คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอใชไ้ ฟฟ้าประเภทติดตงมิ
ั เตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ใน
ํ
เขตชนบท กรณีชาระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน
หน่วยงานทีให้บริการ : การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
งานขอใช ้ไฟฟ้ าทีติดตังมิเตอร์แรงตําขนาด 5(15) แอมป์ ถึง 30(100) แอมป์ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส สําหรับบ ้านอยูอ
่ าศัย
อาคารชุด อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ ในพืนทีเขตชนบท(พืนทีทีอยูน
่ อกเหนือจากพืนทีเขตเทศบาลตามประกาศของทาง
ราชการ) กรณีชาํ ระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน เมือมาขอใช ้ไฟฟ้ า โดยมีเงือนไข ดังนี
1.สถานทีทีขอใช ้ไฟฟ้ า ต ้องมีระบบจําหน่ายไฟฟ้ าแรงตําของการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคพาดผ่าน
2.สถานทีทีขอใช ้ไฟฟ้ า ต ้องมีเลขทีบ ้านของสถานทีทีขอใช ้ไฟฟ้ า
3.ผู ้ขอใช ้ไฟฟ้ าจะต ้องเดินสายเมนไฟฟ้ าจากตัวบ ้าน/อาคาร ถึงเสาไฟฟ้ า และปล่อยปลายสายจนถึงระดับทีติดตังมิเตอร์
4.สถานทีทีขอใช ้ไฟฟ้ า ต ้องมีการเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในอาคารให ้เรียบร ้อยเป็ นไปตามมาตรฐานทีวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย หรือ ทีการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคกําหนด หากผลการตรวจสอบไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน กฟภ.เป็ นทีจะต ้องให ้
แก ้ไขให ้ถูกต ้องก่อน มิฉะนัน กฟภ. จะสงวนสิทธิทีจะจ่ายไฟฟ้ าให ้
5.กรณีมจ
ี ํานวนดวง โคม เต ้ารับและ เครืองไฟฟ้ าทีติดตังไว ้แล ้ว และทีติดตังใหม่รวมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึงจุด เท่ากับดวง
โคม 1 ชุด หรือเต ้ารับ 1 ชุด) หรือใช ้ไฟฟ้ าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต ้องส่งแผนผังการเดินสาย และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ าขนาด
มาตราส่วนไม่เกิน 1:100 จํานวน 2 ชุดเพือใช ้ประกอบในการตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี ผู ้ขอใช ้ไฟฟ้ าจะจ ้างการไฟฟ้ าฯ
จัดทําให ้ก็ได ้
หมายเหตุ
1.กรณีผู ้ใช ้ไฟมีความประสงค์ชําระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายในนันขันตอนการตรวจสอบเอกสาร อนุมัตค
ิ ํา
ร ้อง และรับชําระเงินในการขอติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า จะดําเนินการแล ้วเสร็จภายใน 1 วัน
2.ระยะเวลาการให ้บริการตามระเบียบการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค ว่าด ้วยมาตรฐานคุณภาพการบริการ พ.ศ. 2543 ให ้ดําเนินการติดตัง
มิเตอร์พร ้อมจ่ายไฟฟ้ า นับถัดจากวันทีผู ้ขอใช ้ไฟฟ้ าได ้ชําระเงิน โดยเขตชนบทให ้ดําเนินการติดตังพร ้อมจ่ายไฟฟ้ าภายใน 5 วัน
ทําการ
3 .ระยะเวลาทีกํากับในแต่ละขันตอน เป็ นเวลาการปฏิบัตงิ านภายหลังจากเจ ้าหน ้าทีได ้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบมี
ความถูกต ้องครบถ ้วนแล ้ว
4 . ระยะเวลาทีกํากับในแต่ละขันตอนจะขึนอยูก
่ ับความพร ้อมของผู ้ยืนในการชําระเงิน การนัดหมายเพือตรวจสอบการติดตัง
อุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในอาคาร และติดตังมิเตอร์พร ้อมจ่ายไฟ ทังนี ไม่รวมเวลาในการเดินทาง และ เวลาในการรอคอยนัดหมาย
สําหรับกรณีดาํ เนินการไม่ถก
ู ต ้องตามมาตรฐานฯ กฟภ.จะแจ ้งผู ้ขอใช ้ไฟแก ้ไขและนัดหมายตรวจสอบครังต่อไป

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: (ยกเว ้นวันหยุดทีทางการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคกําหนด))

สํานักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคทุกแห่งทัวประเทศ
(http://peaportal.pea.co.th/peaoffice/)/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 6 วันทําการ
ลําด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
รับคําร ้องขอใช ้ไฟฟ้ า สอบถามข ้อมูลรายละเอียดต่างๆ และนัด
หมายตรวจสอบการติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในอาคาร
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
อนุมัตค
ิ าํ ร ้อง
(หมายเหตุ: (ทังนีเมืออนุมัตค
ิ ําร ้องแล ้ว กฟภ. จะแจ ้งผู ้ยืนขอใช ้
ไฟให ้มาชําระเงินในการติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ าภายใน 1 วันทําการ))
รับชําระเงินในการขอติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ตรวจสอบการติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในอาคาร
(หมายเหตุ: (ตามเวลาทีนัดหมาย))
การพิจารณา
ติดตังมิเตอร์พร ้อมจ่ายไฟ
(หมายเหตุ: (ดําเนินการภายหลังทีได ้ตรวจสอบแล ้วเป็ นไปตาม
มาตรฐาน))

ระยะเวลา
60 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

15 นาที

การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

30 นาที

การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

1 วันทําการ

การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

4 วันทําการ

การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1.กรณีนําบัตรประชาชนตัวจริงมา กฟภ. จะเป็ นผู ้ดําเนินการ
คัดสําเนาให ้
2.สําเนาเอกสาร ลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง)
2)
บ ัตรประจําต ัวข้าราชการหรือพน ักงานองคก
์ ารของร ัฐ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1.กรณีใช ้แทนบัตรประจําตัวประชาชน
2.สําเนาเอกสาร ลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง)
3)
ทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1.กรณีนําทะเบียนบ ้านตัวจริงมา กฟภ. จะเป็ นผู ้ดําเนินการ
คัดสําเนาให ้
2. สําเนาเอกสาร ลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง)
4)
ทะเบียนบ้านของสถานทีใชไ้ ฟ และหรือเอกสารหล ักฐานแสดง
กรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองสถานทีใชไ้ ฟฟ้า
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาเอกสาร ลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง)
ั
5)
แผนผ ังสงเขปแสดงที
ตงของสถานที
ั
ขอใชไ้ ฟฟ้า
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
บ ัตรประจําต ัวของผูม
้ อ
ี ํานาจลงนาม
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

ลําด ับ

7)

8)

9)

10)

11)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ (1. เฉพาะนิตบ
ิ ค
ุ คล
2. สําเนาเอกสาร ลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง)
หนงั สือร ับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ( เฉพาะนิตบ
ิ ค
ุ คล
)
ใบทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิม (แบบ ภ.พ.20)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ( เฉพาะนิตบ
ิ ค
ุ คล
)
หนงั สือมอบอํานาจต้นฉบ ับ พร้อมตด
ิ อากรแสตมป์
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบให ้บุคคลอืนดําเนินการแทน)
บ ัตรประจําต ัวของผูม
้ อบและบ ัตรประจําต ัวของผูร้ ับมอบอํานาจ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีมอบให ้บุคคลอืนดําเนินการแทน 2.สําเนาเอกสาร
ลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง)
ทะเบียนบ้านของผูม
้ อบและทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอํานาจ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีมอบให ้บุคคลอืนดําเนินการแทน 2.สําเนาเอกสาร
ลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง)

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมติดตงมิ
ั เตอร์ขนาด 5(15)แอมป์ 1เฟส
(หมายเหตุ: (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%))

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมสรรพากร

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 728 บาท

2)

ค่าธรรมเนียมติดตงมิ
ั เตอร์ขนาด 15(45)แอมป์ 1เฟส
(หมายเหตุ: (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%))

ค่าธรรมเนียม 4,621.5 บาท

3)

ค่าธรรมเนียมติดตงมิ
ั เตอร์ขนาด 30(100)แอมป์ 1เฟส
(หมายเหตุ: (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%))

ค่าธรรมเนียม 12,383 บาท

4)

ค่าธรรมเนียมติดตงมิ
ั เตอร์ขนาด 15(45)แอมป์ 3เฟส
(หมายเหตุ: (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%))

ค่าธรรมเนียม 16,004.5 บาท

5)

ค่าธรรมเนียมติดตงมิ
ั เตอร์ขนาด 30(100)แอมป์ 3เฟส
(หมายเหตุ: (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%))

ค่าธรรมเนียม 38,754 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
1)
PEA Call Center โทร. 1129
(หมายเหตุ: -)
2)
http://www.pea.co.th
(หมายเหตุ: -)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ

ลําด ับ
3)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคูม
่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 21/07/2558

