


 

ค ำน ำ 
  

             กองออกแบบระบบไฟฟ้า(ภาคเหนือ,ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ,ภาคใต)้[กรฟ.(น.ฉ.ต.)] และ

กองออกแบบระบบไฟฟ้า(ภาคกลาง)[กรฟ.(ก)] มีภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ (Job Description) ใน

การใหบ้ริการ กฟภ. และหน่วยงานภายนอก  ดา้นการส ารวจ ออกแบบระบบสายส่ง ทัว่ประเทศ 

ยกเวน้ 3 จงัหวดัคือ กรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี สมุทรปราการ  มีรายละเอียดดงัน้ี  

 1.ด าเนินงานดา้นระบบสายส่งตามโครงการต่างๆของ กฟภ., และงานท่ีหน่วยงานต่างๆร้องขอ

รวมทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมภายนอก (ผูใ้ชไ้ฟ) ในการส ารวจ-ออกแบบ พร้อมประมาณ และตรวจสอบ

แบบก่อสร้าง 

 2.ใหค้  าปรึกษาดา้นการออกแบบ และวศิวกรรมสายส่ง 

 3.ติดตามศึกษาวทิยาการ และเทคโนโลยใีหม่ๆในงานวศิวกรรมสายส่ง 

 หนงัสือคู่มือการปฏิบติังาน กระบวนการออกแบบสายส่งน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ

ภายใน กฟภ.รับทราบหนา้ท่ีความรับผดิชอบและขั้นตอนการท างานของ กรฟ.(น.ฉ.ต) และ กรฟ.(ก) 

 อน่ึงหากมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามไดท่ี้ ประจ ากอง กรฟ.

(น.ฉ.ต.)  และ กรฟ.(ก) โทรศพัท ์5720, 5610  โทรสาร 5812, 5654 

 

  
 กองออกแบบระบบไฟฟ้า(ภาคเหนือ, 
 ภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ,ภาคใต)้ 
 กองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคกลาง) 
 ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า 
 สายงานวศิวกรรม 
 สิงหาคม  2559 

 



 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
1.  วตัถุประสงค ์
2.  ขอบเขต 
3.  ค  าจ  ากดัความ 
4.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
5.  ผงัการไหลของกระบวนงาน (Work Flow Chart) 
6.  ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
7.  มาตรฐานงาน 
8.  ระบบติดตามประเมินผล 
9.  เอกสารอา้งอิง 
10.  แบบฟอร์มท่ีใช ้
11.  ระบบ SAP/ ระบบ Software/ โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนๆ/เคร่ืองมืออ่ืนๆ  
  ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
12.  ภาคผนวก 
  ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 
  กฎระเบียบ/ค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
  อ่ืนๆ 
  - การจดัท าควบคุมภายใน (กระดาษท าการ 8 ช่อง) 

  - การจดัท าขอ้ตกลงระดบัการใหบ้ริการ (SLA) 

  - ตารางประมาณชัว่โมงแรงงาน (Man-hour) 

  - ประวติัการปรับปรุงคู่มือการปฏิบติังาน 

 รายช่ือผูจ้ดัท า 

 

1 
1 

1-2 
2 
3 
4-5 
5-7 
 8 
8 
8-9  
9 
 
10 

 
 

 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

คู่ มือ ก า ร ป ฏิบั ติ ง า น  ( Work Manual)  
          1 

 

กระบวนการออกแบบระบบสายส่ง                                  ฝ่าย  งานระบบไฟฟ้า    กอง ออกแบบระบบไฟฟ้า 

 

 
1. วัตถุประสงค์  

คู่ มือการปฏิบัติงาน(Work Manual )  ฉบับน้ี   จ ัดท า ข้ึนเพื่อก าหนดขั้ นตอน และ
วิธีการปฏิบัติงานออกแบบก่อสร้าง หรือปรับปรุงสายส่งทั้ งระบบ เหนือดิน และใต้ดิน  
และสามารถด าเนินการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานท่ีก าหนด  

2. ขอบเขต  
การออกแบบก่อสร้ า ง  ห รือปรับป รุงสาย ส่ ง  115  เควี  ส าหรับง านขยาย เขต

ระบบไฟฟ้าให้ธุรกิจอุตสาหกรรมภายนอก(ผู ้ใช้ไฟ)  หรืองานก่อสร้างตามโครงการ
ต่างๆของ กฟภ.  ทั้ งระบบเหนือดินและใต้ดิน  ทั่วประเทศ  ยกเว ้น  3  จ ังหว ัด  ที่อยู่ใน
เขตของการไฟฟ้านครหลวงคือ  กรุง เทพมหานครฯ นนทบุ รี  และสมุทรปราการ โดย
เ ร่ิ ม ต ้นกระบวนง านจ ากก ารรับ ง านจากหน่ว ย ง านต่า งๆ  แล ้วน า ม าทบทวน  แล ะ
ตรวจสอบ เอกสารประกอบค า ร้อง แล ้วน ามาจ ัดท าแผนปฎิบ ัติง าน  ศึกษาวิ เ คราะ ห์ 
ว า ง แผนระบบไฟ ฟ้ า ( เ ฉพ าะ ง านผู ้ใ ช ้ไฟ )  แล ้ว เ ต รี ย มก า รส า ร ว จฯ  จ ัดท า แผนผ ัง 
ประมาณราคา  เสนอขออนุม ัติ  หลังจากได้รับอนุม ัติแล้วจะจ ัด ส่งรายละ เอียดให้ก ับ
ลูกค้า/ผู ้ใช้ไฟ และจัดเก็บเ ร่ือง สุดท้ายรวบรวมและประเมินผลการท างาน  

3. ค ำจ ำกัดควำม  
 3.1  มาตรฐาน A5  หมายถึง  แบบมาตรฐานการก่อสร้างไฟฟ้าแรงสูง   115 เควี  
 3.2  มาตรฐาน A3  หมายถึง  แบบมาตรฐานการก่อสร้างไฟฟ้าแรงสูง    33  เควี  
 3.3  มาตรฐาน A2   หมายถึง  แบบมาตรฐานการก่อสร้างไฟฟ้าแรงสูง    22  เควี  
 3.4  มาตรฐาน A0  หมายถึง  แบบมาตรฐานการก่อสร้างไฟฟ้าแรงต ่า   400 โวลท์  
 3.5   มาตรฐาน A7   หมายถึง  แบบมาตรฐานการก่อสร้างไฟฟ้า   แบบใต้ดิน  ทุก    
                                                ระดับแรงดัน  
 3.6  มาตรฐาน A8   หมายถึง  แบบมาตรฐานการก่อสร้างของงานดา้นโยธา 
 3.7  มาตรฐาน A9   หมายถึง  มาตรฐานกฎและระเบียบของงานก่อสร้างไฟฟ้า  
 3.8  ผู้รับผิดชอบ     หมายถึง  วศก.,พชง. ,  และพนักงานที่ได้รับมอบหมาย  
 3.9   ผู ้อ  านวยการกอง หมายถึง  ผู ้บ ริหารต าแหน่งสูงสุดของกรฟ.(น.ฉ.ต.)  หรือ                

                                        กรฟ.(ก.)  
 3.10  ผู ้มีอ  านาจอนุมัติ   หมายถึง  ผวก.  หรือ ผู ้ท่ี  ผวก.มอบหมาย  
 3.11 ลูกค้า              หมายถึง  หน่วยงานต่างๆของ กฟภ. (ไม่รวมหน่วยงานใน   

                                       ในสายงานวิศวกรรม)  
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 3.12 ผู ้ใช้ไฟ          หมายถึง   ผู ้ใช้ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นลูกค้าของ กฟภ.        
       
3.13 สัญลักษณ์ Flow Chart  
                                             คือ จุดเ ร่ิมต้นและส้ินสุดของกระบวนการ  
                                         

            คือ กิจกรรม และปฏิบัติงาน  
                                          

  
  
            

                                                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 4.1  ส ารวจ  –  ออกแบบ พร้อมประมาณการ  ระบบสาย ส่ง  ตามโครงการต่า งๆ
ของ  กฟภ .  แล ะธุ ร กิจ อุต ส าหกรรม  ภ า ยนอก  ( ผู ้ใ ช ้ไ ฟ )  พ ร้อมทั้ ง จ ัด ท า เ อ กส า ร
ประกวดราคา และตรวจสอบแบบก่อสร้าง        
 4.2  ให้ค  าปรึกษาด้านการออกแบบ และวิศวกรรมสายส่ง  
 4.3 ติดตามศึกษาวิทยาการ  และเทคโนโลยีใหม่ๆในงานวิศวกรรมสายส่ง  
   
 

3.13.4 

3.13.5 

คือ เอกสาร/รายงาน 

3.13.1 

3.13.2 

3.13.3 คือ การตัดสินใจ  
 

คือ ทิศทาง/การเคล่ือนไหวของงาน  

3.13.6 

คือ จุดเช่ือมต่อระหวา่งขั้นตอน เช่น กรณีการเขียน 

กระบวนการไม่สามารถจบไดใ้น 1 หนา้ 

3.13.7 คือ ฐานขอ้มูล 

3.13.8 คือ จุดควบคุมกิจกรรมหลักท่ีคาดว่าจะเกิด 

ปัญหาบ่อย/ต้องควบคุมพิ เศษ  
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30 วนั/ร้อยละ 

ความถูกต้องครบถ้วน 

ของข้อมลูการส ารวจ 

5. ผังกำรไหลของกระบวนกำร (Work Flow Chart)  
ช่ือกระบวนการ :  

ออกแบบสายส่ง (โครงการ) 
ผูรั้บผิดชอบ : 

กรฟ.(น.ฉ.ต.),  กรฟ(ก) 
 

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ : 
สามารถด าเนินการออกแบบสายส่ง (งานตามโครงการ
ต่างๆของ กฟภ. และงานท่ีหน่วยงานต่างๆร้องขอ) 
เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานท่ีก าหนด 

ผูส่้งมอบ/
กระบวนการ
ก่อนหนา้ 

ปัจจยัน าเขา้ ขั้นตอน และ ผูรั้บผิดชอบ ผลผลิต/ผลลพัธ ์
ลูกคา้/ผูน้ าไปใช้
กระบวนการ

ถดัไป 

กรอบเวลา 
/ตวัช้ีวดั 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time / 
Indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5 วนั 

 ผบห., (กรฟ.) 

รับงาน 

เตรียมการส ารวจฯ ส ารวจพืน้ท่ี และออกแบบ 

  

 

จดัท าแผนผงั

ผนผงั 

จดัส่งรายละเอียดให้ลกูค้า/ผู้ใช้ไฟ และจดัเก็บเร่ือง 

แผนกท่ีได้รับมอบหมายและ ผสผ. (กรฟ.) 

 

ผบห. (กรฟ.) 

รายละเอียด
โครงการ 

รายละเอียดงานท่ี

อนุมติัแลว้ใหลู้กคา้ 

แลว้จดัเกบ็ตน้ฉบบั

ตามระบบ 

แผนผงัรายละเอียดต่างๆตามท่ีได้

ส ารวจมา 

 

ลกูค้า และ 

หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

กคก. 

 

 1 น 

4 วนั 

 25 วนั 

 35 วนั

วนั 

  10 วนั 

Y 

 

 4 วนั 

 2 วนั 

N 

 5 วนั 

 

 เร่ิมต้น 

จดัท าแผนปฏิบตัิงาน 

แผนกท่ีดูแลเขตพืน้ท่ีหรือท่ีได้รับมอบหมาย (กรฟ.) 

ผสผ. (กรฟ.) 

พิจารณาอนมุตั ิ

แผนกท่ีได้รับมอบหมาย (กรฟ.) 

    ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารประกอบ
โครงการ 

 

 

 ผบห.,แผนกท่ีดแูลเขตพืน้ท่ี หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ประมาณราคา,จดัท ารายละเอียดเสนอขอ

อนมุติั 

 แผนกท่ีดูแลเขตพืน้ท่ีหรือท่ีได้รับมอบหมาย (กรฟ.) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

สิน้สดุ 

ผบห. (กรฟ.)  

รวบรวมข้อมลูและประเมินผลการท างาน รายงานผลการติดตามประเมินการ

ท างาน 

9 

กรฟ. 
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6. ขั้ นตอนกำรปฏิบัติงำน  
 6.1 ผบห. บนัทึกรายละเอียดของงานลงในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วน าเสนอ อก. หรือ 
ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน เพื่อลงนามสั่งการใหแ้ผนกด าเนินการ (Flow Chart  ล าดบัท่ี 1) 
 6.2 การตรวจสอบเอกสาร (Flow Chart  ล าดบัท่ี 2) 
 กรณีงานโครงการ  ผูรั้บผิดชอบตรวจสอบเอกสารและทบทวนความตอ้งการร่วมกบั
ลูกคา้ แลว้จดัท าเป็นแผนปฏิบติัประจ าปีเสนอใหลู้กคา้ทราบ แลว้น ามาปฏิบติั 
 กรณีงานท่ีไม่อยูใ่นโครงการ  ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งทบทวนความตอ้งการและตรวจสอบ
เอกสารท่ีลูกคา้ส่งมาให ้  หากเอกสารท่ีลูกคา้ส่งมาใหไ้ม่ครบถว้นสมบูรณ์  ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งแจง้
ให้ลูกคา้ทราบโดยเร็ว ทั้ งน้ี การแจง้ให้ลูกคา้ทราบดงักล่าวจะตอ้งแจง้เป็นบนัทึกหรือโทรสาร 
นอกเหนือจากการแจง้ดว้ยวาจา   
 6.3 ผูรั้บผดิชอบจดัท าแผนปฏิบติังานตามแบบฟอร์มใบบนัทึกแผนและผลการปฏิบติังาน 
(FM-อส1-อส1-002)  ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงท่ีท าไวก้บัลูกคา้  และเป้าหมายดา้นคุณภาพของสาย
งานวิศวกรรม  แล้วเสนอ หผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 4 วนัท าการ นับจากได้รับ
มอบหมายงาน 
  หผ. จะตอ้งใชแ้บบฟอร์ม FM-อส1-อส1-002  ติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของงาน
ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติังานทุกสัปดาห์ หากพบวา่ การปฏิบติังานในขั้นตอนใดมีการเปล่ียนแปลง
ไปจากข้อตกลง ให้ หผ . และผู ้รับผิดชอบร่วมท าการแก้ไข และรายงานให้ อก . หรือ 
ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก อก. ทราบและแจง้ให้ลูกคา้ทราบต่อไป และบนัทึกผลการเปล่ียนแปลงใน
แบบฟอร์ม FM-อส1-อส1-002  ดว้ย (Flow Chart  ล าดบัท่ี 3)    
 6.4 ผูรั้บผิดชอบประสานงานกบัลูกคา้ หรือหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ แขวงการทาง 
เพื่อแจง้ก าหนดการ ส ารวจ หรือวนัท่ีจะไปประสานงาน   
 ผูรั้บผิดชอบเร่ิมส ารวจตามวิธีปฏิบติังาน การส ารวจและจดัท าแผนผงัรายละเอียดพื้นท่ี   
และท าการออกแบบตามวิธีปฏิบติังานการออกแบบสายส่ง วิธีปฏิบติังานการติดตั้งหมอ้แปลง 
มาตรฐานก่อสร้าง (A0 - A9) โดยเป็นไปตามระเบียบหลกัเกณฑ์ กฟภ. ท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ย (  Flow 
Chart  ล าดบัท่ี 4 ) 
 6.5 ผูรั้บผดิชอบ เขียนแบบตามคู่มือการเขียนแบบแผนผงั   เม่ือด าเนินการแลว้เสร็จ ส่งให้
พนกังานผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง  พร้อมทั้งลงนามรับรองดว้ย (Flow Chart  ล าดบัท่ี 5 )  
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 6.6 ผูรั้บผิดชอบประมาณราคาค่าก่อสร้างตามคู่มือจดัท าประมาณการฯ, คู่มือราคา
มาตรฐานฯ, วิธีปฏิบติังานการประมาณราคา คู่มือการใช้โปรแกรมประมาณการ และระเบียบ
หลกัเกณฑ ์กฟภ. ท่ีเก่ียวขอ้ง   
  ผู้รับผิดชอบ จัดท าบันทึก เพื่อเสนอขออนุมัติงาน โดยแนบรายละเอียดต่าง ๆ 
 ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าเสนอ หผ. พิจารณา (  Flow Chart  ล าดบัท่ี 6) 
 6.7 เม่ือ หผ. พิจารณากลั่นกรองงานท่ีผูรั้บผิดชอบเสนอแล้ว หากถูกต้องเรียบร้อย  
ใหน้ าเสนอผูบ้ริหารตามสายงานจนถึงผูมี้อ านาจอนุมติั เพื่อพิจารณาอนุมติั 
  หากผูบ้ริหารตามสายงาน หรือผูมี้อ  านาจอนุมติั มีขอ้แกไ้ขประการใด จะแจง้ อก. หรือ 
ผูท่ี้ อก.มอบหมายทราบ และส่งงานคืนมาด าเนินการแกไ้ข ผูรั้บผดิชอบงาน ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ
ปฏิบติังานการควบคุมผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด เม่ือไดรั้บการแกไ้ขแลว้ อก. หรือผูท่ี้ 
อก. มอบหมาย น าเสนออีกคร้ังหน่ึง (  Flow Chart  ล าดบัท่ี 7 ) 
 6.8 เม่ือผูรั้บผิดชอบได้รับงานท่ีผูมี้อ  านาจอนุมติั อนุมติัแล้ว ต้องจดัส่งเร่ืองให้แผนก
บริหารงานทัว่ไป จดัท าส าเนาและจดัส่งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้ให้ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจดัเก็บ
บนัทึกคุณภาพต่าง ๆ เขา้แฟ้มงาน ตามดชันีการจดัเก็บบนัทึกคุณภาพ (FM-อส2-อส1-013) (  Flow 
Chart  ล าดบัท่ี 8 ) 
 6.9 หผ. ด าเนินการรวบรวมผลการปฏิบติังานจากแบบฟอร์ม FM-อส1-อส1-002 แลว้
จดัส่งให้ผูท่ี้ อก. มอบหมาย เพื่อจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานตามแบบฟอร์ม FM-อส1-อส1-003 
น าเสนอ อก. พิจารณาประเมินผลการท างานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายทุกไตรมาส (3 เดือน) และใน
กรณีท่ีไม่ได้ตามเป้าหมาย ให้ อก. ด าเนินการสั่งการแก้ไขปรับปรุงตามระเบียบปฏิบติังาน  
การปฏิบติัการแกไ้ข และป้องกนั (Flow Chart  ล าดบัท่ี 9 ) 
 
7. มำตรฐำนงำน  

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม  (งานตามโครงการต่างๆของ กฟภ.  และ
ไม่อยู่ในโครงการ ขั้ นตอนท่ี 1-8 จะใช้เวลาไม่ เ กิน 120 ว ัน ต่อ งาน)  

 
ขั้ นตอน/กิจกรรม  มำตรฐำนคุณภำพงำนของกิจกรรม  

1.การรับงานเข้ากอง  1.1 บนัทึกรายละเอียดของงานลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
       และจ่ายงานใหแ้ผนก 
1.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (2วนั) 
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ขั้ นตอน/กิจกรรม  มำตรฐำนคุณภำพงำนของกิจกรรม  
2.การตรวจสอบเอกสาร  2.1 ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสารของ 

       ลูกคา้ 
2.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (4วนั) 

3.การวางแผนจดัท าแผนปฏิบติังาน 3.1 จดัท าแผนระยะเวลาการด าเนินงาน ตาม แบบฟอร์ม 
      แผนและผลการปฏิบติังาน / สอบถาม รายละเอียด 
      เบ้ืองตน้ จากเขต หรือไฟฟ้าหนา้ งานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (4วนั) 

4.การเตรียมการ ออกส ารวจ ออกแบบ,  
    ส ารวจพื้นท่ี เพื่อออกแบบระบบ 
   ไฟฟ้า 

4.1 ประสานงานกบัลูกคา้  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง, 
     ออกส ารวจรายละเอียดพื้นท่ีหนา้งานเพื่อ การออกแบบ 
     และประมาณระบบไฟฟ้า 
4.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (25 วนั) 

5. การจัดท าแผนผังระบบไฟฟ้า  5.1 เม่ือส ารวจพื้นท่ีหนา้งานเสร็จก็จะท าการออกแบบ 
      ระบบไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและสอดคลอ้งกบั 
      พื้นท่ีหนา้งานออกมาในรูปของแผนผงั   
5.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (30 วนั) 

6. การประมาณการ และการ   
   จ ัดท ารายละเอียดเสนอขอ   
   อนุมัติ  

6.1 ประมาณการอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้างและ 
     ค่าใชจ่้ายทั้งหมด จากโปรแกรมประมาณการของ กฟภ. 
     พร้อมจดัท าบนัทึก และรวบรวมรายละเอียดต่างๆ 
     น าเสนอขออนุมติัตามสายงาน 
6.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (35 วนั) 

7. การพิจารณาอนุมัติ  7.1 ผูมี้อ  านาจอนุมติั  พิจารณาความถูกตอ้งและอนุมติั 
7.2 ระยะเวลาการพิจารณาและอนุมติัไม่สามารถ    
     ก าหนดได ้เน่ืองจากอยูน่อกเหนือการควบคุม 
     (ประมาณ 10 วนั) 
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ขั้ นตอน/กิจกรรม  มำตรฐำนคุณภำพงำนของกิจกรรม  

8. การจดัส่งรายละเอียดใหลู้กคา้และ 
    จดัเก็บเร่ือง 
 

8.1 เม่ืองานไดรั้บการอนุมติัแลว้ จะส่งรายละเอียดต่างๆ 
     ใหลู้กคา้ และ การไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการ 
     ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง       
8.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (5 วนั) 

9. การรวบรวมข้อมูลและ   
   ประเมินผลการท างาน  

9.1 รวบรวมขอ้มูล และประเมินผลระยะเวลา 
        การท างานทั้งหมด วา่อยูใ่นระยะเวลาท่ี ก าหนด  
        หรือไม่ 
9.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (5วนั) 

 
7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม  

 7.2.1 ระยะ เวลาการด า เ นินการตั้ งแต่ เ ร่ือง เข้ากองจนถึงว ันที่แจ ้ง ส่วน ท่ี
เ ก่ียวข้อง(ถึงขั้ นตอน/กิจกรรมที่  8)ต้องไม่ เ กินตามที่ได้ท  าข้อตกลงไว้ ทั้ ง น้ีงานแต่ละ
ประเภทจะมีระยะเวลาด า เนินการแตกต่างกันออกไป ดัง น้ี     
  7.2.1.1  ระบบจ าหน่าย/สายส่งเหนือดินตามโครงการต่างๆ และ   
                                   ตามท่ีหน่วยงานต่างๆร้องขอ แล้ว เสร็จภายใน 120ว ัน/งาน  
  7.2.1.2  ระบบจ าหน่าย/สายส่งใต้ดินตามโครงการต่างๆ และตามท่ี   
                                   หน่วยงานต่างๆร้องขอ แล้ว เสร็จภายใน 150 ว ัน/งาน  
 7.2.2  การออกแบบและประมาณการ  มีค ว ามถูกต ้อ งและ เ ป็นไปตาม
มาตรฐาน  
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8. ระบบติดตำมประเมินผล  

รำยกำรตรวจสอบติดตำม  
 

ผู้ตรวจติดตำม ผู้รับกำรตรวจ
ติดตำม  

กรอบเวลำในกำร
ประเมินผล 

1.   ผงัการไหลของกระบวนการ    
      (Work  Flow  Chart) 

  
2. มาตรฐานงาน 

  
3.  แบบฟอร์มท่ีใช ้ 
  
4.   ระบบ SAP/ระบบ Software/   
     โปรแกรมส าเร็จรูป 
  
 5.   การปรับปรุงแกไ้ขตามผลการ   
       ตรวจติดตาม 
   
  6.  อ่ืน  ๆ
   - การควบคุมภายใน 
 - SLA 

  
 
 
  

 
             
 
              

อก. 
  

  
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
 
 
 

ผูป้ฏิบติังาน 
 
  
  
 
 
  
 
 
  

  
 

 
 
 
 
อย่างน้อยปีละ 
1 ค ร้ัง(ภายใน
เดือน ก.ย.)  

 
 
  

 
9. เอกสำรอ้ำงอิง  

มาตรฐาน A5, A3, A2, A0, A7,  A8,  A9   
10. แบบฟอร์มที่ ใ ช้     
 10.1  ใบบนัทึกแผน และผลการปฏิบติังาน ใบรายงานผลการปฏิบติังาน ( Flow Chart ล าดบั
ท่ี 3, 9 )  

 10.2 Transmission line detail ( Flow Chart ล าดบัท่ี 6 ) 

 10.3 22 kV input detail ( Flow Chart ล าดบัท่ี 6 )  
 10.4 33 kV input detail ( Flow Chart ล าดบัท่ี 6 ) 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

คู่ มือ ก า ร ป ฏิบั ติ ง า น  ( Work Manual)  
          9 

 

กระบวนการออกแบบระบบสายส่ง                                  ฝ่าย  งานระบบไฟฟ้า    กอง ออกแบบระบบไฟฟ้า 

 

 10.5 ใบกรอกประมาณการค่าสมทบ และค่าตรวจสอบ ( Flow Chart ล าดบัท่ี 6 ) 
 10.6 ดชันีการจดัเก็บบนัทึกคุณภาพ ( Flow Chart ล าดบัท่ี 9 ) 
11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมส ำ เ ร็จรูปอื่น ๆ/ เคร่ืองมืออื่นๆ  ที่ ใ ช้ ในกำร
 ปฏิบัติงำน  
 11.1 Auto CAD ( Flow Chart ล าดบัท่ี 5 )  
 11.2 MS Word ( Flow Chart ล าดบัท่ี 7 ) 
 11.3 MS Excel ( Flow Chart ล าดบัท่ี 7 ) 
 11.4 SAP. ( Flow Chart ล าดบัท่ี 1, 8 ) 
 11.5 ลอ้วดัระยะทาง , เทปวดัระยะทาง , เข็มทิศ , กลอ้งวดัความสูง , กลอ้งวดัระดบั ,  
  ไม ้STAFF  ( Flow Chart ล าดบัท่ี 4 ) 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

(แบบฟอร์มเปล่า) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

(แบบฟอร์มด าเนินการ) 
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ตัวอย่าง 

กฎระเบียบ/ค าส่ังที่เกีย่วข้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

คู่มอืการขอใชไ้ฟเฉพาะรายระบบ  115  เควี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

สารบญั  
 

คูม่อืการขอใชไ้ฟเฉพาะรายระบบ  115  เคว ี
 

 
 หน้า 
1.  สถานที่ติดต่อขอใช้ไฟฟ้า            1 
 

2.  การขอใช้ไฟระบบ 115 เควี            2 
2.1 กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอขยายเขตสายส่ง และสถานีไฟฟ้า      2 

โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้าภายในเอง     
2.2 กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอขยายเขตสายส่ง และสถานีไฟฟ้า      3 

โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะสายส่งภายในบริษัท   
2.3 กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายเดิมขอปรับเพิ่ม-ลดขนาด และจ านวนหม้อแปลง     4 

ที่สถานีไฟฟ้าแห่งเดิม  โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ด าเนินการเอง 
2.4 กรณีผู้ขอใช้ไฟรายเดิมขอก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ (เฟสที่2) ภายในบริเวณ     5 

พื้นที่ของบริษัท โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้าภายในเอง  
2.5 กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายเดิมขอก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ (เฟสที่2) ภายในบริเวณพื้นที่     6 

ของบริษัท โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะสายส่งภายในบริษัท  
2.6 กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ด าเนินการออกแบบก่อสร้างสายส่ง     7 

และสถานีไฟฟ้าภายในทั้งหมด   
2.7 สรุป            7 

 

3. ระยะเวลาการส ารวจออกแบบจัดท าแผนผังก่อสร้าง        8   

4.  การก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี            9 
 

5.  การประสานงานกับกองเกี่ยวข้อง          10  

6. ข้อควรด าเนินการในการขอใช้ไฟระบบ 115 เควี       12 
 

7. รายละเอียดที่ควรทราบ         13 
  

************************** 
   

 
 
 
 
 
 
 



  

คูม่อืการขอใชไ้ฟเฉพาะรายระบบ  115  เคว ี
 
1. สถานที่ติดต่อขอใช้ไฟฟ้า  

 

 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าระบบ  115  เควี   สามารถยื่นหนังสือพร้อมเอกสารต่างๆ 
ในการขอใช้ไฟระบบ  115  เควี  ได้ที่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่  อาคาร 3  ชั้น 7 เลขที่ 200  
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  ณ 

 

1) กองออกแบบระบบไฟฟ้า  (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้)  
(ผู้อ านวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) โทรศัพท์ 

 0 2590 5720 โทรสาร 0 2590 5812) 
- แผนกออกแบบสายส่ง 1 (ภาคเหนือ) โทรศัพท์  0 2590 5724  ส าหรับผู้ใช้ไฟที่มีพ้ืนที่อยู่ใน

เขตจังหวัด เชียงใหม่, ล าพูน, เชียงราย, ล าปาง, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, พิษณุโลก, ก าแพงเพชร, สุโขทัย, ตาก, 
พิจิตร, อุตรดิตถ์, น่าน, แพร่, ลพบุรี, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, สิงห์บุรี, ชัยนาท และอุทัยธานี   

- แผนกออกแบบสายส่ง 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โทรศัพท์  0 2590 5725 ส าหรับผู้ใช้ไฟที่
มี พ้ืนที่อยู่ในเขตจังหวัด อุดรธานี, ขอนแก่น, นครพนม, สกลนคร, เลย, หนองคาย , หนองบัวล าภู , 
อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, มุกดาหาร, อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, 
บุรีรัมย์, ชัยภูมิ และสุรินทร์ 

- แผนกออกแบบสายส่ง 3 (ภาคใต้) โทรศัพท์  0 2590 5726  ส าหรับผู้ใช้ไฟที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขต
จังหวัด เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, 
ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ยะลา, สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี และนราธิวาส 

- แผนกออกแบบเคเบิลใต้ดิน โทรศัพท์  0 2590 5723 ส าหรับผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขต
ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  

 

2)  กองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคกลาง) 
(ผู้อ านวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคกลาง) โทรศัพท์ 0 2590 5610 โทรสาร 0 2590 5654) 

- แผนกออกแบบสายส่ง 1 (ภาคกลาง) โทรศัพท์  0 2590 5614 ส าหรับผู้ใช้ไฟที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขต
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, สระบุรี, อ่างทอง, ปราจีนบุรี, นครนายก และสระแก้ว 

- แผนกออกแบบสายส่ง 2 (ภาคกลาง) โทรศัพท์  0 2590 5615 ส าหรับผู้ใช้ไฟที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขต
จังหวัด ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด และฉะเชิงเทรา 

- แผนกออกแบบสายส่ง 3 (ภาคกลาง) โทรศัพท์  0 2590 5616 ส าหรับผู้ใช้ไฟที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขต
จังหวัดนครปฐม, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร และอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

- แผนกออกแบบเคเบิลใต้ดิน โทรศัพท์ 0 2590 5618 ส าหรับผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขต        
ภาคกลาง  
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2.  การขอใช้ไฟระบบ 115 เควี  
 

 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องยื่นหนังสือขอใช้ไฟระบบ 115 เควี พร้อมรายละเอียดเอกสารทั้งหมดในวันที่ยื่นเรื่อง      
ขอใช้ไฟ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยแยกเป็นแต่ละกรณี ดังนี้ 

 

2.1 กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอขยายเขตสายส่ง และสถานีไฟฟ้า โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้าภายในเอง  

 

 1) หนังสือการขอขยายเขตสายส่งระบบ 115 เควี ซึ่งมรีายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
- หนังสือเรียน ผู้อ านวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาค .............)  
- แจ้งชื่อบริษัท พร้อมสถานที่ตั้ง, การประกอบกิจการ 
- แจ้งขนาด และจ านวนหม้อแปลง  
- แจ้งความประสงค์ในการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์พร้อมด าเนินการก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้า

ภายในบริษัท 
- แจ้งก าหนดการใช้ไฟ 
- แจ้งชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผู้ควบคุมการก่อสร้าง (วุฒิวิศวกร หรือสามัญวิศวกร) 
- แจ้งชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์, โทรสาร เจ้าของบริษัท และชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์, โทรสาร     

ผู้ประสานงาน   
 

 2) เอกสารหลักฐานประกอบ 
กรณผีู้ขอใช้ไฟฟ้าด าเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้าเอง 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการขอใช้ไฟฟ้า 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)  
ส าหรับในส่วนของการก่อสร้างสายส่งภายนอก เพ่ือจ่ายไฟให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ที่การไฟฟ้า        

ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการ หากจะต้องด าเนินการดังกล่าวผ่านที่ดินของเอกชน หรือที่ดินภาระจ ายอม      
ให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาหนังสือยินยอมให้ปักเสา พาดสายไฟฟ้า ผ่านพ้ืนที่นั้นๆ  

 

 3) เอกสารทางด้านวิศวกรรม  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)  

ในส่วนของแผนผังภายในบริเวณของบริษัทที่ขอใช้ไฟ (Lay Out) ให้แสดงแบบการก่อสร้าง   
สายส่งภายใน ตั้งแต่ต้น Air Break Switch จนถึงโครงสร้างเสาต้น Take off Structure ซึ่งจะต้องแสดง
ระยะทางของสายส่ง ให้ตรงตาม Scale ที่ระบุในแบบด้วย และก าหนดจุดเริ่มต้นที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าด าเนินการเอง 
ให้ชัดเจน จ านวน 3 ชุด ทั้งนี้ จะต้องลงลายมือชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
(วุฒิวิศวกร หรือสามัญวิศวกร) ทุกแผ่น  

 
 

หมายเหตุ  
เอกสารประกอบหนังสือค าร้องขอใช้ไฟ ต้องมีครบตาม Check Lists รายละเอียดเอกสารแนบ 1 

เท่านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงจะสามารถรับเรื่องขอใช้ไฟได้ 
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2.2 กรณีผู้ขอใชไ้ฟฟา้รายใหม่ขอขยายเขตสายสง่ และสถานีไฟฟ้า โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      เป็น

ผู้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะสายส่งภายในบริษัท  
 

 1) หนังสือการขอขยายเขตสายส่งระบบ 115 เควี และสถานีไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
- หนังสือเรียน ผู้อ านวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาค .............)  
- แจ้งชื่อบริษัท พร้อมสถานที่ตั้ง, การประกอบกิจการ  
- แจ้งขนาด และจ านวนหม้อแปลง 
- แจ้งความประสงค์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ พร้อมก่อสร้างสายส่ง

ภายในบริษัท   
- แจ้งความประสงค์ในการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์พร้อมด าเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
- แจ้งก าหนดการใช้ไฟ 
- แจ้งชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผู้ควบคุมการก่อสร้าง (วุฒิวิศวกร หรือสามัญวิศวกร) 
- แจ้งชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์, โทรสาร เจ้าของบริษัท และชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์, โทรสาร     

ผู้ประสานงาน    
 

 2) เอกสารหลักฐานประกอบ 
กรณีผูข้อใช้ไฟฟ้าด าเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้าเอง  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)   
กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการขอใช้ไฟฟ้า 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
ส าหรับในส่วนของการก่อสร้างสายส่งภายนอกเพ่ือจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น

ผู้ด าเนินการ หากจะต้องด าเนินการดังกล่าวผ่านที่ดินของเอกชน หรือที่ดินภาระจ ายอม ให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้า เป็นผู้
จัดหาหนังสือยินยอมให้ปักเสา พาดสายไฟฟ้า ผ่านพ้ืนที่นั้นๆ      

 

 3) เอกสารทางด้านวิศวกรรม  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)  

ในส่วนของแผนผังภายในบริเวณของบริษัทที่ขอใช้ไฟ (Lay Out) ให้ก าหนดแนวการก่อสร้าง 
สายส่งภายใน ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง  และก าหนดจุดเริ่มต้นที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า             
ขอด าเนินการเองให้ชัดเจน จ านวน 3 ชุด ทั้งนี้ จะต้องลงลายมือชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และ       
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (วุฒิวิศวกร หรือสามัญวิศวกร) ทุกแผ่น  

 
 

หมายเหตุ  
เอกสารประกอบหนังสือค าร้องขอใช้ไฟ ต้องมีครบตาม Check Lists รายละเอียดเอกสารแนบ 2 

เท่านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงจะสามารถรับเรื่องขอใช้ไฟได้ 
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2.3 กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายเดิมขอปรับเพิ่ม-ลดขนาด และจ านวนหม้อแปลง ที่สถานีไฟฟ้าแห่งเดิม โดยผู้

ขอใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ด าเนินการเอง 
 

 1) หนังสือการขอปรับเพ่ิม-ลดขนาด และจ านวนหม้อแปลง ที่สถานีไฟฟ้าแห่งเดิม ซึ่งมีรายละเอียด
ข้อมูลดังนี้ 

- หนังสือเรียน ผู้อ านวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาค .............)  
- แจ้งชื่อบริษัท พร้อมสถานที่ตั้ง, การประกอบกิจการ 
- แจ้งขนาด, จ านวนหม้อแปลงของเดิม และแจ้งขนาดหม้อแปลงที่ขอปรับเพ่ิม หรือแจ้งขนาด

พร้อมจ านวนหม้อแปลงที่ขอติดตั้งเพ่ิม  
- แจ้งก าหนดการใช้ไฟ 
- แจ้งชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผู้ควบคุมการก่อสร้าง (วุฒิวิศวกร หรือสามัญวิศวกร) 
- แจ้งชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์, โทรสาร เจ้าของบริษัท และชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์, โทรสาร     

ผู้ประสานงาน   
  

 2) เอกสารหลักฐานประกอบ 
กรณีผูข้อใช้ไฟฟ้าด าเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้าเอง  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  
กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการขอใช้ไฟฟ้า  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)   

 

 3) เอกสารทางด้านวิศวกรรม  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)   

ในส่วนของแผนผังภายในบริเวณของบริษัทที่ขอใช้ไฟ (Lay Out) ให้แสดงแบบการปรับเพ่ิม-ลด
ขนาดหม้อแปลง หรือแสดงแบบการวางหม้อแปลงที่ขอติดตั้งเพ่ิม จ านวน 3 ชุด  ทั้งนี้ จะต้องลงลายมือชื่อ
วิศวกรผู้ออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผู้ควบคุมการก่อสร้าง (วุฒิวิศวกร หรือสามัญวิศวกร) ทุกแผ่น  

 
 

หมายเหตุ  
เอกสารประกอบหนังสือค าร้องขอใช้ไฟ ต้องมีครบตาม Check Lists รายละเอียดเอกสารแนบ 3 

เท่านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงจะสามารถรับเรื่องขอใช้ไฟได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ - 2.4 กรณ…ี 
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2.4 กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายเดิมขอก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ (เฟสที่2) ภายในบริเวณพื้นที่ของบริษัท  

โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้าภายในเอง  
 

 1) หนังสือการขอขยายเขตสายส่งระบบ 115 เควี และสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ (เฟสที่2) ซึ่งมีรายละเอียด
ข้อมูลดังนี้ 

- หนังสือเรียน ผู้อ านวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาค .............)  
- แจ้งชื่อบริษัท พร้อมสถานที่ตั้ง, การประกอบกิจการ 
- แจ้งขนาด และจ านวนหม้อแปลง  
- แจ้งความประสงค์ในการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ พร้อมด าเนินการก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้า

ภายในบริษัท 
- แจ้งก าหนดการใช้ไฟ 
- แจ้งชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผู้ควบคุมการก่อสร้าง (วุฒิวิศวกร หรือสามัญวิศวกร) 
- แจ้งชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์, โทรสาร เจ้าของบริษัท และชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์, โทรสาร     

ผู้ประสานงาน      
 

 2) เอกสารหลักฐานประกอบ 
กรณีผูข้อใช้ไฟฟ้าด าเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้าเอง  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 )    
กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการขอใช้ไฟฟ้า  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)   
 

 3) เอกสารทางด้านวิศวกรรม  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)   

ในส่วนของแผนผังภายในบริเวณของบริษัทที่ขอใช้ไฟ (Lay Out) ให้แสดงแบบการก่อสร้าง   
สายส่งภายใน ตั้งแต่ต้น Air Break Switch จนถึงโครงสร้างเสาต้น Take off Structure ซึ่งจะต้องแสดง
ระยะทางของสายส่ง ให้ตรงตาม Scale ที่ระบุในแบบด้วย และก าหนดจุดเริ่มต้นที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ขอด าเนินการ
เองให้ชัดเจน จ านวน 3 ชุด ทั้งนี้ จะต้องลงลายมือชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง (วุฒิวิศวกร หรือสามัญวิศวกร) ทุกแผ่น  

 
 

หมายเหตุ  
เอกสารประกอบหนังสือค าร้องขอใช้ไฟ ต้องมีครบตาม Check Lists รายละเอียดเอกสารแนบ 4 

เท่านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงจะสามารถรับเรื่องขอใช้ไฟได้ 
 

 
 
 
 
 

  / - 2.5 กรณ.ี.. 
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2.5 กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายเดิมขอก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ (เฟสที่2) ภายในบริเวณพื้นที่ของบริษัท 

โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะสายส่งภายในบริษัท  
 

 1) หนังสือการขอขยายเขตสายส่งระบบ 115 เควี และสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ (เฟสที่2) ซึ่งมีรายละเอียด
ข้อมูลดังนี้ 

- หนังสือเรียน ผู้อ านวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาค .............)  
- แจ้งชื่อบริษัท พร้อมสถานที่ตั้ง, การประกอบกิจการ 
- แจ้งขนาด และจ านวนหม้อแปลง 
- แจ้งความประสงค์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการจัดหาอปุกรณ์ พร้อมก่อสร้างสายส่ง

ภายในบริษัท   
- แจ้งความประสงค์ในการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ พร้อมด าเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
- แจ้งก าหนดการใช้ไฟ 
- แจ้งชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผู้ควบคุมการก่อสร้าง (วุฒิวิศวกร หรือสามัญวิศวกร) 
- แจ้งชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์, โทรสาร เจ้าของบริษัท และชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์, โทรสาร     

ผู้ประสานงาน      
 

 2) เอกสารหลักฐานประกอบ 
กรณีผูข้อใช้ไฟฟ้าด าเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้าเอง  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)      
กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการขอใช้ไฟฟ้า  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)     

 

3) เอกสารทางด้านวิศวกรรม  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)   

ในส่วนของแผนผังภายในบริเวณของบริษัทที่ขอใช้ไฟ (Lay Out) ให้ก าหนดแนวการก่อสร้าง 
สายส่งภายใน ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง  และก าหนดจุดเริ่มต้นที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า              
ขอด าเนินการเองให้ชัดเจน จ านวน 3 ชุด ทั้งนี้ จะต้องลงลายมือชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และ       
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (วุฒิวิศวกร หรือสามัญวิศวกร) ทุกแผ่น  

 
 

หมายเหตุ  
เอกสารประกอบหนังสือค าร้องขอใช้ไฟ ต้องมีครบตาม Check Lists รายละเอียดเอกสารแนบ 5 

เท่านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงจะสามารถรับเรื่องขอใช้ไฟได้ 
 

 
 
 
 
 

  / - 2.6 กรณี... 
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2.6 กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ด าเนินการออกแบบก่อสร้างสายส่ง และสถานี
ไฟฟ้าภายในทั้งหมด   

 

 ผู้ใช้ไฟสามารถติดต่อเบื้องต้นได้ที่ กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง แผนกบริการวิศวกรรม โทรศัพท์ 
0 2590 9594 ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีบริการด้านงานส ารวจออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และ
งานให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม และพลังงาน รวมทั้งจ้างเหมาเบ็ดเสร็จของระบบไฟฟ้าทุกประเภท   

 

หมายเหตุ  
 วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมการก่อสร้าง จะต้องเป็นวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม จากสภาวิศวกร 
 

2.7 สรุป 
 

 เอกสารที่บริษัทจะต้องจัดเตรียม ในการยื่นขอใช้ไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น คือ 
 เอกสารตามรายละเอียดแนบ 1-5 แยกตามกรณีการขอใช้ไฟ เช่น หากเป็นผู้ขอใช้ไฟรายใหม่  

และขอด าเนินการก่อสร้างสายส่งพร้อมสถานีไฟฟ้าเอง ก็ให้ยื่นเอกสาร ตามเอกสารแนบ 1 (ข้อ 2.1) หรือหาก
เป็นผู้ใช้ไฟรายใหม่ แต่มีความประสงค์จะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด าเนินการก่อสร้าง ก็ให้ยื่นเอกสาร          
ตามเอกสารแนบ 2 (ข้อ 2.2) เป็นต้น ทั้งนี้ เอกสารตามหัวข้อนี้ หากไม่สามารถจัดส่งให้ครบถ้วนในครั้งแรก   
ก็ให้จัดส่งเพ่ิมเติมได้ในคราวต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  / - 3. ระยะเวลา... 
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3. ระยะเวลาในการส ารวจออกแบบจัดท าแผนผังก่อสร้าง   
 

ในวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ได้ยื่นขอใช้ไฟระบบ 115 เควี พร้อมรายละเอียดเอกสารครบถ้วนแล้ว จะต้อง
ด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการส ารวจ ออกแบบ และตรวจสอบแบบ จ านวน 5,350. - บาท       
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

ทั้งนี้ กองออกแบบระบบไฟฟ้า จะเริ่มด าเนินการภายหลังจากท่ีผู้ขอใช้ไฟฟ้า ช าระค่าใช้จ่ายเบื้องต้นฯ แล้ว 
และกองออกแบบระบบไฟฟ้า มีการควบคุมระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบจัดท าแผนผังก่อสร้างสายส่ง
ระบบ  115  เควี  ให้กับผู้ใช้ไฟตามท่ีร้องขอ โดยอยู่ในเกณฑ์  ดังนี้ 

1) ผู้ใช้ไฟเฉพาะราย ทีข่อขยายเขตระบบสายส่งแบบเหนือดิน แล้วเสร็จภายใน 90  วัน 
2) ผู้ใช้ไฟเฉพาะราย ทีข่อขยายเขตระบบสายส่งแบบใต้ดิน แล้วเสร็จภายใน  120  วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ - 4. การก่อสร้าง... 
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4.  การก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี  
 

ส าหรับผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างสายส่งระบบ  115  เควี 
1) กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1 ส าหรับผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่มีพ้ืนที ่อยู่ในเขต ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
(ผู้อ านวยการกองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1 โทรศัพท์ 0 2590 5510 โทรสาร 0 2590 5076) 

- แผนกก่อสร้างระบบสายส่งและสายจ าหน่าย 1 โทรศัพท์ 0 2590 5516 
- แผนกก่อสร้างระบบสายส่งและสายจ าหน่าย 2 โทรศัพท์ 0 2590 5515 
- แผนกก่อสร้างระบบสายส่งและสายจ าหน่าย 3 โทรศัพท์ 0 2590 5514 
- แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน โทรศัพท์ 0 2590 5517  
  

 2) กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2 ส าหรับผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขต ภาคกลาง, ภาคใต้     
(ผู้อ านวยการกองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2 โทรศัพท์ 0 2590 5520 โทรสาร 0 2590 5887)  

- แผนกก่อสร้างระบบสายส่งและสายจ าหน่าย 1 โทรศัพท์ 0 2590 5528  
- แผนกก่อสร้างระบบสายส่งและสายจ าหน่าย 2 โทรศัพท์ 0 2590 5504 
- แผนกก่อสร้างระบบสายส่งและสายจ าหน่าย 3 โทรศัพท์ 0 2590 5526  
- แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน โทรศัพท์ 0 2590 5527  
 

 โดยทัง้กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1 และ กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2 จะใช้เวลาในการก่อสร้าง ดังนี้ 
- การก่อสร้างแบบ Tap Line โดยปักเสาจ านวน  1  คู่  พร้อมปรับปรุงหัวเสา  และพาดสายไปถึงต้น 

Air Break Switch ใช้เวลาด าเนินการ 35 วัน ทั้งนี้ ไม่รวมการจัดซื้อ–จัดหา วัสดุก่อสร้าง, การจัดหาอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

- การก่อสร้าง Line  ใหม่ ใช้เวลาด าเนินการ 0.5 วงจร – กิโลเมตร/เดือน/จ านวนชุดคนงาน 9 คน  
ทั้งนี้ ไม่รวมการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ , การจัดซื้อ–จัดหาวัสดุก่อสร้าง, การจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า , การดับ-
กระแสไฟฟ้าเพ่ือปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ - 5. การประสาน...  



  

การไฟฟา้สว่นภูมภิาค 
- 10 - 

 
5.  การประสานงานกับกองเกี่ยวข้อง   

Flow Chart การด าเนินงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

 
 
 

/ - ผู้ใช้ไฟ...  

รับเรื่อง 
พร้อมเอกสารทั้งหมด 

กรฟ. ( …............ ) 

ด าเนินการ 
ส ารวจ ออกแบบ ประมาณการ 
 

กรฟ. ( ........... ) 

ตรวจแบบ 
Single Line Diagram 

Transformer Test Report 
and Technical Data 

 

กทอ. 

ตรวจแบบ 
Single Line Diagram 
CT/IVT Test Report 
and Technical Data 

กมต. 

 

รวบรวมเสนอ 
ขออนุมัติแบบแผนผัง และค่าใช้จ่าย 

กรฟ. ( ........... )  
ขออนุมัติสถานีไฟฟ้า 

และ ค่าใช้จ่าย 

ประชุมจ่ายไฟ 

กจฟ. 
 

กิจกรรม 

ผู้ด าเนินการ 

ตรวจแบบ 
 Single Line Diagram 
Harmonic, Flickering 

ตารางฯ  Load Non-Linear 

กวจ. 

       กอฟ.  
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  ผู้ใช้ไฟสามารถติดต่อ ขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะทาง ได้ดังนี้ 

1) กองออกแบบสถานีไฟฟ้า (กอฟ.) 
 (ผู้อ านวยการกองออกแบบสถานีไฟฟ้า โทรศัพท์ 0 2590 5748 โทรสาร 0 2590 5813) 

- แผนกวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า โทรศัพท์ 0 2590 5744  
- แผนกออกแบบระบบควบคุมและป้องกัน โทรศัพท์ 0 2590 5746 

2) กองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า (กทอ.) 
(ผู้อ านวยการกองกองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า โทรศัพท์ 0 2590 5643 โทรสาร 0 2590 5657) 
- แผนกทดสอบทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง โทรศัพท์ 0 2590 5645 

3) กองมิเตอร์ (กมต.) 
(ผู้อ านวยการกองมิเตอร์ โทรศัพท์ 0 2590 5630 โทรสาร 0 2590 5655) 
- แผนกติดตั้งและตรวจสอบมิเตอร์  3  เฟส โทรศัพท์ 0 2590 5638 

4) กองวิจัย (กวจ.) 
(ผู้อ านวยการกองวิจัย โทรศัพท์ 0 2590 5571 โทรสาร 0 2590 5810) 
- แผนกวิจัยคุณภาพไฟฟ้า โทรศัพท์ 0 2590 5576   

 5) กองควบคุมการจ่ายไฟ (กจฟ.) 
(ผู้อ านวยการกองควบคุมการจ่ายไฟ โทรศัพท์ 0 2590 5490 โทรสาร 0 2590 5453)  
- แผนกควบคุมการจ่ายไฟฟ้า โทรศัพท์ 0 2590 5494   

 

หมายเหตุ 
 เอกสารที่กองออกแบบระบบไฟฟ้า จัดส่งให้กองต่างๆ มีดังนี้ 
 1) กองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า (กทอ.)  

- Single Line Diagram 
- Transformer Test Report and Technical Data  

 2) กองมิเตอร์ (กมต.) 
- Single Line Diagram 
- CT/IVT Test Report and Technical Data  

 3) กองวิจัย (กวจ.) 
- Single Line Diagram 
- รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม Harmonic, Flickering  
- ตารางแสดงรายการโหลด Non-Linear (Harmonic spectrum ราย Order) 

    
 
 
 
 
 
 

/ - 6. ข้อควร...  
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6. ข้อควรด าเนินการในการขอใช้ไฟระบบ 115 เควี  
 

เนื่องจากในการขอใช้ไฟระบบ 115 เควี นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องใช้เวลาในการ เตรียมการ    
วางแผนการส ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย ขออนุมัติแบบการก่อสร้างระบบไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้า 
ของผู้ขอใช้ไฟฟ้า รวมทั้งจะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถก่อสร้าง  
สายส่ง ให้แล้วเสร็จได้ทันตามก าหนดการใช้ไฟฟ้าของบริษัท ดังนั้น เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถ
ด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าด าเนินการ ยื่นเอกสาร 
ขอใช้ไฟระบบ 115 เควี ทั้งหมด ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาล่วงหน้า ก่อนก าหนดการใช้ไฟไม่น้อยกว่า 
2 ปี ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ก็ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วน (ตาม
รายละเอียดเอกสารแนบ 1-5) ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอใช้ไฟฟ้าครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ - 7. รายละเอียด...  
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7. รายละเอียดที่ควรทราบ  

 

 “ผู้ขอใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ยื่นค าร้องขอใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และต้องมี
รายละเอียดเอกสาร ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด  
 “ผู้ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายไฟฟ้าให้แล้ว และมีชื่อใน
ทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า 
 “ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่” หมายความว่า ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ที่ยังไม่เคยขอใช้ไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 เควี  
มาก่อน  
 “ผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิม” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้า ที่อยู่ระหว่างการใช้ไฟฟ้าแรงดัน 115 เควี และมีความ
ประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงขนาดหม้อแปลง หรืออ่ืนๆ  
 “การก่อสร้างระบบไฟฟ้า” หมายความว่า ในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ภายนอกบริเวณพ้ืนที่ของ
บริษัท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ในการก่อสร้าง รวมถึงการพาดสายเพ่ือเชื่อมต่อระบบของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เข้ากับระบบของผู้ใช้ไฟ  
 ส าหรับ ในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกบริเวณพ้ืนที่ของบริษัทดังกล่าว หากจ าเป็นจะต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่กีดขวางการก่อสร้าง หรือต้องก่อสร้าง
ระบบจ าหน่ายชั่วคราว รวมทั้งการแก้ไขค่า Ground ของระบบสายส่ง และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น บริษัทฯ 
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพ่ิมข้ึนอีกต่างหาก ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

   
               กฟภ. 
           

                .         .           . 

                                                        ถนนภายนอกเขตบริษัท 

     
   

     
       บริเวณภายในบริษัทฯ  

 
  
  

แบบแสดง Lay out ความรับผิดชอบ 
 
 
 

******************************************* 
  
 

  กฟภ.    กฟภ. 

  กฟภ. หรือ บริษทั ด าเนินการ 



  

เอกสารแนบ 
 

1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - 5                                        จ านวน  5  แผ่น 
2. รายละเอียด และเงื่อนไขในการติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                 จ านวน  1  แผ่น 
 ส าหรับผู้ใช้ไฟที่เป็นเอกชน  
3. รายละเอียด และเงื่อนไขในการติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                จ านวน  1  แผ่น 
 ส าหรับหน่วยราชการ   
4.  ค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า จ านวน  1  แผ่น 
5. คู่มือแนะน าข้อมูลทั่วไป และระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ านวน 19 แผ่น 
6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือรับรองวิศวกรผู้ออกแบบ และวิศวกรผู้ควบคุม            จ านวน  1  แผ่น 
 การก่อสร้าง 
7.  การก าหนดรายละเอียดทางเทคนิค ส าหรับการติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี จ านวน  2  แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 – 5  
 



เอกสารแนบ 1 

ได้
รับ

แล้
ว

ยัง
ไม

่ได้
รับ

 2) เอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้าด าเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้าเอง

2.1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายไุม่เกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนการค้าของ 1 พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

กรรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย ์

2.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2.3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการขอใช้ไฟฟ้า

2.4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายไุม่เกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนการค้าของ 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

กรรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย ์

2.5) หนังสือมอบอ านาจด าเนินการเพือ่ขอใช้ไฟ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2.6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2.7) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2.8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2.9) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

3) เอกสารทางด้านวิศวกรรม
3.1) Single Line Diagram ซ่ึงมีรายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกัน และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ถ้าม)ี 7 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.2) รายละเอียดการปักเสา พร้อมรายละเอียดการประกอบหัวเสา 3 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.3) รายละเอียดการต่อสายล่อฟ้า 3 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.4) รายละเอียดฐานรากเสา 3 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.5) รายละเอียดการประกอบลูกถ้วยแขวน 3 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.6) Transformer Test Report and Technical Data (Field Test) 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.7) CT/VT Test Report and Technical Data 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.8) รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุม Harmonics, Flickering (ถ้าม)ี 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.9) ตารางแสดงรายการโหลด Non-linear (Harmonic spectrum ราย Order) (ถ้าม)ี 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.10) แผนผังสังเขป แสดงต าแหน่งที่ต้ังของบริษัท (Aerial Map) 6 -

3.11) แผนการใช้ไฟในแต่ละปี (ถ้าม)ี 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.12) ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ขอ และที่จะเพิม่ในอนาคต (ถ้าม)ี 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.13) ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฉพาะช่วงเวลา) (ถ้าม)ี 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.14) รายละเอียดอุปกรณ์ (Specification) ลูกถ้วยไฟฟ้า 1 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรออกแบบพร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

3.15) รายละเอียดอุปกรณ์ (Specification) ล่อฟ้าแรงสูง 1 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรออกแบบพร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

3.16) รายละเอียดอุปกรณ์ (Specification) Air Break Switch 1 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรออกแบบพร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

3.17) รายละเอียดอุปกรณ์ (Specification) สายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน (ถ้าม)ี 1 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรออกแบบพร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

3.18) รายละเอียดอุปกรณ์ (Specification) Cable Termination Kit (ถ้าม)ี 1 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรออกแบบพร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

3.19) หนังสือรับรอง พร้อมหลักฐานวศิวกรผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง  4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

Update January 2014วศิวกรผู้ออกแบบ : วฒิุวศิวกร, วศิวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง : วฒิุวศิวกร หรือสามัญวศิวกร

หมายเหตุ

2. การขอใช้ไฟระบบ 115 เควี
2.1  กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอขยายเขตสายส่ง และสถานีไฟฟ้า 
โดยผู้ใช้ไฟเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้าภายในเอง

ล า
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ชนิดของเอกสาร

กฟภ.

หมายเหตุ
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เอกสารแนบ 2
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 2) เอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้าด าเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้าเอง

2.1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดือน) ใบทะเบียนการค้าของ 1 พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

กรรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย ์

2.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

2.3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการขอใช้ไฟฟ้า

2.4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดือน) ใบทะเบียนการค้าของ 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

กรรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย ์

2.5) หนังสือมอบอ านาจด าเนินการเพื่อขอใชไ้ฟ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

2.6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

2.7) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

2.8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

2.9) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

3) เอกสารทางด้านวิศวกรรม
3.1) Single Line Diagram ซ่ึงมรีายละเอยีดของอปุกรณ์ป้องกนั และเคร่ือง 7 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

ก าเนิดไฟฟ้า (ถา้มี)

3.2) Transformer Test Report and Technical Data (Field Test) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.3) CT/VT Test Report and Technical Data 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.4) รายละเอยีดการติดต้ังอปุกรณ์ควบคุม Harmonics, Flickering (ถา้มี) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.5) ตารางแสดงรายการโหลด Non-linear (Harmonic spectrum ราย Order) (ถา้มี) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.6) แผนผังสังเขป แสดงต าแหน่งที่ต้ังของบริษัท (Aerial Map) 6 -

3.7) แผนการใชไ้ฟในแต่ละปี (ถา้มี) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.8) ปริมาณความต้องการใชไ้ฟฟ้าที่ขอ และที่จะเพิ่มในอนาคต (ถา้มี) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.9) ลักษณะการใชไ้ฟฟ้า (ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฉพาะชว่งเวลา) (ถา้มี) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.10) หนังสือรับรอง พร้อมหลักฐานวศิวกรผู้ออกแบบ และควบคุมการกอ่สร้าง  4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

Update December 2013วศิวกรผู้ออกแบบ : วฒิุวศิวกร, วศิวกรผู้ควบคุมการกอ่สร้าง : วฒิุวศิวกร หรือสามญัวศิวกร

2. การขอใช้ไฟระบบ 115 เควี
2.2  กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอขยายเขตสายส่ง และสถานีไฟฟ้า

หมายเหตุ

โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะสายส่งภายในบริษัท

กฟภ.
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เอกสารแนบ 3
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 2) เอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้าด าเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้าเอง

2.1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดือน) ใบทะเบียนการค้าของ 1 พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

กรรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย ์

2.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

2.3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการขอใช้ไฟฟ้า

2.4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดือน) ใบทะเบียนการค้าของ 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

กรรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย ์

2.5) หนังสือมอบอ านาจด าเนินการเพื่อขอใชไ้ฟ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

2.6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

2.7) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

2.8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

2.9) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

3) เอกสารทางด้านวิศวกรรม
3.1) Single Line Diagram ซ่ึงมรีายละเอยีดของอปุกรณ์ป้องกนั และเคร่ือง 7 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

ก าเนิดไฟฟ้า (ถา้มี)

3.2) Transformer Test Report and Technical Data (Field Test) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.3) CT/VT Test Report and Technical Data 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.4) รายละเอยีดการติดต้ังอปุกรณ์ควบคุม Harmonics, Flickering (ถา้มี) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.5) ตารางแสดงรายการโหลด Non-linear (Harmonic spectrum ราย Order) (ถา้มี) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.6) แผนผังสังเขป แสดงต าแหน่งที่ต้ังของบริษัท (Aerial Map) 6 -

3.7) แผนการใชไ้ฟในแต่ละปี (ถา้มี) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.8) ปริมาณความต้องการใชไ้ฟฟ้าที่ขอ และที่จะเพิ่มในอนาคต (ถา้มี) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.9) ลักษณะการใชไ้ฟฟ้า (ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฉพาะชว่งเวลา) (ถา้มี) 4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.10) หนังสือรับรอง พร้อมหลักฐานวศิวกรผู้ออกแบบ และควบคุมการกอ่สร้าง  4 ต้องมลีายมอืชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

Update December 2013

วศิวกรผู้ออกแบบ : วฒิุวศิวกร, วศิวกรผู้ควบคุมการกอ่สร้าง : วฒิุวศิวกร หรือสามญัวศิวกร

2. การขอใช้ไฟระบบ 115 เควี
2.3  กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายเดิมขอปรับเพิ่ม-ลดขนาด และจ านวนหม้อแปลง ที่สถานีไฟฟ้าแห่งเดิม 

หมายเหตุ

โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ด าเนินการเอง
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เอกสารแนบ 4
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 2) เอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้าด าเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้าเอง

2.1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนการค้าของ 1 พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

กรรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 

2.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2.3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการขอใช้ไฟฟ้า

2.4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนการค้าของ 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

กรรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 

2.5) หนังสือมอบอ านาจด าเนินการเพือ่ขอใช้ไฟ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2.6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2.7) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2.8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

2.9) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 1 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

3) เอกสารทางด้านวิศวกรรม
3.1) Single Line Diagram ซ่ึงมีรายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกัน และเคร่ือง 7 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

ก าเนิดไฟฟ้า (ถ้าม)ี

3.2) รายละเอียดการปักเสา พร้อมรายละเอียดการประกอบหัวเสา 3 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.3) รายละเอียดการต่อสายล่อฟ้า 3 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.4) รายละเอียดฐานรากเสา 3 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.5) รายละเอียดการประกอบลูกถ้วยแขวน 3 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.6) Transformer Test Report and Technical Data (Field Test) 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.7) CT/VT Test Report and Technical Data 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.8) รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุม Harmonics, Flickering (ถ้าม)ี 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.9) ตารางแสดงรายการโหลด Non-linear (Harmonic spectrum ราย Order) (ถ้าม)ี 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.10) แผนผังสังเขป แสดงต าแหน่งทีต้ั่งของบริษัท (Aerial Map) 6 -

3.11) แผนการใช้ไฟในแต่ละปี (ถ้าม)ี 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.12) ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าทีข่อ และทีจ่ะเพิม่ในอนาคต (ถ้าม)ี 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.13) ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฉพาะช่วงเวลา) (ถ้าม)ี 4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.14) รายละเอียดอุปกรณ์ (Specification) ลูกถ้วยไฟฟ้า 1 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรออกแบบพร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

3.15) รายละเอียดอุปกรณ์ (Specification) ล่อฟ้าแรงสูง 1 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรออกแบบพร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

3.16) รายละเอียดอุปกรณ์ (Specification) Air Break Switch 1 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรออกแบบพร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

3.17) รายละเอียดอุปกรณ์ (Specification) สายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน (ถ้าม)ี 1 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรออกแบบพร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

3.18) รายละเอียดอุปกรณ์ (Specification) Cable Termination Kit (ถ้าม)ี 1 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรออกแบบพร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

3.19) หนังสือรับรอง พร้อมหลักฐานวศิวกรผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง  4 ต้องมีลายมือชื่อของวศิวกรผู้ออกแบบและวศิวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

วศิวกรผู้ออกแบบ : วฒิุวศิวกร, วศิวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง : วฒิุวศิวกร หรือสามัญวศิวกร Update December 2013

2. การขอใช้ไฟระบบ 115 เควี
2.4  กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายเดิมขอก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ (เฟสที่2) ภายในบริเวณพื้นที่ของบริษัท 

โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้าภายในเอง

หมายเหตุ

ล า
ดับ

ที่

ชนิดของเอกสาร

จ า
นว

น 
(ช

ุด)

หมายเหตุ

กฟภ.



เอกสารแนบ 5
ล ำ

ดับ
ที่

ชนิดของเอกสำร

จ ำ
นว

น 
(ช

ุด)

หมำยเหตุ

 2) เอกสำรหลักฐำนประกอบ

กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ำด ำเนินกำรยื่นขอใช้ไฟฟ้ำเอง

2.1) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของบริษัท (มีอำยุไม่เกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนกำรค้ำของ 1 พร้อมประทับตรำบริษัททุกแผ่น

กรรมสรรพำกร หรือใบอนุญำตต้ังโรงงำน หรือใบทะเบียนพำณิชย์ 

2.2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 1 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

2.3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นด ำเนินกำรขอใช้ไฟฟ้ำ

2.4) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของบริษัท (มีอำยุไม่เกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนกำรค้ำของ 1 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

กรรมสรรพำกร หรือใบอนุญำตต้ังโรงงำน หรือใบทะเบียนพำณิชย์ 

2.5) หนังสือมอบอ ำนำจด ำเนินกำรเพื่อขอใช้ไฟ ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท 1 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

2.6) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ 1 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

2.7) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจ 1 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

2.8) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

2.9) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

3) เอกสำรทำงด้ำนวิศวกรรม

3.1) Single Line Diagram ซ่ึงมีรำยละเอียดของอุปกรณ์ป้องกัน และเคร่ือง 7 ต้องมีลำยมือชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

ก ำเนิดไฟฟ้ำ (ถ้ำม)ี

3.2) Transformer Test Report and Technical Data (Field Test) 4 ต้องมีลำยมือชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.3) CT/VT Test Report and Technical Data 4 ต้องมีลำยมือชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.4) รำยละเอียดกำรติดต้ังอุปกรณ์ควบคุม Harmonics, Flickering (ถ้ำม)ี 4 ต้องมีลำยมือชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.5) ตำรำงแสดงรำยกำรโหลด Non-linear (Harmonic spectrum รำย Order) (ถ้ำม)ี 4 ต้องมีลำยมือชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.6) แผนผังสังเขป แสดงต ำแหน่งที่ต้ังของบริษัท (Aerial Map) 6 -

3.7) แผนกำรใช้ไฟในแต่ละปี (ถ้ำม)ี 4 ต้องมีลำยมือชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.8) ปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่ขอ และที่จะเพิ่มในอนำคต (ถ้ำม)ี 4 ต้องมีลำยมือชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.9) ลักษณะกำรใช้ไฟฟ้ำ (ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฉพำะช่วงเวลำ) (ถ้ำม)ี 4 ต้องมีลำยมือชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

3.10) หนังสือรับรอง พร้อมหลักฐำนวิศวกรผู้ออกแบบ และควบคุมกำรก่อสร้ำง  4 ต้องมีลำยมือชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมฯ ทุกแผ่น

Update December 2013

วิศวกรผู้ออกแบบ : วุฒิวิศวกร, วิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง : วุฒิวิศวกร หรือสำมัญวิศวกร

2. กำรขอใช้ไฟระบบ 115 เควี
2.5  กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ำรำยเดิมขอก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแห่งใหม่ (เฟสที่2) ภำยในบริเวณพื้นที่ของบริษัท      

โดยให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเฉพำะสำยส่งภำยในบริษัท

หมำยเหตุ
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การจัดท าควบคุมภายใน (กระดาษท าการ 8 ช่อง) 
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การจัดท าข้อตกลงระดบัการให้บริการ (SLA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส SLA: กรฟ. PXX-01 งานโครงการ ช่ือ SLA : การออกแบบระบบจ าหน่าย/สายส่ง ตามโครงการ

ผู้ให้บริการ กองออกแบบระบบไฟฟ้า(ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคใต้)    ,กองออกแบบระบบไฟฟ้า(ภาคกลาง)

การออกแบบระบบจ าหน่าย/สายส่ง ระยะเวลา วันทีเ่ร่ิมต้น วันทีส้ิ่นสุด วันทีจ่ัดท า/แก้ไข แก้ไขคร้ังที่

 ตามโครงการ

กคก. ออกแบบได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

รหัส SLA ผู้รับบริการ เป้าหมาย รายงานผล

กรฟ. กคก. 90% รายปี

 PXX-01

 งานโครงการ

ออกแบบได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ตาม KPI

ร้อยละของจ านวนงานออกแบบ

ขยายเขตระบบจ าหน่ายและ

สายส่งทีท่ าได้ส าเร็จตามเกณฑ์

บทบาทหน้าทีข่องผู้ให้บริการ ผลลัพท์ทีต้่องการ ระดับการบริการ

ออกแบบระบบจ าหน่าย/สายส่ง

 ตามโครงการ ของ กฟภ.

ข้อตกลงระดบัการให้บริการ (Service Level Agreement - SLA)

SLA ของกระบวนงาน :

ผู้รับบริการปลายทาง ความต้องการของผู้รับบริการปลายทาง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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กระบวนการออกแบบระบบสายส่ง                                  ฝ่าย  งานระบบไฟฟ้า    กอง ออกแบบระบบไฟฟ้า 

 

ตารางประมาณช่ัวโมงแรงงาน (Man-hour) 

ล าดับ กระบวนการ/ข้ันตอน/กจิกรรมหลกั จ านวนคนท างาน จ านวนช่ัวโมง ช่ัวโมงแรงงาน 

ที่  ต าแหน่ง จ านวน(คน) ท างาน (Man-hour) 
1 ส ำรวจพื้นท่ี และออกแบบ วศิวกร 1 376 376 

  พนกังำนช่ำง 1 260 260 

      

      

      

      

      

      

รวมช่ัวโมงแรงงาน (Man-hour) 636 

 
หมายเหตุ :  

1) ก ำหนดให ้1 ปี = 264 วนั, 1 เดือน = 22 วนั, 1 วนั = 7 ชัว่โมง 
2) สูตรค ำนวณ : ชัว่โมงแรงงำน = จ ำนวนคนท ำงำน (1 ช้ิน) X จ ำนวนชัว่โมงท ำงำน (1 ช้ิน) 
3) ชัว่โมงแรงงำน (Man-Hour) หมำยถึงปริมำณของงำนท่ีแรงงำนโดยทัว่ไปสำมำรถท ำได้

ภำยใน 1 ชัว่โมง 
4) ประเภทงำนท่ีตอ้งจดัท ำประมำณชัว่โมงแรงงำน (Man-hour) ตอ้งแนบในภำคผนวกคู่มือ

ปฏิบติั เช่น กลุ่มงำนส ำรวจและออกแบบ  กลุ่มงำนก่อสร้ำงและขยำยเขต  และกลุ่มงำน
ปฏิบติักำรและบ ำรุงรักษำ เป็นตน้ 
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ประวัติการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน  

 

คร้ังที่ ปี พ.ศ. (ทีป่รับปรุง) หน่วยงาน (ทีป่รับปรุง) 

1 2559 กรฟ.(น.ฉ.ต.) , กรฟ.(ก) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

คู่ มือ ก า ร ป ฏิบั ติ ง า น  ( Work Manual)  

           

 

กระบวนการออกแบบระบบสายส่ง                                  ฝ่าย  งานระบบไฟฟ้า    กอง ออกแบบระบบไฟฟ้า 

 

 
รายช่ือผู้จัดท า  

 
1. นำยดุสิต  ชัยดิ เรก              รองผู ้อ  ำนวยกำรกองออกแบบระบบไฟฟ้ำ(ภำคกลำง)  
2. นำยจักรวำล  ณุวงศ์ศ รี         รองผู ้อ  ำนวยกำรกองออกแบบระบบไฟฟ้ำ(ภำคเหนือ ,         
                                           ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ,  ภำคใต้)  
3. นำยวิศุว ัส   กลับวิ เศษ          วิศวกร ระดบั 5 กองออกแบบระบบไฟฟ้ำ(ภำคกลำง) 




