
คู่มือการไฟฟ้าโปร่งใส 
2. การขอเพ่ิมขนาดมิเตอร ์

แผนกบริการลกูค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอค่ายบางระจัน 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการระยะเวลาเปิดให้บริการ 
34 หมู่ 3 ต าบลบางระจัน                                                                                    วันจันทร์ - ศุกร ์
 อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150                                            (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
 โทรศัพท์ 0-3659-7125 , โทรสาร 0-3659-7593                                ต้ังแต่เวลา 07.30 น. ถึง  16.30 น. 
 (สามารถค้นหาที่อยู่ส านักงานและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ www://pea.co.th/n3/sbr1) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
งานขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มขนาดมิเตอร์แรงต่่าขนาด 15(45) แอมป์ ถึง 30(100) แอมป์ ชนิด 1 เฟส และ  

3 เฟส สา่หรับบ้านอยู่อาศัย อาคารชุด อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ โดยมีเง่ือนไข ดังนี ้
1.สถานท่ีที่ขอใช้ไฟฟ้า ต้องมีระบบจ่าหน่ายไฟฟ้าแรงต่่าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคพาดผ่าน 
2.สถานท่ีที่ขอใช้ไฟฟ้า ต้องมีเลขท่ีบ้านของสถานท่ีที่ขอใช้ไฟฟ้า 
3.ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องเปลี่ยนขนาดเบรกเกอร์และสายเมนไฟฟ้าจากเบรกเกอรต์ัวบ้าน/อาคาร ถึงเสาไฟฟ้าตาม

มาตรฐาน กฟภ. และปล่อยปลายสายจนถึงระดับที่ตดิตั้งมิเตอร์ 
4.สถานท่ีที่ขอใช้ไฟฟ้า ต้องมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าภายในอาคารให้เรยีบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคก่าหนดหากผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ.เป็น
ที่จะต้องให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อน มิฉะนั้น กฟภ. จะสงวนสิทธ์ิที่จะจ่ายไฟฟ้าให ้

5.กรณีมีจ่านวนดวง โคม เตา้รับและ เครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้แล้ว และที่ติดตั้งใหมร่วมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึ่งจุด 
เท่ากับดวงโคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด) หรือใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต้องส่งแผนผังการเดินสาย และตดิตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไมเ่กิน 1:100 จ่านวน 2 ชุดเพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะจ้าง
การไฟฟ้าฯจดัท่าให้ก็ได ้

6.กรณีตรวจพบมิเตอร์ช่ารุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บค่ามิเตอร์ช่ารุดเพิ่มอีก  
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร 
ขั้นตอน                                       หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.รับค่าร้องขอใช้ไฟฟ้าสอบถามขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ
และนัดหมายตรวจสอบการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
อาคาร 

(ระยะเวลา 60นาที) 

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด 

2.ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าภายในอาคาร 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด 

3.อนุมัติค่าร้อง 
(ระยะเวลา 15นาที) 

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด 

4.รับช่าระเงินในการขอตดิตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
(ระยะเวลา 30นาที) 

แผนกบัญชีและการเงิน 

5.ติดตั้งมิเตอร์พร้อมจา่ยไฟ 
(ระยะเวลา 2วัน) 

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด 

รวมระยะเวลาขั้นตอนท่ี 1-3 ไม่เกิน 2 วันท่าการ และระยะเวลาขั้นตอนท่ี 4-5 ไม่เกิน 2วันท่าการ ตามมาตรฐานคณุภาพ
บริการก่าหนด 
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาที่ก่ากับในข้ันตอน เป็นเวลาการปฏิบตัิงานภายหลังจากเจ้าหน้าทีไ่ดต้รวจสอบ 
เอกสารหลักฐานประกอบมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
  2. ระยะเวลาที่ก่ากับในข้ันตอน ไม่รวมเวลาในการเดินทาง และ เวลาในการรอคอยนดัหมาย 
 3.กรณีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานฯ แจ้งผู้ขอใช้ไฟแก้ไขและนัดหมายตรวจสอบครั้งต่อไป 
 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้จ านวนอย่างละ 1 ชุด ที่เป็นต้นฉบับหรือ ส าเนา 

บุคคล นิติบุคคล 
1.บัตรประชาชน/ข้าราชการ/ พนักงานองค์กรของรัฐ 1.บัตรประจ่าตัวของผู้มีอ่านาจลงนาม 
2.ทะเบียนบ้านท่ีอยู่ปัจจุบันของผูข้อใช้ไฟ 2.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล 1 เดือน 
3.ทะเบียนบ้านของสถานท่ีใช้ไฟ และหรือเอกสาร 3.ใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) 
หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองสถานท่ีใช้
ไฟฟ้า 
4.แผนผังสังเขปแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีขอใช้ไฟฟ้า 

4.ทะเบียนบ้านของสถานท่ีใช้ไฟ และหรือเอกสารหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองสถานท่ีใช้ไฟฟ้า 

5.ใบเสร็จค่าไฟฟ้า 5.แผนผังสังเขปแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีขอใช้ไฟฟ้า 

กรณีมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1.หนังสือมอบอ่านาจต้นฉบับ พรอ้มติดอากรแสตมป์  
2.ส่าเนาบัตรประจ่าตัวของผู้มอบและบัตรประจ่าตัวของผูร้ับมอบอา่นาจ 
3.ส่าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มอบและทะเบยีนบ้านของผู้รับมอบอ่านาจ 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมติดต้ังมิเตอร์ใหม่ (รวมภาษมีูลค่าเพ่ิม 7%) 

ขนาดมิเตอร์ ค่าประกัน ค่าตรวจสอบ ค่าต่อไฟ ค่าส่วนเฉลี่ย รวม 
5(15)1เฟส 300.00 107.00 321.00  - 728.00 

15(45)1เฟส 2,000.00 214.00 802.50 1,605.00 4,621.50 
30(100)1เฟส 5,000.00 428.00 1,605.00 5,350.00 12,383.00 
15(45)3เฟส 6,000.00 642.00 2,407.50 6,955.00 16,004.50 

30(100)3เฟส 15,000.00 1,284.00 4,815.00 17,655.00 38,754.00 
ค่ามิเตอร์ช ารุด(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) 

ขนาดมิเตอร์ ค่าธรรมเนียม (บาท) 
5(15)    แอมป์ 1 เฟส 527.00 
15(45)  แอมป์ 1 เฟส 666.00 
30(100) แอมป์ 1 เฟส 1,523.00 
15(45)   แอมป์ 3 เฟส 1,689.00 
30(100) แอมป์ 3 เฟส 2,200.00 

หมายเหตุ กรณีตรวจพบมิเตอร์ช ารุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรยีกเก็บค่ามิเตอร์ช ารุดเพ่ิม 

ขนาดสายเมนและเซอร์กิตเบรกเกอร ์

ขนาดมิเตอร์ 
(แอมป์) 

โหลดสูงสุด 
(แอมป์) 

ขนาดตัวน าประธานเล็กที่สุด 
ที่ยอมให้ใช้ได้ทองแดง (ตร.มม.) 

สายกราวด์ 
ทองแดง(ตร.มม.) 

เซอร์กิตเบรกเกอร ์
(แอมป์) 

5(15) 12 4 10 15 

15(45) 36 10-16 10 45 

30(100) 80 35 10 100 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 

หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อได้ที่  
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอค่ายบางระจัน  โทร.036-597-125   
หัวหน้าแผนกบริการลกูค้าและการตลาด                โทร.036-597-125 
หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน   โทร.036-597-454 

 


