
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใชไ้ฟฟ้าประเภทตดิต ั�งมเิตอรไ์ฟฟ้า ขนาดไมเ่กนิ 30 แอมป์ ใน

เขตเมอืง กรณีตรวจสอบการเดนิสายภายในกอ่นชําระคา่ธรรมเนยีม 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

งานขอใชไ้ฟฟ้าที�ตดิตั �งมเิตอรแ์รงตํ�าขนาด 5(15) แอมป์ ถงึ 30(100) แอมป์ ชนดิ 1 เฟส และ 3 เฟส สาํหรับบา้นอยูอ่าศยั 

อาคารชดุ อาคารพาณิชย ์สถานประกอบการ ในพื�นที�เขตเมอืง(พื�นที�ที�อยูใ่นเขตเทศบาลตามประกาศของทางราชการ) กรณี

ตรวจสอบการเดนิสายภายในกอ่นชาํระคา่ธรรมเนยีม เนื�องจากผูข้อใชไ้ฟฟ้าเดนิสายภายในสถานที�ขอใชไ้ฟฟ้ายังไมเ่รยีบรอ้ย 

เมื�อมาขอใชไ้ฟฟ้า โดยมเีงื�อนไข ดงันี� 

 

1.สถานที�ที�ขอใชไ้ฟฟ้า ตอ้งมรีะบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงตํ�าของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคพาดผา่น 

 

2.สถานที�ที�ขอใชไ้ฟฟ้า ตอ้งมเีลขที�บา้นของสถานที�ที�ขอใชไ้ฟฟ้า 

 

3.ผูข้อใชไ้ฟฟ้าจะตอ้งเดนิสายเมนไฟฟ้าจากตวับา้น/อาคาร ถงึเสาไฟฟ้า และปลอ่ยปลายสายจนถงึระดับที�ตดิตั �งมเิตอร ์

 

4.สถานที�ที�ขอใชไ้ฟฟ้า ตอ้งมกีารเดนิสายและตดิตั �งอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารใหเ้รยีบรอ้ยเป็นไปตามมาตรฐานที�วศิวกรรม

สถานแหง่ประเทศไทย หรอื ที�การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคกําหนด หากผลการตรวจสอบไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ.เป็นที�จะตอ้งให ้

แกไ้ขใหถ้กูตอ้งกอ่น มฉิะนั�น กฟภ. จะสงวนสทิธิ�ที�จะจา่ยไฟฟ้าให ้

 

5.กรณีมจํีานวนดวง โคม เตา้รับและ เครื�องไฟฟ้าที�ตดิตั �งไวแ้ลว้ และที�ตดิตั �งใหมร่วมกนัเกนิกวา่ 20 จดุ (หนึ�งจุด เทา่กับดวง

โคม 1 ชดุ หรอืเตา้รับ 1 ชดุ) หรอืใชไ้ฟฟ้าเกนิกวา่ 5 กโิลวัตต ์จะตอ้งสง่แผนผังการเดนิสาย และตดิตั �งอปุกรณ์ไฟฟ้าขนาด

มาตราสว่นไมเ่กนิ 1:100 จํานวน 2 ชดุเพื�อใชป้ระกอบในการตรวจสอบแผนผงัการเดนิสายนี� ผูข้อใชไ้ฟฟ้าจะจา้งการไฟฟ้าฯ

จัดทําใหก้็ได ้

 

หมายเหต ุ

 

1.กรณีตรวจสอบการเดนิสายภายในกอ่นชาํระคา่ธรรมเนยีมนั�นขั �นตอนการใหบ้รกิารแตล่ะขั �นตอนนั�นดําเนนิการไมต่อ่เนื�องกนั 

 

2.ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามระเบยีบการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค วา่ดว้ยมาตรฐานคณุภาพการบรกิาร พ.ศ. 2543 ใหด้าํเนนิการตดิตั �ง

มเิตอรพ์รอ้มจา่ยไฟฟ้า นับถดัจากวนัที�ผูข้อใชไ้ฟฟ้าไดช้ําระเงนิ โดยเขตชนบทใหด้าํเนนิการตดิตั �งพรอ้มจ่ายไฟฟ้าภายใน 2วนั

ทําการ 

 

3 .ระยะเวลาที�กํากบัในแตล่ะขั �นตอน เป็นเวลาการปฏบิัตงิานภายหลงัจากเจา้หนา้ที�ไดต้รวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบมี

ความถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 

 

4 . ระยะเวลาที�กํากบัในแตล่ะขั �นตอนจะขึ�นอยูก่ับความพรอ้มของผูย้ื�นในการชําระเงนิ การนัดหมายเพื�อตรวจสอบการตดิตั �ง

อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร และตดิตั �งมเิตอรพ์รอ้มจา่ยไฟ ทั �งนี� ไมร่วมเวลาในการเดนิทาง และ เวลาในการรอคอยนัดหมาย 

สาํหรับกรณีดาํเนนิการไม่ถกูตอ้งตามมาตรฐานฯ กฟภ.จะแจง้ผูข้อใชไ้ฟแกไ้ขและนัดหมายตรวจสอบครั �งตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคกําหนด))  
สาํนักงานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคทกุแหง่ทั�วประเทศ 
(http://peaportal.pea.co.th/peaoffice/)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับคาํรอ้งขอใชไ้ฟฟ้า สอบถามขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆ และนัด
หมายตรวจสอบการตดิตั �งอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 
(หมายเหต:ุ -)  

60 นาท ี การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
 

2) การพจิารณา 
ตรวจสอบการตดิตั �งอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 
(หมายเหต:ุ (ตามเวลาที�ไดนั้ดหมาย))  

0.5 วนัทําการ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
 

3) การพจิารณา 
อนุมัตคิาํรอ้ง 
(หมายเหต:ุ (ทั �งนี�เมื�ออนุมัตคํิารอ้งแลว้ กฟภ. จะแจง้ผูย้ื�นขอใช ้
ไฟใหม้าชาํระเงนิในการตดิตั �งมเิตอรไ์ฟฟ้าภายใน 1 วนัทําการ))  

15 นาท ี การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
 

4) การพจิารณา 
รับชาํระเงนิในการขอตดิตั �งมเิตอรไ์ฟฟ้า 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
 

5) การพจิารณา 
ตดิตั �งมเิตอรพ์รอ้มจา่ยไฟ 
(หมายเหต:ุ (ดําเนนิการภายหลงัที�ไดต้รวจสอบแลว้เป็นไปตาม
มาตรฐาน))  

2 วนัทําการ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีนําบตัรประชาชนตัวจรงิมา กฟภ. จะเป็นผูด้ําเนนิการ
คดัสําเนาให ้
2.สําเนาเอกสาร ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัขา้ราชการหรอืพนกังานองคก์ารของรฐั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีใชแ้ทนบตัรประชาชน 
2.กรณีการใชส้าํเนาเอกสาร ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

3) 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีนําทะเบยีนบา้นตัวจรงิมา กฟภ. จะเป็นผูด้ําเนนิการ
คดัสําเนาให ้
2. สาํเนาเอกสาร ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ทะเบยีนบา้นของสถานที�ใชไ้ฟ และหรอืเอกสารหลกัฐานแสดง
กรรมสทิธ ิ�หรอืสทิธคิรอบครองสถานที�ใชไ้ฟฟ้า 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สําเนาเอกสาร ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

แผนผงัสงัเขปแสดงที�ต ั�งของสถานที�ขอใชไ้ฟฟ้า 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) บตัรประจําตวัของผูม้อีํานาจลงนาม กรมการปกครอง 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. เฉพาะนติบิคุคล 
2. สาํเนาเอกสาร ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะนติบิคุคล 
) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

ใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพ ิ�ม (แบบ ภ.พ.20) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะนติบิคุคล 
) 

กรมสรรพากร 

9) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจตน้ฉบบั พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ( กรณีมอบใหบ้คุคลอื�นดําเนนิการแทน 
) 

- 

10) 
 

บตัรประจําตวัของผูม้อบและบตัรประจาํตวัของผูร้บัมอบอาํนาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีมอบใหบ้คุคลอื�นดําเนนิการแทน 
2.สําเนาเอกสาร ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

ทะเบยีนบา้นของผูม้อบและทะเบยีนบา้นของผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีมอบใหบ้คุคลอื�นดําเนนิการแทน 
2.สําเนาเอกสาร ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมตดิต ั�งมเิตอรใ์หม ่ขนาด 5(15)แอมป์ 1เฟส 
(หมายเหต:ุ (รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%))  

 คา่ธรรมเนยีม 728 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมตดิต ั�งมเิตอรใ์หม ่ขนาด 15(45)แอมป์ 1เฟส 
(หมายเหต:ุ (รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%))  

 คา่ธรรมเนยีม 4,621.5 บาท 
  
 

3) คา่ธรรมเนยีมตดิต ั�งมเิตอรใ์หม ่ขนาด 30(100)แอมป์ 1เฟส 
(หมายเหต:ุ (รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%))  

 คา่ธรรมเนยีม 12,383 บาท 
  
 

4) คา่ธรรมเนยีมตดิต ั�งมเิตอรใ์หม ่ขนาด 15(45)แอมป์ 3เฟส 
(หมายเหต:ุ (รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%))  

 คา่ธรรมเนยีม 16,004.5 บาท 
  
 

5) คา่ธรรมเนยีมตดิต ั�งมเิตอรใ์หม ่ขนาด 30(100)แอมป์ 3เฟส 
(หมายเหต:ุ (รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%))  

 คา่ธรรมเนยีม 38,754 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) PEA Call Center โทร. 1129 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
2) http://www.pea.co.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คูม่อืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 


