่ อให การดํ าเนิ นงานเป นไปอย างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล บรรลุ วั ตถุ ประสงค ที่ ตั้ งไว โดยอาจกํ าหนดแผนงาน/โครงการเป น
4 ลักษณะ ดังนี้ แผนเฉพาะครั้ง (Single Planing) แผนระยะสั้น (1-3 ป) แผนระยะกลาง (3-5 ป) หรือแผน
ระยะยาว (5 ป ขึ้ น ไป) ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ความเหมาะสมและนโยบายของผู บ ริ ห ารองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นแตละแหง
การกําหนด แผนงาน/โครงการ ควรมีสาระสําคัญ ดังนี้
- ชื่อโครงการ
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค
- เปาหมาย / ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ขอบเขตงาน
- วิธีดําเนินการ
- บุคลากรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
- ระยะเวลา
- งบประมาณ
4.2.2 การสํารวจ ออกแบบ และประมาณการคาใชจาย การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
การสํารวจ ออกแบบ และประมาณการคาใชจาย ในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะสามารถ
พิจารณาดําเนินการ ตามลักษณะของแผนงาน/โครงการ ดังนี้
(ก) กรณีแผนงาน/โครงการซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดเอง
เชน โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะเฉพาะจุด ไดแก บริเวณตลาด สวนสาธารณะ
สะพานลอย ฯลฯ ใหคณะทํางานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งขึ้น หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ตามขอ 4.1 ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ กําหนดรายละเอียดทางเทคนิค และประมาณการคาใชจาย
( ดู ภาคผนวก ง ) เพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา
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(ข) กรณีแผนงาน/โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดและความยุงยากทางดานเทคนิค
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการไดเอง เชน โครงการติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณถนน
ตรอก/ซอย ทั้งตําบล ฯลฯ การสํารวจ ออกแบบ และประมาณการคาใชจายตองพิจารณาในรายละเอียด
(Detail Design) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการวาจางหนวยงาน หรือองคกรที่มีความ
เชี่ยวชาญ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทย ที่ขึ้นทะเบียน
กระทรวงการคลัง เปนตน เพื่อดําเนินการ
- ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ออกแบบ รายละเอียด และขั้นตอนการดําเนินงาน
ของโครงการฯ
- ประมาณการคาใชจายโดยละเอียด
- จัดทําแบบมาตรฐานวิศวกรรม (Engineering Drawings) และ/ หรือแบบ
คํานวณเชิงวิศวกรรม (Engineering Calculations)
- จัดทําขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (TOR- Terms of Reference)
4.2.3 ลักษณะขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (TOR- Terms of Reference)
ในขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (TOR- Terms of Reference) ควรกําหนดให
ผูรับจางจัดใหมีวิศวกรไฟฟาและวิศวกรโยธา ที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต จากสภาวิศวกร ตั้งแตระดับภาคี
วิศวกรขึ้นไป อยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน เพื่อทําหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ รวมทั้งประสานการดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปฏิบัติภารกิจปฏิสัมพันธ)
ยกเวนกรณีขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ กําหนดใหตองมีแบบมาตรฐาน
วิศวกรรม (Engineering Drawings) และ/หรือมีการแสดงแบบคํานวณเชิงวิศวกรรม (Engineering
Calculations) ผูรับจางจะตองจัดใหมีวิศวกรไฟฟาและวิศวกรโยธา ที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภา
วิศวกร ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป อยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน ทําหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
รายละเอียดของขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (TOR) ควรประกอบดวย
- ที่มาของโครงการ
- วัตถุประสงค
- ขอบเขตงาน
- ผูควบคุมงาน
- ลักษณะดวงโคมไฟ
บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการ
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- ระบบไฟฟาควบคุม
- อุปกรณปองกัน
- ระยะเวลา
- งบประมาณ
4.2.4 การขออนุญาตติดตั้งไฟฟาสาธารณะจากการไฟฟาฯ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะดําเนินโครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ จะตอง
ยื่นเรื่องตอการไฟฟาฯ (กฟน./ กฟภ.) ในพื้นที่ เพื่อขออนุญาตติดตั้งไฟฟาสาธารณะโดยไมเสียคาใชจาย
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
กรณีขออนุญาตและใหการไฟฟาฯ เปนผูดําเนินการติดตั้ง
(1) มีหนังสือแจงการไฟฟาฯ ในพื้นที่ พรอมแผนที่บริเวณที่จะติดตั้งโดยสังเขป
(2) การไฟฟาฯ จะทําการสํารวจและประมาณการคาใชจาย และแจงคาใชจายกลับมา
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) คาใชจายในการใหบริการ เปนไปตามระเบียบของการไฟฟาฯ
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการติดตั้งเอง
(1) มีหนังสือแจงการไฟฟาฯ ในพื้นที่เพื่อขออนุญาตติดตั้งไฟฟาสาธารณะ พรอมแผนที่
บริเวณที่จะติดตั้งและแบบติดตั้ง ซึ่งมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตฯ ลงนามรับรอง
(2) รายละเอียดจํานวนชุดโคมไฟฟาสาธารณะที่จะติดตั้ง และกําลังไฟฟา (Wattage) ของ
ชุดโคมไฟฟา
(3) หลังจากติดตั้งแลวเสร็จแจงประสานการไฟฟาฯ ในกรณีที่ตองใหการไฟฟาฯ
ดําเนินการติดตั้งมิเตอรเพื่อเชื่อมตอระบบ
4.2.5 การตรวจสอบงาน / การตรวจรับงานติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
คณะกรรมการตรวจการจาง / ตรวจรับงานติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ควรจะประกอบดวย
วิศวกรไฟฟา และวิศวกรโยธาในระดับภาคีวิศวกร ที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ตั้งแตระดับ
ภาคีวิศวกรขึ้นไปอยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน
ยกเวนกรณีที่มีแบบมาตรฐานวิศวกรรม (Engineering Drawings) และ/ หรือมีการแสดง
แบบคํานวณเชิงวิศวกรรม (Engineering Calculations) กําหนดไวเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดงานจาง
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ คณะกรรมการตรวจการจางฯ จะตองประกอบดว ยวิศวกรไฟฟา และวิศวกร
โยธาที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป อยางนอยจํานวนอยางละ
หนึ่งคน
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คณะกรรมการตรวจการจางฯ จะตองดําเนินการตรวจสอบงานติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ใหเปนไปตามรายละเอียดอุปกรณชิ้นสวน และขั้นตอนการติดตั้ง ตามที่ไดระบุไวในขอกําหนดงานจาง
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และควรดําเนินการทดสอบผลการใชงานรวมกันกับผูรับจาง เปนเวลาไมนอยกวา
หนึ่งสัปดาหเพื่อตรวจดูวางานติดตั้งไฟฟาสาธารณะเปนไปตามรายละเอียดอุปกรณชิ้นสวนและขั้นตอน
การติดตั้งตามที่ไดระบุไวในขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะหรือไม พรอมทั้งบันทึกผลการ
ทดสอบการใชงานตามแบบทดสอบการใชงานไฟฟาสาธารณะ (หนา 42) กอนลงนามตรวจรับงานติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ ซึ่งผูตรวจสอบฝายคณะกรรมการตรวจการจาง ควรเปนวิศวกรไฟฟา และวิศวกรโยธาที่
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จํานวนอยางนอยอยางละหนึ่งคน
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แผนผังแสดงขัน้ ตอนการดําเนินงานติดตั้งไฟฟาสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เริ่มงาน
จนท./ คณะทํางาน ตามขอ 4.1 สํารวจตรวจสอบสภาพไฟฟา
สาธารณะในปจจุบัน พรอมทํารายงานผลการตรวจสอบ
กรณีโครงการที่ อปท. สามารถดําเนินไดเอง
จนท./ คณะทํางาน ตามขอ 4.1 ดําเนินการตามขอ 4.2.2 (ก)
- สํารวจ ออกแบบ กําหนดรายละเอียด
- ประมาณการคาใชจาย
ผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
อปท. ดําเนินการขออนุญาตการไฟฟาฯ
ติดตั้ง ตามขอ 4..2.4 (กรณีตองขออนุญาต)

กรณีโครงการใหมซึ่งตองวาจาง
อปท. กําหนดแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะ ตามขอ 4.2.1
อปท. วาจางหนวยงาน/ องคกรที่เชี่ยวชาญ ดําเนินการตามขอ 4.2.2 (ข)
- สํารวจ ออกแบบ และประมาณการคาใชจาย
- จัดทํารายละเอียด และขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดทําแบบมาตรฐาน/แบบคํานวณเชิงวิศวกรรม
- จัดทําขอกําหนดงานจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (TOR)
ตามขอ 4.2.3
อปท. ดําเนินการจางติดตั้งไฟฟาสาธารณะตาม TOR
พรอมกับดําเนินการขออนุญาตการไฟฟา ฯ ตามขอ 4.2.4

อปท. ดําเนินการจัดหาอุปกรณ
และติดตั้งไฟฟาสาธารณะ

ผูบริหารพิจารณาอนุมัติวาจางติดตั้ง
อปท. ประสานการไฟฟา ฯ กรณีที่ตองการ
ใหการไฟฟา ฯ ดําเนินการติดตั้งมิเตอร
เพื่อเชื่อมตอระบบ

ผูรับจางดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
อปท. ประสานการไฟฟาฯ กรณีที่ตองการใหการไฟฟาฯ ดําเนินการ
ติดตั้งมิเตอรเพื่อเชื่อมตอระบบ
คณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจรับตามแนวทางปฏิบัติ ขอ 4.2.5

ใชงานประจําวัน
อปท. มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานไฟฟาสาธารณะ ทําหนาที่
- ติดตาม ตรวจสอบสภาพไฟฟาสาธารณะ ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ( ขอ 4.3(ก) )
- จัดทํา/ปรับปรุงรายงานความตองการซอมบํารุง และการจัดเก็บอะไหล (ขอ 4.3(ข) )
- จัดทํา/ปรับปรุงรายงานความตองการเครื่องมือวัดงานตรวจสอบ (ขอ 4.4)
- จัดทํา/ปรับปรุงรายงานสภาพการจัดบุคลากรงานซอมแซมบํารุงรักษา (ขอ 4.5 )
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4.3 การซอมบํารุงและการจัดเก็บอะไหล ทั้งในสวนที่มีอยูเดิมและที่ไดดําเนินการกอสรางหรือ
ติดตั้งใหม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดตั้งงบประมาณเพื่อการซอมบํารุง ซอมแซมอุปกรณ
ไฟฟาทั้งในสวนที่มีอยูเดิมและที่ไดดําเนินการกอสรางหรือติดตั้งใหม ในวงเงินประมาณรอยละ 5 ของ
ราคาคาอุปกรณติดตั้งไฟฟาสาธารณะของโครงการเดิมและโครงการใหม รวมถึงใหมีการจัดเก็บอะไหล
ที่จําเปนตามรายชื่ออะไหลที่จําเปนแกการจัดเก็บไวใชในงานซอมบํารุงเบื้องตน ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
(ก) ความถี่ของการบํารุงรักษา (Cleaning interval) จะขึ้นอยูกับตัวประกอบตางๆ เชน ความ
เสื่อมประสิทธิภาพของดวงโคมเนื่องจากอายุการใชงาน ความสกปรกของดวงโคมเนื่องจากฝุนละออง และ
ภาวะมลพิษ (pollution) ซึ่งสามารถกําหนดความถี่ของการบํารุงรักษาได 3 ระดับตามภาวะมลพิษดังนี้
- ภาวะมลพิษสูง (High Pollution) ไดแกยานอุตสาหกรรม เมืองใหญๆที่มีการจราจร
หนาแน น มี ฝุ น ละออง/แมลงมาก และใกล ช ายฝ ง ทะเล (ระยะห า งจากฝ ง ทะเล
ประมาณ 3 กิโลเมตร) จะตองดูแลบํารุงรักษา และทําความสะอาดดวงโคมถี่มากเปน
พิเศษ (6 เดือน/ครั้ง)
- ภาวะมลพิษปานกลาง (Medium Pollution) ไดแกชุมชนเมืองขนาดกลาง บานพักอาศัย
หรือพื้นที่ที่มีฝุนละอองนอย จะตองดูแล บํารุงรักษา และทําความสะอาดดวงโคม
นอยลง (9 เดือน/ครั้ง)
- ภาวะมลพิษต่ํา (Low Pollution) ไดแกพื้นที่ชนบทหางไกล สภาวะอากาศสะอาด
การดูแลบํารุงรักษานอยมาก (12 เดือน/ครั้ง)
นอกจากนี้จะตองหมั่นตรวจสอบ เปลี่ยนหลอดไฟ และอุปกรณที่ชํารุด ใหใชงานได
สมบูรณ และมีความปลอดภัยอยูเสมอ
(ข) อะไหลที่จําเปนแกการจัดเก็บไวใชในงานซอมบํารุงเบื้องตน ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
เนื่ องจาก โคมไฟถนนที่ ใ ช ง านจะเกิ ด ความเสื่ อ มประสิ ทธิ ภ าพของดวงโคม และเกิ ด ความเสี ย หาย
เนื่องจากอุบัติเหตุ จึงควรมีการเตรียมเก็บสํารองอะไหลที่จําเปน (Spare Part) ประมาณรอยละ 2-5 ของ
จํานวนติดตั้งใชงานที่อยูในความรับผิดชอบ ดังนี้
- หลอดไฟฟา
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
- ฟวส
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
- บัลลาสต
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
- สตารทเตอร
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการ
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-

คาปาซิเตอร
อิกนิเตอร
ฝาครอบโคม
เซอรกิตเบรกเกอร
เครื่องตัดไฟรั่ว

ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 5
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 2
ควรมีการเก็บประมาณรอยละ 2

4.4 เครื่องมือวัดในการตรวจสอบและตรวจรับงานติดตั้งใหม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดหาอุปกรณเครื่องมือวัดที่จะตองมีไวใชในการตรวจสอบ
และตรวจรับงานติดตั้ง และงานซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะตามรายชื่อที่ไดกําหนดไวในขอ 3.6 (หนา 29)
เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบ และตรวจรับงาน

4.5 การจัดบุคลากรในการซอมแซม บํารุงรักษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดบุคลากรพรอมอุปกรณเครื่องมือวัดที่จะตองมีไวใชใน
การตรวจสอบ และตรวจรับงานติดตั้ง และงานซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ ตามที่ไดกลาวถึงในขอ 4.1
ซึ่งอยางนอยควรเปนผูมีความรูทางชางไฟฟาหรือชางอิเล็กทรอนิกส และผูมีความรูทางชางกอสราง
ชางสํารวจ หรือทางสถาปตยกรรม จํานวนอยางละหนึ่งคน เพื่อดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษา
ระบบไฟฟาสาธารณะโดยสม่ําเสมอ

4.6 การรับแจงเหตุจากประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดใหมีศูนยรับแจงเหตุและใหบริการแจงสถานภาพ
การใหบริการไฟฟาสาธารณะแกประชาชน โดยอาจจัดใหมีผูอยูเวรยามประจําสํานักงานทําหนาที่รับแจงเหตุ
นอกเวลาราชการ เพื่อใหประชาชนสามารถแจงเหตุไฟฟาเสีย/ขัดของ ไดตลอด 24 ชั่วโมง การจัดระบบ
ใหประชาชนสามารถแจงเหตุไฟฟาสาธารณะขัด ของ สามารถดําเนินการไดห ลายวิธี เชน แจ ง เหตุ
โดยการเขียนหนังสือคํารอง/หนังสือรองเรียน แจงเหตุทางโทรศัพท แจงเหตุทางเว็ปไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแจงเหตุทางวิทยุสื่อสาร งานปองกัน อปพร. เปนตน (ดูภาคผนวก จ)

4.7 การปฏิบัติงานซอมแซม แกไขปญหาไฟฟาสาธารณะ
4.7.1 ในกรณีที่สามารถดําเนินการไดทันที เชน การเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟขาด/แตก
ที่ครอบดวงโคมไฟชํารุด ไฟดับ/เสีย เฉพาะจุด ฯลฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงเหตุ
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4.7.2 ในกรณีที่การแกไขซอมแซม ตองประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน การเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ร ถชนเสาดวงโคมชํ า รุ ด เสี ย หาย เป น เหตุ ใ ห ไ ฟฟ า ดั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควร
มอบหมายเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบ ทําหนาที่ประสานงานติดตอการซอมบํารุง แกไขปญหาไฟฟาเสีย/
ขัดของ พรอมทั้งทําการประชาสัมพันธสถานภาพการแกไข กําหนดการ ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
ใหประชาชนไดรับทราบ ทั้งนี้อาจมีการประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว วิทยุทองถิ่นหรือผานทางผูนํา
ชุมชน เปนตน
4.7.3 ใหเจาหนาที่ผู รับผิดชอบ แจ งผลการดําเนินงานใหประชาชนผูแจง เหตุ/ผูรองเรีย น
ทราบภายในระยะเวลา 5 วันทําการ
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ตัวอยางแบบการสํารวจ
1. พื้นที่ที่จะดําเนินการสํารวจ
สวนสาธารณะ
ลานจอดรถสาธารณะ
สะพานลอยคนขาม
ถนนสายหลัก
วงเวียน

ตลาด
ลานกีฬาชุมชน
ปายจอดรถประจําทาง
ถนนสายรอง
ทางเดินเทา

สนามเด็กเลน
สะพาน
ศาลาที่พักผูโดยสาร
ทางแยก
ทางมาลาย

2. ระบุชื่อหรือที่ตั้ง…………………………………………………………………………………………………………..
3. ระยะหางจากระบบจําหนายเดิมของการไฟฟาฯ………………………………………………………………………กม.
4. การติดตัง้ ไฟฟาสาธารณะ
ไมมี
มี

สวางเพียงพอ…………lux

ไมเพียงพอ…………lux

5. อุปสรรคในการทํางาน
ไมมี
มี ระบุ……………………………………….........……………………………………………………………….
……………………………………………………………….........……………………………………………….
……………………………………………………………….........……………………………………………….
6. บุคลากรที่สามารถดําเนินการติดตั้งเองได
มีบุคลากรที่สามารถดําเนินการติดตั้งเองได จํานวน ……………….. คน
ไมมีบุคลากรที่สามารถดําเนินการติดตั้งเองได
7. ชนิดของโคมไฟฟาที่จะใชในการติดตั้ง
หลอดฟลูออเรสเซนต
หลอดโซเดียมความดันสูง
หลอดแสงจันทร
หลอดชนิดอื่นๆ (ระบุ)

w
w
w
w

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

8. การประมาณการคาใชจายเบื้องตนในการติดตัง้ (เฉพาะอุปกรณไฟฟา)
…………………………. บาท
(ดูประมาณการราคาชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาในภาคผนวก ง)
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ชุด
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9. แผนที่พรอมแนวเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟานครหลวงบริเวณพื้นที่ที่จะติดตั้ง
(กรุณาวาดแผนที่ตั้งใหชัดเจน)

10. ผูรับผิดชอบดําเนินการสํารวจ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

คณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบ
ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ
(

วันที่..............................................

)
ลงชื่อ

(

)
ลงชื่อ

(

)

วันที่.........................................
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ตัวอยาง
แบบทดสอบการใชงานโคมไฟฟาสาธารณะ
1. ตรวจสอบอุปกรณที่ติดตั้งตามสัญญาจาง
ครบถวนตามสัญญา
ไมครบ

ขาด.......................................................................……….
...............................................……………….................
2. ตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณที่ใชติดตั้งวาเปนไปตามสัญญาจาง
ถูกตอง
ไมถูกตอง
เพราะ............................................................................…...
.......................................................................…........
3. ตรวจสอบการติดตัง้ วาเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้ง
ถูกตอง
ไมถูกตอง
เพราะ.................................................................................
..................................................................................
4. ตรวจสอบคาความตานทานของกราวด
ไมเกิน 5 โอหม
เกิน 5 โอหม
5. ผลทดสอบการใชงานไฟฟาสาธารณะ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
6. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบฝายคณะกรรมการตรวจการจาง
...................……….............................ลงชื่อ
(.............................…………...............)
วันที่................................……..............
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ผูรวมตรวจสอบฝายผูรับจางติดตั้ง
……......................................................ลงชื่อ
(…….....................................………….)
วันที่.......................................………….

