
 

 
การขอใช้ไฟฟ้า 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 
    1.แสดงสิทธิในสถานท่ีใชไ้ฟ 
2. แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือบตัรประจ าตวัพนกังานองคก์ารของรัฐ 
3. แสดงทะเบียนบา้นท่ีท่านมีช่ืออยู ่และทะเบียนบา้นท่ีจะขอใชไ้ฟฟ้า 
4. ผูข้อใชไ้ฟฟ้าอาจจะมอบใหผู้อ่ื้นไปท าการแทนไดโ้ดยท าหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงมีผูล้งนามเป็นพยาน 2 คน 
และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูรั้บมอบอ านาจ ตอ้งน าหลกัฐานตามขอ้ 1-3 ของผูม้อบอ านาจไปแสดงดว้ย 
5.บตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบ 
6. แผนท่ีโดยสังเขป 
7.ท่านจะตอ้งเดินสายภายในใหเ้รียบร้อยและถูกตอ้งตามมาตรฐานของ PEA ก่อนการยืน่ค  าร้อง 
8.ช าระเงินค่าธรรมเนียมมิเตอร์ 
    9. ท่านสามารถแจง้วนัท่ีตอ้งการใชไ้ฟฟ้าได ้หากPEA. ด าเนินการไดก้็จะด าเนินการใหต้ามความประสงค ์
    10. ค่าใชจ่้ายในการขอใชไ้ฟตอ้งเป็นไปตามใบเสร็จรับเงินท่ีออกจากระบบเท่านั้น 
ส่ิงทีไ่ฟฟ้าต้องท า 
    1. รับค าร้อง(เม่ือคุณสมบติัของลูกคา้ครบ) 
    2. ตรวจสอบมาตรฐานและแจง้ผล  1 วนั 
    3. ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน 
    4. รับช าระเงิน 
    5. ติดตั้งมิเตอร์ภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีช าระเงิน (ในกรณีท่ีช าระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐาน ท่านจะ 
ไดรั้บการติดตั้งมิเตอร์ภายใน 2 วนั นบัจากผลการตรวจสอบมาตรฐานผา่นเรียบร้อยแลว้) 
มาตรฐานการเดินสายของ PEA. 

ขนาดสายเมนและเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

ขนาดมิเตอร์ 
โหลดสูงสุด
(แอมป์แปร์) 

ขนาดตวัน าประธานเล็กท่ีสุดท่ี
ยอมใหใ้ชไ้ดท้องแดง(ตร.มม.) 

สายกราวด์
ทองแดง(ตร.มม.) 

เซอร์กิต
เบรกเกอร์ 

5(15)  12 4 10 15 
15(45)  36 10-16 10 45 

30(100)  80 35 10 100 
หมายเหตุ  
- หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้หวัหนา้แผนกบริการลูกคา้ 
โทร.081 - 7691989 

Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวติ ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปชนั 
 

Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปชัน 



 

 
การขอเพิม่ขนาดมเิตอร์ 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 
1.แสดงสิทธิในสถานท่ีใชไ้ฟ 
2. แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือบตัรประจ าตวัพนกังานองคก์ารของรัฐ 
3. แสดงทะเบียนบา้นท่ีท่านมีช่ืออยู ่และทะเบียนบา้นท่ีจะขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ 
4. ผูข้อใชไ้ฟฟ้าอาจจะมอบใหผู้อ่ื้นไปท าการแทนไดโ้ดยท าหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงมีผูล้งนามเป็นพยาน 2 

คนและปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูรั้บมอบอ านาจ ตอ้งน าหลกัฐานตามขอ้ 1-3 ของผูม้อบอ านาจไปแสดงดว้p 
5. บตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบ 
6. แผนท่ีโดยสังเขป 
7.ท่านจะตอ้งเดินสายภายในใหเ้รียบร้อยและถูกตอ้งตามมาตรฐานของ PEA ก่อนการยืน่ค  าร้อง 
8.ช าระเงินค่าธรรมเนียมมิเตอร์ 
9. ท่านสามารถแจง้วนัท่ีตอ้งการเพิ่มขนาดมิเตอร์ได ้หากPEA. ด าเนินการไดก้็จะด าเนินการใหต้ามความ 

ประสงค ์
      10. ค่าใชจ่้ายในการขอใชไ้ฟตอ้งเป็นไปตามใบเสร็จรับเงินท่ีออกจากระบบเท่านั้น 
ส่ิงทไีฟฟ้าต้องท า 
    1. รับค าร้อง(เม่ือคุณสมบติัของลูกคา้ครบ) 
    2. ตรวจสอบมาตรฐานและแจง้ผล  1 วนั 
    3. ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน 
    4. รับช าระเงิน 
    5. ติดตั้งมิเตอร์ภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีช าระเงิน (ในกรณีท่ีช าระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐาน ท่านจะ 
ไดรั้บการติดตั้งมิเตอร์ภายใน 2 วนั นบัจากผลการตรวจสอบมาตรฐานผา่นเรียบร้อยแลว้) 
มาตรฐานการเดินสายของ PEA. 

ขนาดสายเมนและเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

ขนาดมิเตอร์ 
โหลดสูงสุด
(แอมป์แปร์) 

ขนาดตวัน าประธานเล็กท่ีสุดท่ี
ยอมใหใ้ชไ้ดท้องแดง(ตร.มม.) 

สายกราวด์
ทองแดง(ตร.มม.) 

เซอร์กิต
เบรกเกอร์ 

5(15)  12 4 10 15 
15(45)  36 10-16 10 45 

30(100)  80 35 10 100 
หมายเหตุ  
-  หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้  หวัหนา้แผนกบริการลูกคา้  
   โทร.081 - 7691989 
 Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวติ ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปชั่น 



 

 

 
การขอขยายเขตแรงต ่า 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 
    1.แสดงสิทธิในสถานท่ีใชไ้ฟ 
2. แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือบตัรประจ าตวัพนกังานองคก์ารของรัฐ 
3. แสดงทะเบียนบา้นท่ีท่านมีช่ืออยู ่และทะเบียนบา้นท่ีจะขอใชไ้ฟฟ้า 
4. ผูข้อใชไ้ฟฟ้าอาจจะมอบใหผู้อ่ื้นไปท าการแทนไดโ้ดยท าหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงมีผูล้งนามเป็นพยาน 2 คน 
และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูรั้บมอบอ านาจ ตอ้งน าหลกัฐานตามขอ้ 1-3 ของผูม้อบอ านาจไปแสดงดว้ย 
 5. บตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบ 
    6. แผนท่ีโดยสังเขป 
8.ช าระเงินค่าขยายเขต 
    9. ท่านสามารถแจง้วนัท่ีตอ้งการใชไ้ฟฟ้าได ้หาก PEA. ด าเนินการไดก้็จะด าเนินการใหต้ามความประสงค ์
    10. ค่าใชจ่้ายในการขอขยายเขต ตอ้งเป็นไปตามใบเสร็จรับเงินท่ีออกจากระบบเท่านั้น 
ส่ิงทีไ่ฟฟ้าต้องท า 
    1. รับค าร้อง(เม่ือคุณสมบติัของลูกคา้ครบ) 
    2. ด าเนินการออกส ารวจภาพหนา้งานร่วมกบัท่านภายในเขตเทศบาล ในวนัถดัไป หรือภายใน 2 วนัท าการ 

หรือตามท่ีท่านนดัหมาย 
    3. แจง้ค่าใชจ่้ายใหท้ราบภายใน 5 วนัท าการ 
    4. รับช าระเงิน 
5. ด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งลูกคา้กบัPEA ทั้งน้ีไม่เกิน 10 วนัท าการ 
 
หมายเหตุ  
-  หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้   
 กรณี ยงัไม่ไดส้ ารวจ     หวัหนา้แผนกบริการลูกคา้ โทร.081 - 7691989 
 กรณี ช าระเงินค่าขยายเขตแลว้   หวัหนา้แผนกก่อสร้างโทร.094 - 2866823 

 

 

 

 

 

  

Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปช่ัน 



 

 
การขอขยายเขตแรงสูงเฉพาะราย(กฟภ.ด าเนินการ) 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 
    1.แสดงสิทธิในสถานท่ีใชไ้ฟ 
2. แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือบตัรประจ าตวัพนกังานองคก์ารของรัฐ 
       ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม 
3. แสดงทะเบียนบา้นท่ีท่านมีช่ืออยู ่และทะเบียนบา้นท่ีจะขอใชไ้ฟฟ้า 
4. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และภพ.20 
5. ผูข้อใชไ้ฟฟ้าอาจจะมอบใหผู้อ่ื้นไปท าการแทนไดโ้ดยท าหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงมีผูล้งนามเป็นพยาน 2 คน 
และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูรั้บมอบอ านาจ ตอ้งน าหลกัฐานตามขอ้ 1-4 ของผูม้อบอ านาจไปแสดงดว้ย 
 6. บตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบ 
    7. แผนท่ีโดยสังเขปท่ีตั้งบริษทั 
8.ช าระเงินค่าขยายเขต 
    9. ท่านสามารถแจง้วนัท่ีตอ้งการใชไ้ฟฟ้าได ้หากPEA. ด าเนินการไดก้็จะด าเนินการใหต้ามความประสงค ์
    10. ค่าใชจ่้ายในการขอขยายเขต ตอ้งเป็นไปตามใบเสร็จรับเงินท่ีออกจากระบบเท่านั้น 
ส่ิงทีไ่ฟฟ้าต้องท า 
    1. รับค าร้อง(เม่ือคุณสมบติัของลูกคา้ครบ) 
    2. ตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกบัท่าน ภายในเขตฯ 1 วนัท าการ และนอกเขตฯ  2 วนัท าการ (นบัจากวนัรับค าร้อง) 
    3. แจง้ค่าใชจ่้าย 5 วนัท าการ 
    4. รับช าระเงิน 
    5. ด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งลูกคา้กบัPEA ทั้งน้ีไม่เกิน 10 วนัท าการ 
หมายเหตุ  
-  หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้  หวัหนา้แผนกบริการลูกคา้  
โทร.081 - 7691989 

 
 
 

 

 

 

 

 
Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปช่ัน 



 

 
การขอขยายเขตเฉพาะราย(ด าเนินการเอง) 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 
    1.แสดงสิทธิในสถานท่ีใชไ้ฟ 
2. แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือบตัรประจ าตวัพนกังานองคก์ารของรัฐ 
        ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม 
3. แสดงทะเบียนบา้นท่ีท่านมีช่ืออยู ่และทะเบียนบา้นท่ีจะขอใชไ้ฟฟ้า 
4. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และภพ.20 
5. ผูข้อใชไ้ฟฟ้าอาจจะมอบใหผู้อ่ื้นไปท าการแทนไดโ้ดยท าหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงมีผูล้งนามเป็นพยาน 2 คน 
และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูรั้บมอบอ านาจ ตอ้งน าหลกัฐานตามขอ้ 1-4 ของผูม้อบอ านาจไปแสดงดว้ย 
 6. บตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบ 
    7. Single Line Diagram และรายละเอียด Load 
    8.แผนผงั Lay Out บริเวณบริษทั,โรงาน 
    9. แผนท่ีโดยสังเขปท่ีตั้งบริษทั 
   10.แผนผงัแสดงรายละเอียดส่วนท่ีขอด าเนินการเอง เช่น ต าแหน่งการปักเสา ,อุปกรณ์ประกอบหวัเสา, 
ต าแหน่งการติดตั้งหมอ้แปลง 
11. สเปคอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีผูใ้ชไ้ฟจดัหา และด าเนินการก่อสร้างเอง เช่น ลูกถว้ย ,สายไฟฟ้า , ล่อฟ้า ,  
ดรอฟเอา้ทฟิ์วส์ , เสา , หมอ้แปลง , คอน และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
   12. หนงัสือรับรองของวศิวกรไฟฟ้าวา่เป็นผูอ้อกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง 
   13. หนงัสือรับรองของวศิวกรโยธาวา่เป็นผูอ้อกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง 
   14. ส าเนาบตัรประจ าตวัวศิวกร และส าเนาใบประกอบวิชาชีพวศิวกรรม 
15. ช าระเงินค่าขยายเขต 
   16. ท่านสามารถแจง้วนัท่ีตอ้งการใชไ้ฟฟ้าได ้หากPEA. ด าเนินการไดก้็จะด าเนินการใหต้ามความประสงค ์
   17. ค่าใชจ่้ายในการขอขยายเขต ตอ้งเป็นไปตามใบเสร็จรับเงินท่ีออกจากระบบเท่านั้น 
ส่ิงทีไ่ฟฟ้าต้องท า 
1. รับค าร้อง(เม่ือคุณสมบติัของลูกคา้ครบ) 
    2. ตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกบัท่าน ภายในเขตฯ 1 วนัท าการ และนอกเขตฯ  2 วนัท าการ (นบัจากวนัรับค าร้อง) 
    3. แจง้ค่าใชจ่้าย 5 วนัท าการ 
    4. รับช าระเงิน 
    5. ด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งลูกคา้กบัPEA ทั้งน้ีไม่เกิน 10 วนัท าการ 
หมายเหตุ  
-  หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้  หวัหนา้แผนกบริการลูกคา้  
โทร.081 - 7691989 
 Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวติ ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปชั่น 



 

 
การต่อกลบัมเิตอร์จากการงดจ่ายไฟฟ้า (กรณผู้ีใช้ไฟฟ้ารายย่อย) 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 

1.ผูใ้ชไ้ฟฟ้าช าระค่าไฟฟ้าคงคา้งทั้งหมดและค่าต่อกลบัท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2.ใบเสร็จค่าไฟฟ้าและค่าต่อกลบัท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดรั้บตอ้งเป็นใบเสร็จท่ีออกจากระบบเท่านั้น 

3.หากถูกงดจ่ายไฟฟ้าเกิน 30 วนั แต่ไม่ถึง 90 วนั ใหช้ าระเงินค่าประกนัใหม่และท าเร่ืองรับเงินประกนัท่ี

คงเหลือหลงัจากหกัค่าไฟฟ้าแลว้ 

4.หากถูกงดจ่ายไฟฟ้าเกิน 90 วนั ใหย้ืน่ค  าร้องขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ และท าเร่ืองรับเงินประกนัท่ีคงเหลือหลงัจาก

หกัค่าไฟฟ้าแลว้ 

 

ส่ิงทีก่ารไฟฟ้าต้องท า 

1.ต่อกลบัใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าหลงัจากช าระเงิน 

-กรณีถูกงดจ่ายไฟไม่เกิน 7 วนัต่อกลบัไม่เกิน 20.00 น.ภายในวนัท่ีช าระเงิน 

-กรณีถูกงดจ่ายไฟเกิน 7 วนัแต่ไม่ถึง 30 วนั ต่อกลบัไม่เกิน 1 วนัท าการ หลงัจากช าระเงิน 

 -กรณีถูกงดจ่ายไฟเกิน 30 วนั แต่ไม่ถึง 90 วนั หากเงินประกนัถูกหกัลา้งค่าไฟฟ้าแลว้ใหส้ร้างเงิน 

 ประกนัเพื่อเรียกเก็บใหม่ และต่อกลบัไม่เกิน 2วนัท าการ หลงัจากช าระเงิน 

รายละเอียดค่าต่อกลบั 

ขนาดมิเตอร์ ค่าต่อกลบั (บาท) 
5(15) – 30(100)แอมป์1เฟส 107.00 

15(45) – 30(100)แอมป์3เฟส 160.50 
มิเตอร์ประกอบ CT แรงต ่าทุกขนาด 535.00 
มิเตอร์ประกอบ CT,VT ทุกขนาด 2,140.00 

 

หมายเหตุ หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้  

หวัหนา้แผนกมิเตอร์ โทร 087 - 8538449 

ผูช่้วยหวัหนา้แผนกบญัชี โทร.093- 4953079 

Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปช่ัน 



 

 
การเปรียบเทยีบมเิตอร์ 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 

1.ผูใ้ชไ้ฟฟ้ายืน่ค  าร้องขอเปรียบเทียบมิเตอร์ท่ีแผนกบริการลูกคา้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นท่ี 

2.แสดงสิทธิในสถานท่ีใชไ้ฟฟ้า 

3.ผูใ้ชไ้ฟฟ้าช าระเงินค่าธรรมเนียมการเปรียบเทียบมิเตอร์ 

4.ใบเสร็จค่าธรรมเนียมท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดรั้บตอ้งเป็นใบเสร็จท่ีออกจากระบบเท่านั้น 

5.รอพนกังานโทรนดัวนัติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบมิเตอร์ไม่เกิน 1วนัท าการหลงัจากช าระเงิน 

6.ในวนัท่ีติดตั้ง/ถอด มิเตอร์เปรียบเทียบใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าหรือผูแ้ทนอยูร่่วมกบัพนกังานขณะเปรียบเทียบมิเตอร์

และตรวจสอบหน่วยหนา้มิเตอร์ขณะติดตั้ง/ถอด มิเตอร์ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในเอกสารเปรียบเทียบมิเตอร์ 

7.หากผลการเปรียบเทียบมิเตอร์ผิดปกติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคืนเงินค่าธรรมเนียมใหภ้ายใน 7 วนั 

ส่ิงทีก่ารไฟฟ้าต้องท า 

1.รับค าร้องจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าหรือผูแ้ทน 

2.โทรหาผูใ้ชไ้ฟฟ้าเพื่อนดัวนัติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบไม่เกิน 1 วนัท าการหลงัจากช าระเงิน 

3.ติดตั้ง/ถอด มิเตอร์เปรียบเทียบตามวนันดัหมาย พร้อมทั้งน าเอกสารเปรียบเทียบมิเตอร์ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าหรือ

ผูแ้ทนลงลายมือช่ือ 

4.คืนเงินค่าธรรมเนียมใหภ้ายใน 7 วนั หากผลการเปรียบเทียบผดิปกติ 

ผลการเปรียบเทยีบ 

- หากมิเตอร์ท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าใชอ้ยูห่มุนคลาดเคล่ือนไม่เกิน +-2.5%(บวกลบ) ถือวา่มิเตอร์หมุนปกติ 

- หากมิเตอร์ท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าใชอ้ยูห่มุนคลาดเคล่ือนเกิน +-2.5%(บวกลบ) ถือวา่มิเตอร์หมุนไม่ปกติ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสับเปล่ียนมิเตอร์ใหพ้ร้อมปรับปรุงค่าไฟฟ้าใหถู้กตอ้งและคืนเงิน

ค่าธรรมเนียมดว้ย 

 

Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปช่ัน 



 

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเปรียบเทียบมิเตอร์ 

ขนาดมิเตอร์ ค่าธรรมเนียม (บาท) 
5(15) – 30(100)แอมป์1เฟส 107.00 

15(45) – 30(100)แอมป์3เฟส 160.50 
มิเตอร์ประกอบ CT แรงต ่าทุกขนาด 535.00 
มิเตอร์ประกอบ CT,VT ทุกขนาด 2,140.00 

หมายเหตุ หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้ 

หวัหนา้แผนกมิเตอร์ โทร 087 - 8538449 
 

 

Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปช่ัน 



 

 

 
การสับเปลีย่นมเิตอร์ช ารุด  

 การช ารุดของมิเตอร์มี 2 อยา่งดว้ยกนัคือ ช ารุดจากธรรมชาติ และช ารุดจากการใชง้านของผูใ้ช ้

ช ารุดจากธรรมชาติ เช่น มดเขา้ในมิเตอร์, น ้าเขา้ในมิเตอร์, มิเตอร์ไม่หมุนขณะมีโหลด, มิเตอร์หมุน

ติดขดั, มิเตอร์หมุนขณะไม่มีโหลด, จอมิเตอร์ไม่แสดงค่าฯลฯ 

ช ารุดจากการใชง้านของผูใ้ช ้เช่น มิเตอร์ไหมโ้อเวอร์โหลด(ใชก้ระแสเกินพิกดัของขนาดมิเตอร์), 

แกไ้ขตดัแปลงวงจรในมิเตอร์, ฝาครอบมิเตอร์แตก, มิเตอร์ช็อตไหมจ้ากผูใ้ชเ้ป็นผูก้ระท าฯลฯ 

 

กรณมีิเตอร์ช ารุดจากธรรมชาติ 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 

1. ผูใ้ชไ้ฟฟ้าติดต่อแผนกมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นท่ี 

2. แสดงสิทธิในสถานีท่ีใชไ้ฟฟ้า 

3.พนกังานหรือตวัแทนสับเปล่ียนมิเตอร์ช ารุด ภายใน 3 วนัท าการ หลงัจากแจง้มิเตอร์ช ารุด 

- ในขณะสับเปล่ียนมิเตอร์ช ารุดหากผูใ้ชไ้ฟฟ้าอยูบ่า้นเซ็นตแ์บบฟอร์มการสับเปล่ียนมิเตอร์ มต.15  

- หากผูใ้ชไ้ฟฟ้าไม่อยูบ่า้น พนกังานหรือตวัแทนจะน าเอกสารใส่ไวใ้นตูจ้ดหมายหรือ ส่ง SMS 

4.ไม่มีค่าใชจ่้ายในการสับเปล่ียนมิเตอร์ช ารุดใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ส่ิงทีก่ารไฟฟ้าต้องท า 

1.รับเร่ืองแจง้จากผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

2.สับเปล่ียนมิเตอร์ช ารุดภายใน 3 วนัท าการ หลงัจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าแจง้มิเตอร์ช ารุด 

3.กรอกขอ้มูลการสับเปล่ียนมิเตอร์ ตามแบบฟอร์ม มต.15 เพื่อแสดงหน่วยตดัตอนและใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

 

หมายเหตุ หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้  

หวัหนา้แผนกมิเตอร์ โทร 087 - 8538449 

 

 

 

 Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปช่ัน 



          

กรณมีิเตอร์ช ารุดจากการใช้งานของผู้ใช้ 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 

1.ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าติดต่อแผนกมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นท่ี 

2.แสดงสิทธิในสถานีท่ีใชไ้ฟฟ้า 

3.ช าระเงินค่ามิเตอร์ช ารุดและ/หรือ อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ช ารุด 

4.ใบเสร็จค่ามิเตอร์ช ารุดและ/หรือ อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ช ารุดตอ้งเป็นใบเสร็จท่ีออกจากระบบเท่านั้น 

5.วนัท่ีพนกังานหรือตวัแทนสับเปล่ียนมิเตอร์ช ารุด ภายใน 3 วนัท าการ หลงัจากช าระเงินค่ามิเตอร์ช ารุด 

- หากผูใ้ชไ้ฟฟ้าอยูบ่า้นเซ็นตแ์บบฟอร์มการสับเปล่ียนมิเตอร์ มต.15  

- หากผูใ้ชไ้ฟฟ้าไม่อยูบ่า้น พนกังานหรือตวัแทนจะน าเอกสารใส่ไวใ้นตูจ้ดหมาย 

 

ส่ิงทีก่ารไฟฟ้าต้องท า 

1.รับเร่ืองแจง้จากผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

2.ตั้งหน้ีค่ามิเตอร์ช ารุดในระบบ 

3.สับเปล่ียนมิเตอร์ช ารุดภายใน 3 วนัท าการ หลงัจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าช าระเงิน 

4.กรอกขอ้มูลการสับเปล่ียนมิเตอร์ ตามแบบฟอร์ม มต.15 เพื่อแสดงหน่วยตดัตอนและใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

 

รายละเอียดค่ามิเตอร์ช ารุด 

ขนาดมิเตอร์ ราคามิเตอร์ (บาท) 
5(15) แอมป์1เฟส 717.00 

15(45) แอมป์1เฟส 734.00 
30(100) แอมป์1เฟส 1,559.00 
15(45) แอมป์3เฟส 2,053.00 

30(100) แอมป์3เฟส 2,409.00 
 

หมายเหตุ ราคามิเตอร์ช ารุดน้ีใชถึ้งวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้  

หวัหนา้แผนกมิเตอร์ โทร 087 - 8538449 

 

Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปช่ัน 



 

 
การขอเช่าฉนวนครอบสายไฟ 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 
1.แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือบตัรประจ าตวัพนกังานองคก์ารของรัฐ 

    2. แสดงทะเบียนบา้นท่ีท่านมีช่ืออยู ่ 
3. ผูข้อใชไ้ฟฟ้าอาจจะมอบใหผู้อ่ื้นไปท าการแทนไดโ้ดยท าหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงมีผูล้งนามเป็นพยาน 2 คน 
และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูรั้บมอบอ านาจ ตอ้งน าหลกัฐานตามขอ้ 1-3 ของผูม้อบอ านาจไปแสดงดว้ย 
 4. บตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบ 
    5. แผนท่ีโดยสังเขป 
    6. แจง้ความยาวสายไฟท่ีตอ้งการครอบฉนวน 
    7. จดัเตรียมเชือกไนล่อนความยาว 20 เมตร 2 เส้น ต่อการครอบสาย 1 เส้น 
    8. ช าระเงินค่าเช่าฉนวนครอบสาย 
    9. ท่านสามารถแจง้วนัท่ีตอ้งการใหค้รอบฉนวนครอบสายไฟไดห้ากPEA. ด าเนินการไดก้็จะด าเนินการให้ 
        ตามความประสงค ์
    10. ค่าใชจ่้ายในการขอเช่าฉนวนครอบสายไฟตอ้งเป็นไปตามใบเสร็จรับเงินท่ีออกจากระบบเท่านั้น(ค่าติดตั้ง 
        ร้ือถอน 500 บาท ค่าเช่าราคา  ตวั 10 บาท/ตวั/วนั) 
 
ส่ิงทีไ่ฟฟ้าต้องท า 
    1. รับค าร้อง(เม่ือคุณสมบติัของลูกคา้ครบ) 
    2. คิดค่าใชจ่้ายตามจ านวนฉนวนครอบสายท่ีลูกคา้แจง้ณ วนัยืน่ค  าร้อง 
    3. รับช าระเงิน 
    4. ติดตั้งฉนวนครอบสายไฟภายใน 2 วนั หรือตามวนัท่ีท่านแจง้ความประสงค ์
 
หมายเหตุ  
- หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้หวัหนา้แผนกปฏิบติัการ 
โทร.083 – 4536399 หรือ โทร. 081 - 9541484 

 
 

Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปช่ัน 



 

 
ขอย้ายระบบจ าหน่ายเข้าทีผู้่ใช้ไฟ 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 
1.แสดงสิทธิในสถานท่ีใชไ้ฟ 

    2. แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจ าตวัพนกังานองคก์ารของรัฐ 
3. แสดงทะเบียนบา้นท่ีท่านมีช่ืออยู ่ 
 4. ผูใ้ชไ้ฟอาจจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นไปท าการแทนไดโ้ดยท าหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงมีผูล้งนามเป็นพยาน 2 คน  
        และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูรั้บมอบอ านาจตอ้งน าหลกัฐานตามขอ้ 1-3 ของผูม้อบมาแสดงดว้ย 
    5. บตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบ 
    6. แผนท่ีโดยสังเขป 
    7. ท่านสามารถแจง้วนัท่ีตอ้งการด าเนินการแกไ้ข หาก PEA. ด าเนินการไดก้็จะด าเนินการใหต้ามความ 
       ประสงค ์
    8. ไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสิน 
 
ส่ิงทีไ่ฟฟ้าต้องท า 
    1. รับค าร้อง ท่ีแผนกบริการลูกคา้ (เม่ือคุณสมบติัของลูกคา้ครบ) 
    2. ด าเนินการออกส ารวจหนา้งานร่วมกบัท่านในวนัถดัไป(หรือตามท่ีท่านนดั) 
    3. เขียนผงัประมาณการขออนุมติัแฟ้มงานภายใน 5 วนัท าการ 
    4. ส่งของบประมาณ กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
    5. เม่ือไดรั้บงบประมาณแลว้ PEA.จะตอ้งแจง้ขอดบัไฟดา้นแรงสูงล่วงหนา้ 7 วนั หากเป็นแรงต ่าตอ้งแจง้ขอ 
        ดบัไฟล่วงหนา้ 3 วนั 
    6. เม่ือสามารถดบัไฟไดแ้ลว้จะด าเนินการภายใน 1 วนัท าการ 
 
หมายเหตุ  
- หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้หวัหนา้แผนกปฏิบติัการ 
โทร.083 – 4536399 หรือ โทร. 081 - 9541484 

 
 

Pea  สกลนคร ใส่ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์รัปช่ัน 



 

 
ขอแก้ไขเสาไฟฟ้าเอนเอยีง (ในพืน้ทีส่าธารณะ) 

ส่ิงทีท่่านต้องท า 
1.แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือโทรแจง้ เบอร์ 0-2516-1093 
 2. แผนท่ีโดยสังเขป 
3.ไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสิน 
 
ส่ิงทีไ่ฟฟ้าต้องท า 
    1. รับเร่ือง 
    2. ด าเนินการออกส ารวจหนา้งานร่วมกบัท่านในวนัถดัไป(หรือตามท่ีท่านนดั) 
    3. ขออนุมติัเบิกอุปกรณ์ 
    4. เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้PEA.จะตอ้งแจง้ขอดบัไฟดา้นแรงสูงล่วงหนา้ 7 วนั หากเป็นแรงต ่าตอ้งแจง้ขอ 
        ดบัไฟล่วงหนา้ 3 วนั 
5. เม่ือสามารถดบัไฟไดแ้ลว้จะด าเนินการภายใน 1 วนั 
 
หมายเหตุ  
- หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้หวัหนา้แผนกปฏิบติัการ 
โทร.083 – 4536399 หรือ โทร. 081 - 9541484 
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การจัดซ้ืออปุกรณ์ 

ส่ิงทีค่ลงัพสัดุต้องท า 
1. แจง้ความตอ้งการซ้ืออุปกรณ์ ดงัน้ี 

1.1 ซ้ืออุปกรณ์ราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปิดประกาศระยะเวลา 3 วนั 
1.2 ซ้ืออุปกรณ์ราคาเกิน 100,000 บาท ปิดประกาศราคากลาง และประกาศราคากลางบนระบบของ 

กฟภ. ระยะเวลา 3 วนั 
2. พิจารณาซ้ืออุปกรณ์จากผูข้ายท่ีเสนอราคาต ่าสุด 
3. ต่อรองราคา 
4. ท าใบสั่งซ้ือ(PO)ส่งใหผู้ข้าย 

 
ส่ิงทีผู้่ขายต้องท า 

1. ตอ้งเป็นผูข้ายท่ีอยูใ่นบญัชีผูข้ายกบั กฟภ. (Vender List) 

2. เสนอราคาอุปกรณ์ท่ีจะขายตามประกาศราคากลาง 

3. ยนืยนัราคาขายตามท่ีการไฟฟ้าต่อรองราคา 

4. ลงนามยนืยนัเป็นผูข้ายในใบสั่งซ้ือ (PO) 

5. ส่งอุปกรณ์ตามใบสั่งซ้ือ ภายใน 30 วนั 

- หากพบพนกังานท่านใดไม่ท าตามขอ้ปฏิบติัขา้งตน้ใหแ้จง้หวัหนา้แผนกคลงัพสัดุหลกั   

โทร  089 - 5719414 

- ทั้งน้ีในการท าธุรกรรมกบัแผนกคลงัพสัดุหลกัไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
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การตรวจรับอปุกรณ์ 

ส่ิงทีผู้่ขายต้องท า 
5. ส่งอุปกรณ์ตามใบสั่งซ้ือ (PO) 

6. แนบเอกสารการส่งของ 

ส่ิงทีไ่ฟฟ้าต้องท า 
6. ตรวจรับอุปกรณ์ตามจ านวน และมาตรฐานตามท่ี กฟภ. ก าหนด 
7. ลงนามรับสินคา้ ภายในวนัท่ีส่งสินคา้ 

หากพบพนกังานท่านใดไม่ท าตามขอ้ปฏิบติัขา้งตน้ใหแ้จง้หวัหนา้แผนกคลงัพสัดุหลกั  โทร  

089 - 5719414 

- ทั้งน้ีในการท าธุรกรรมกบัแผนกคลงัพสัดุหลกัไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
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การเบิก - จ่ายอปุกรณ์ 

ส่ิงทีผู้่เบิกอุปกรณ์ต้องท า 
7. ส่งใบเบิกล่วงหนา้ 1 วนั 

8. รอรับอุปกรณ์วนัถดัไป 

9. ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของอุปกรณ์ 

10. ลงนามรับอุปกรณ์ 

ส่ิงทีผู้่จ่ายอุปกรณ์(ผคล.)ต้องท า 
8. รับใบเบิกของล่วงหนา้ 1 วนั 
9. จ่ายอุปกรณ์ตามใบเบิกวนัถดัไป 
10. ลงนามจ่ายอุปกรณ์ 

หากพบพนกังานท่านใดไม่ท าตามขอ้ปฏิบติัขา้งตน้ใหแ้จง้หวัหนา้แผนกคลงัพสัดุหลกั  โทร  

089 - 5719414 

- ทั้งน้ีในการท าธุรกรรมกบัแผนกคลงัพสัดุหลกัไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
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คนืเงินค า้ประกนั (กรณเีลกิใช้ไฟฟ้า) 

ส่ิงทีลู่กค้าต้องท า 
1. ท าค าร้อง 2 แบบ     

1.1 ค  าร้องยกเลิกการใชไ้ฟ   
1.2 ค  าร้องขอคืนเงินประกนั 

2. หลกัฐานประกอบค าร้อง 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังาน
องคก์รของรัฐ 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูมี้อ านาจลงนาม 

ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาทะเบียนบา้นผูมี้อ านาจลงนาม 

ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีใชไ้ฟ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 1 เดือน) 

หนงัสือมอบอ านาจตน้ฉบบัติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
(กรณีมอบอ านาจ) 

ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีใชไ้ฟ 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบ  
(กรณีมอบอ านาจ) 

หนงัสือมอบอ านาจตน้ฉบบัติดอากรแสตมป์ 10 บาท  
(กรณีมอบอ านาจ) 

ส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ (กรณีมอบ
อ านาจ) 

ส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 

3. หลงัจากท่ีการไฟฟ้าด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 10 วนั (ท าการ) ท่านจะไดรั้บแจง้จากการไฟฟ้าโดย SMS 
หรือโทรศพัทติ์ดต่อ 
4. วธีิการรับเงินคืนดว้ยเงินสดหรือจ่ายเช็ค 
    4.1ลูกคา้ตามคู่สัญญามาดว้ยตนเองจ านวนเงินไม่เกิน 15,000 บาท (รับเงินสด)  แสดงบตัรประชาชน 
ตวัจริงเม่ือรับเงิน 
 4.2 ลูกคา้ตามขอ้4.1 จ  านวนเงินเกิน 15,000 บาท (จ่ายเช็ค) 
   4.3 ลูกคา้ตามขอ้ 4.1 กรณีมอบอ านาจ (จ่ายเช็ค) 
 4.4กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (จ่ายเช็ค) 
ส่ิงทีไ่ฟฟ้าต้องท า 
1.ท าค าร้องยกเลิกการใชไ้ฟฟ้าและค าร้องขอคืนเงินประกนัพร้อมหลกัฐานประกอบ 
2.ท าการถอดมิเตอร์ ตรวจสอบบนัทึกหน่วย ท าใบส าคญัจ่ายภายใน 15 วนั (ท าการ) 
3.ด าเนินการส่ง SMS (กรณีจ่ายเงินสด) และถา้รายใดจ่ายเป็นเช็คจะใชโ้ทรศพัทติ์ดต่อโดยตรง 

หมายเหตุ  หากมีขอ้สงสัยติดต่อสอบถามท่ีผูช่้วยหวัหนา้แผนกบญัชี โทร.093- 4953079 
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ค่าไฟฟ้าปรับปรุง (มเิตอร์ช ารุด-ละเมดิ) 

ส่ิงทีก่ารไฟฟ้าต้องท า 

1. ตรวจสอบด าเนินการรายท่ีผิดปกติ 
2. หากพบรายท่ีผดิปกติตอ้งช้ีแจงรายละเอียดตามขอ้มูลท่ีตรวจสอบและใหผู้ใ้ชไ้ฟเซ็นตรั์บทราบหรือถา้

ไม่พบผูใ้ชไ้ฟใหใ้ส่ท่ีตูไ้ปรษณีย ์(มีหลกัฐานใหผู้ใ้ชไ้ฟ 1 ชุด) 
3. ด าเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามสถิติการใชไ้ฟท่ีหายไป 

3.1 พิจารณาจากสถิติค่าไฟฟ้าท่ีหายไป 
3.2 ใชข้อ้มูลหลกัจากท่ีแกไ้ขหรือสับเปล่ียนมิเตอร์ใหถู้กตอ้ง 
3.3 พิจารณาจากสถิติการใชไ้ฟก่อนช ารุด 3-6 เดือน หรือหลงัสับเปล่ียนแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ 

4.   ส่งหนงัสือแจง้ผูใ้ชไ้ฟให้มาช าระเงินและเม่ือแจง้คร้ังท่ี 1 ไม่มาติดต่อด าเนินการ  จะส่งใบเตือนแจง้คร้ัง 
ท่ี 2  

       5. เม่ือแจง้คร้ังท่ี 2 ไม่มาอาจจะถูกด าเนินการงดจ่ายไฟ 
 
ส่ิงทีลู่กค้าต้องท า 

1. เม่ือไดรั้บเอกสารจากการไฟฟ้า ใหน้ าหลกัฐานนั้นมาจ่ายเงิน ณ ส านกังานการไฟฟ้า 

2. แต่ถา้มีขอ้สงสัยโทรสอบถามไดท่ี้ผูช่้วยหวัหนา้แผนกบญัชี โทร.093- 4953079หรือมาพบหนกังาน
เจา้หนา้ท่ีท่ีส านกังานการไฟฟ้า 

3. ถา้ท่านไม่มาติดต่อหรือช้ีแจงประการใดท่านจะถูกงดจ่ายไฟ   
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การเบิกค่ารักษาพยาบาล 

ส่ิงทีผู้่เบิกต้องท า 
1. ด าเนินการเตรียมเอกสารดงัน้ี 
 - แบบค าร้องและใบส าคญัจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

 - ใบเสร็จรับเงินตวัจริง 
 - ใบรับรองแพทย ์
 - หนงัสือรับรองยานอกบญัชีหลกัแห่งชาติ 

 - ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลประกอบใบเสร็จรับเงิน 

2.ผูเ้บิกเซ็นช่ือในช่องผูเ้บิกใหเ้รียบร้อย 
3.เสนอหวัหนา้แผนกลงนามในช่องผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 
   4. ยืน่แบบค าร้องและใบส าคญัจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  พร้อมหลกัฐานประกอบท่ีแผนกบริหารงานทัว่ไป 
 
ส่ิงทีผู้่ตรวจสอบต้องท า 
1.น าแบบค าร้องฯ มาด าเนินการลงคุมรับเอกสาร 
2.ตรวจสอบเอกสารวา่ครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ และมีสิทธ์ิเบิกค่ารักษาไดต้ามระเบียบของ กฟภ.หรือไม่ 
 - ตรวจสอบภายใน 1 วนั 
 - หากไม่ถูกตอ้งจะส่งกลบัใหแ้ผนกเจา้ของเร่ือง ภายใน 1 วนั นบัจากวนัไดรั้บเร่ือง 
    3. ด าเนินการตั้งหน้ีเบิกจ่ายในระบบ SAP 
    4. น าเสนอผูบ้ริหารลงนาม 
    5. ลงสมุดคุมเลขท่ีในการตั้งหน้ี 
    6. ส่งแผนกบญัชีประมวลผล 
 7. รับเงิน 
หมายเหตุ  
- หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้   
หวัหนา้แผนกบริหารงานทัว่ไป โทร.081 - 9546002 
 

1 วนั 
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การตรวจใบส าคญั 

ส่ิงทีผู้่เบิกต้องท า 
1.ยืน่เอกสารการเบิก และเอกสารประกอบ 
    2. เอกสารตอ้งผา่นการลงนามใหเ้รียบร้อย 

 
ส่ิงทีผู้่ตรวจสอบต้องท า 
1.ตรวจสอบเอกสาร ภายใน 1 วนันบัจากวนัไดรั้บเร่ือง 
2.ตั้งหน้ี 
    3. ใหผู้บ้ริหารลงนาม 
    4. ส่งบญัชี 
    5. รับเงิน 
หมายเหตุ  
- หากไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้   
หวัหนา้แผนกบริหารงานทัว่ไปโทร.081 – 9546002 
 
 

 

 

  

3 วนั 
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