
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใชไ้ฟฟ้ำประเภทตดิต ัง้มเิตอรไ์ฟฟ้ำ ขนำดไมเ่กนิ 30 แอมป์ ใน

เขตชนบท กรณีช ำระคำ่ธรรมเนยีมกอ่นกำรตรวจสอบกำรเดนิสำยภำยใน (บคุคลธรรมดำ) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

งานขอใชไ้ฟฟ้าทีต่ดิตัง้มเิตอรแ์รงต า่ขนาด 5(15) แอมป์ ถงึ 30(100) แอมป์ ชนดิ 1 เฟส และ 3 เฟส ส าหรับบา้นอยูอ่าศยั 

อาคารชดุ อาคารพาณชิย ์สถานประกอบการ ในพืน้ทีเ่ขตชนบท (พืน้ทีท่ีอ่ยูน่อกเหนอืจากพืน้ทีเ่ขตเทศบาลตามประกาศของ

ทางราชการ)กรณีช าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นการตรวจสอบการเดนิสายภายใน (บคุคลธรรมดา)เมือ่มาขอใชไ้ฟฟ้า โดยมเีงือ่นไข 

ดงันี ้

 

1. สถานทีท่ีข่อใชไ้ฟฟ้า ตอ้งมรีะบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต า่ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคพาดผา่น 

 

2. สถานทีท่ีข่อใชไ้ฟฟ้า ตอ้งมเีลขทีบ่า้นของสถานทีท่ีข่อใชไ้ฟฟ้า 

 

3. ผูข้อใชไ้ฟฟ้าจะตอ้งเดนิสายเมนไฟฟ้าจากตวับา้น/อาคาร ถงึเสาไฟฟ้า และปลอ่ยปลายสายจนถงึระดบัทีต่ดิตัง้มเิตอร์ 

 

4. สถานทีท่ีข่อใชไ้ฟฟ้า ตอ้งมกีารเดนิสายและตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารใหเ้รยีบรอ้ยเป็นไปตามมาตรฐานทีว่ศิวกรรม

สถานแหง่ประเทศไทย หรอื ทีก่ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาคก าหนด หากผลการตรวจสอบไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน การไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาคจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งกอ่น มฉิะนัน้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะจา่ยไฟฟ้าให ้

 

5. กรณีมจี านวนดวงโคม เตา้รับ และเครือ่งไฟฟ้าทีต่ดิตัง้ไวแ้ลว้ และทีต่ดิตัง้ใหมร่วมกนัเกนิกวา่ 20 จดุ (หนึง่จุด เทา่กบัดวง

โคม 1 ชดุ หรอืเตา้รับ 1 ชดุ) หรอืใชไ้ฟฟ้าเกนิกวา่ 5 กโิลวัตต ์จะตอ้งสง่แผนผังการเดนิสาย และตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าขนาด

มาตราสว่นไมเ่กนิ 1:100 จ านวน 2 ชดุเพือ่ใชป้ระกอบในการตรวจสอบแผนผังการเดนิสายนี ้ผูข้อใชไ้ฟฟ้าจะจา้งการไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาคจัดท าใหก็้ได ้

 

หมายเหต ุ

 

1.กรณีผูใ้ชไ้ฟมคีวามประสงคช์ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นการตรวจสอบการเดนิสายภายใน (บคุคลธรรมดา) นัน้ขัน้ตอนการตรวจสอบ

เอกสาร อนุมัตคิ ารอ้ง และรับช าระเงนิในการขอตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้า จะด าเนนิการแลว้เสร็จภายใน 1 วนั 

 

2. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามระเบยีบการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค วา่ดว้ยมาตรฐานคณุภาพการบรกิาร พ.ศ. 2558 ใหด้ าเนนิการตดิตัง้

มเิตอรพ์รอ้มจา่ยไฟฟ้า นับถัดจากวนัทีผู่ข้อใชไ้ฟฟ้าไดช้ าระเงนิ โดยเขตชนบทใหด้ าเนนิการตดิตัง้พรอ้มจ่ายไฟฟ้าภายใน 5 วนั

ท าการ 

 

3. ระยะเวลาทีก่ ากบัในแตล่ะขัน้ตอน เป็นเวลาการปฏบิัตงิานภายหลงัจากเจา้หนา้ทีไ่ดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบมี

ความถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 

 

4. ระยะเวลาทีก่ ากบัในแตล่ะขัน้ตอนจะขึน้อยู่กับความพรอ้มของผูย้ืน่ในการช าระเงนิ การนัดหมายเพือ่ตรวจสอบการตดิตัง้

อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร และตดิตัง้มเิตอรพ์รอ้มจ่ายไฟ ทัง้นี ้ไมร่วมเวลาในการเดนิทาง และ เวลาในการรอคอยนัดหมาย 

ส าหรับกรณีด าเนนิการไมถู่กตอ้งตามมาตรฐานฯ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจะแจง้ผูข้อใชไ้ฟแกไ้ขและนัดหมายตรวจสอบครัง้ตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคก าหนด))  
ส านักงานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคทกุแหง่ทั่วประเทศ 
(http://peaportal.pea.co.th/peaoffice/)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 6 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค ารอ้งขอใชไ้ฟฟ้า สอบถามขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆ และนัด

หมายตรวจสอบการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 
(หมายเหต:ุ (เอกสารครบถว้น ถกูตอ้งตามที ่กฟภ. ก าหนด))  

0.5 วนัท าการ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

 

2) กำรพจิำรณำ 

อนุมัตคิ ารอ้ง และรับช าระเงนิในการขอตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้า 
(หมายเหต:ุ -)  

0.5 วนัท าการ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

 

3) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสอบการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร และตดิตัง้

มเิตอรพ์รอ้มจา่ยไฟ 

(หมายเหต:ุ (ด าเนนิการภายหลงัทีไ่ดต้รวจสอบแลว้ เป็นไปตาม
มาตรฐาน))  

5 วนัท าการ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีน าบัตรประจ าตวัประชาชนตัวจรงิมา กฟภ. จะเป็น

ผูด้ าเนนิการคดัส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่ี
ช ือ่ผูข้อใชไ้ฟให)้ 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีใชแ้ทนบตัรประจ าตัวประชาชน 2.กรณีน าบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการหรอืพนักงานองคก์ารของรัฐตัวจรงิมา กฟภ. จะเป็น

ผูด้ าเนนิการคดัส าเนาให)้ 

- 

3) 
 

ทะเบยีนบำ้นทีม่ชีือ่ของผูข้อใชไ้ฟฟ้ำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.เอกสารฉบบันีใ้ชก้รณีน าบตัรประจ าตัวขา้ราชการหรอื

พนักงานองคก์ารของรัฐมา 2.กรณีน าทะเบยีนบา้นตวัจรงิมา กฟภ. จะ

เป็นผูด้ าเนนิการคดัส าเนาให)้ 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ทะเบยีนบำ้นของสถำนทีใ่ชไ้ฟฟ้ำ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีสถานทีใ่ชไ้ฟฟ้าไมใ่ชส่ถานทีเ่ดยีวกบัทะเบยีนบา้น

ของผูข้อใชไ้ฟฟ้า 2.กรณีน าทะเบยีนบา้นตวัจรงิมา กฟภ. จะเป็น
ผูด้ าเนนิการคดัส าเนาให)้ 

กรมการปกครอง 

5) 

 

เอกสำรหลกัฐำน แสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองสถำนทีใ่ช้

ไฟฟ้ำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส าเนาเอกสาร ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

6) 

 

แผนผงัสงัเขปแสดงทีต่ ัง้ของสถำนทีข่อใชไ้ฟฟ้ำ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) หนงัสอืมอบอ ำนำจตน้ฉบบั พรอ้มตดิอำกรแสตมป์ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบใหบ้คุคลอืน่ด าเนนิการแทน) 

8) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีมอบใหบ้คุคลอืน่ด าเนนิการแทน 2.ส าเนาเอกสาร 

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐัของผูม้อบ
อ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีใชแ้ทนบตัรประจ าตัวประชาชน 2.กรณีมอบอ านาจให ้
บคุคลอืน่ด าเนนิการแทน 3.ส าเนาเอกสาร ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

ทะเบยีนบำ้นของผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีมอบใหบ้คุคลอืน่ด าเนนิการแทน 2.ส าเนาเอกสาร 

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

11) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีบคุคลทีไ่มไ่ดม้สีญัชาตไิทย  2.ส าเนาเอกสาร ลง

นามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กองหนังสอืเดนิทาง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมตดิต ัง้มเิตอรข์นำด 5(15)แอมป์ 1เฟส 

(หมายเหต:ุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%))  
 คำ่ธรรมเนยีม 728 บาท 

  

 

2) คำ่ธรรมเนยีมตดิต ัง้มเิตอรข์นำด 15(45)แอมป์ 1เฟส 

(หมายเหต:ุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%))  
 คำ่ธรรมเนยีม 4,621.5 บาท 

  

 

3) คำ่ธรรมเนยีมตดิต ัง้มเิตอรข์นำด 30(100)แอมป์ 1เฟส 

(หมายเหต:ุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%))  
 คำ่ธรรมเนยีม 12,383 บาท 

  
 

4) คำ่ธรรมเนยีมตดิต ัง้มเิตอรข์นำด 15(45)แอมป์ 3เฟส 

(หมายเหต:ุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%))  
 คำ่ธรรมเนยีม 16,004.5 บาท 

  
 

5) คำ่ธรรมเนยีมตดิต ัง้มเิตอรข์นำด 30(100)แอมป์ 3เฟส 

(หมายเหต:ุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%))  
 คำ่ธรรมเนยีม 38,754 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) PEA Call Center โทร. 1129 

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

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

1. ยกเลกิคูม่อืส าหรับประชาชนเดมิ 4 เลม่ 
 

2. ทบทวน/ปรับปรุง/จัดท าคูม่อืส าหรับประชาชนการขอใชไ้ฟฟ้าประเภทตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้า ขนาดไมเ่กนิ 30 แอมป์ ทัง้ในเขต
เมอืงและในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดนิสายภายในกอ่นช าระคา่ธรรมเนยีมและกรณีช าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นการตรวจสอบ

การเดนิสายภายใน จ านวน 8 เลม่ แบง่เป็น กรณีบคุคลธรรมดา และ กรณีนติบิคุคล 

 
 

 
 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 25/12/2561 

http://www.info.go.th/

