การขอใช้ ไฟฟ้ า
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1.แสดงสิ ทธิในสถานที่ใช้ไฟ
2. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อบัตรประจาตัวพนักงานองค์การของรัฐ
3. แสดงทะเบียนบ้านที่ท่านมีชื่ออยู่ และทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้ า
4. ผูข้ อใช้ไฟฟ้ าอาจจะมอบให้ผอู้ ื่นไปทาการแทนได้โดยทาหนังสื อมอบอานาจซึ่งมีผลู้ งนามเป็ นพยาน 2 คน
และปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูร้ ับมอบอานาจ ต้องนาหลักฐานตามข้อ 1-3 ของผูม้ อบอานาจไปแสดงด้วย
5.บัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบ
6. แผนที่โดยสังเขป
7.ท่านจะต้องเดินสายภายในให้เรี ยบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐานของ PEA ก่อนการยืน่ คาร้อง
8.ชาระเงินค่าธรรมเนียมมิเตอร์
9. ท่านสามารถแจ้งวันที่ตอ้ งการใช้ไฟฟ้ าได้ หากPEA. ดาเนินการได้ก็จะดาเนินการให้ตามความประสงค์
10. ค่าใช้จ่ายในการขอใช้ไฟต้องเป็ นไปตามใบเสร็ จรับเงินที่ออกจากระบบเท่านั้น
สิ่ งทีไ่ ฟฟ้าต้ องทา
1. รับคาร้อง(เมื่อคุณสมบัติของลูกค้าครบ)
2. ตรวจสอบมาตรฐานและแจ้งผล 1 วัน
3. ระบบไฟฟ้ าเป็ นไปตามมาตรฐาน
4. รับชาระเงิน
5. ติดตั้งมิเตอร์ ภายใน 2 วันนับจากวันที่ชาระเงิน (ในกรณี ที่ชาระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐาน ท่านจะ
ได้รับการติดตั้งมิเตอร์ ภายใน 2 วัน นับจากผลการตรวจสอบมาตรฐานผ่านเรี ยบร้อยแล้ว)
มาตรฐานการเดินสายของ PEA.
ขนาดสายเมนและเซอร์ กิตเบรกเกอร์
ขนาดมิเตอร์

โหลดสู งสุ ด
(แอมป์ แปร์)

ขนาดตัวนาประธานเล็กที่สุดที่
ยอมให้ใช้ได้ทองแดง(ตร.มม.)

สายกราวด์
ทองแดง(ตร.มม.)

เซอร์ กิต
เบรกเกอร์

5(15)
12
4
10
15
15(45)
36
10-16
10
45
30(100)
80
35
10
100
หมายเหตุ
- หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่หวั หน้าแผนกบริ การลูกค้า
โทร.081 - 7691989
Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวติ ปราศจาก ทุจริ ตคอร์ รัปชัน
Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชัน

การขอเพิม่ ขนาดมิเตอร์
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1.แสดงสิ ทธิในสถานที่ใช้ไฟ
2. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อบัตรประจาตัวพนักงานองค์การของรัฐ
3. แสดงทะเบียนบ้านที่ท่านมีชื่ออยู่ และทะเบียนบ้านที่จะขอเพิม่ ขนาดมิเตอร์
4. ผูข้ อใช้ไฟฟ้ าอาจจะมอบให้ผอู้ ื่นไปทาการแทนได้โดยทาหนังสื อมอบอานาจซึ่งมีผลู้ งนามเป็ นพยาน 2
คนและปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูร้ ับมอบอานาจ ต้องนาหลักฐานตามข้อ 1-3 ของผูม้ อบอานาจไปแสดงด้วp
5. บัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบ
6. แผนที่โดยสังเขป
7.ท่านจะต้องเดินสายภายในให้เรี ยบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐานของ PEA ก่อนการยืน่ คาร้อง
8.ชาระเงินค่าธรรมเนียมมิเตอร์
9. ท่านสามารถแจ้งวันที่ตอ้ งการเพิ่มขนาดมิเตอร์ ได้ หากPEA. ดาเนิ นการได้ก็จะดาเนิ นการให้ตามความ
ประสงค์
10. ค่าใช้จ่ายในการขอใช้ไฟต้องเป็ นไปตามใบเสร็ จรับเงินที่ออกจากระบบเท่านั้น
สิ่ งทีไฟฟ้าต้ องทา
1. รับคาร้อง(เมื่อคุณสมบัติของลูกค้าครบ)
2. ตรวจสอบมาตรฐานและแจ้งผล 1 วัน
3. ระบบไฟฟ้ าเป็ นไปตามมาตรฐาน
4. รับชาระเงิน
5. ติดตั้งมิเตอร์ ภายใน 2 วันนับจากวันที่ชาระเงิน (ในกรณี ที่ชาระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐาน ท่านจะ
ได้รับการติดตั้งมิเตอร์ ภายใน 2 วัน นับจากผลการตรวจสอบมาตรฐานผ่านเรี ยบร้อยแล้ว)
มาตรฐานการเดินสายของ PEA.
ขนาดสายเมนและเซอร์ กิตเบรกเกอร์
ขนาดมิเตอร์

โหลดสู งสุ ด
(แอมป์ แปร์)

ขนาดตัวนาประธานเล็กที่สุดที่
ยอมให้ใช้ได้ทองแดง(ตร.มม.)

สายกราวด์
ทองแดง(ตร.มม.)

เซอร์ กิต
เบรกเกอร์

5(15)
12
4
10
15
15(45)
36
10-16
10
45
30(100)
80
35
10
100
หมายเหตุ
- หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่ หัวหน้าแผนกบริ การลูกค้า
โทร.081 - 7691989
Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวติ ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

การขอขยายเขตแรงต่า
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1.แสดงสิ ทธิในสถานที่ใช้ไฟ
2. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อบัตรประจาตัวพนักงานองค์การของรัฐ
3. แสดงทะเบียนบ้านที่ท่านมีชื่ออยู่ และทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้ า
4. ผูข้ อใช้ไฟฟ้ าอาจจะมอบให้ผอู้ ื่นไปทาการแทนได้โดยทาหนังสื อมอบอานาจซึ่งมีผลู้ งนามเป็ นพยาน 2 คน
และปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูร้ ับมอบอานาจ ต้องนาหลักฐานตามข้อ 1-3 ของผูม้ อบอานาจไปแสดงด้วย
5. บัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบ
6. แผนที่โดยสังเขป
8.ชาระเงินค่าขยายเขต
9. ท่านสามารถแจ้งวันที่ตอ้ งการใช้ไฟฟ้ าได้ หาก PEA. ดาเนินการได้ก็จะดาเนินการให้ตามความประสงค์
10. ค่าใช้จ่ายในการขอขยายเขต ต้องเป็ นไปตามใบเสร็ จรับเงินที่ออกจากระบบเท่านั้น
สิ่ งทีไ่ ฟฟ้าต้ องทา
1. รับคาร้อง(เมื่อคุณสมบัติของลูกค้าครบ)
2. ดาเนินการออกสารวจภาพหน้างานร่ วมกับท่านภายในเขตเทศบาล ในวันถัดไป หรื อภายใน 2 วันทาการ
หรื อตามที่ท่านนัดหมาย
3. แจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายใน 5 วันทาการ
4. รับชาระเงิน
5. ดาเนินการก่อสร้างเป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับPEA ทั้งนี้ไม่เกิน 10 วันทาการ
หมายเหตุ
- หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่
กรณี ยังไม่ได้สารวจ
หัวหน้าแผนกบริ การลูกค้า โทร.081 - 7691989
กรณี ชาระเงินค่าขยายเขตแล้ว
หัวหน้าแผนกก่อสร้างโทร.094 - 2866823

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

การขอขยายเขตแรงสู งเฉพาะราย(กฟภ.ดาเนินการ)
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1.แสดงสิ ทธิในสถานที่ใช้ไฟ
2. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อบัตรประจาตัวพนักงานองค์การของรัฐ
ของ ผูม้ ีอานาจลงนาม
3. แสดงทะเบียนบ้านที่ท่านมีชื่ออยู่ และทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้ า
4. หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และภพ.20
5. ผูข้ อใช้ไฟฟ้ าอาจจะมอบให้ผอู้ ื่นไปทาการแทนได้โดยทาหนังสื อมอบอานาจซึ่งมีผลู้ งนามเป็ นพยาน 2 คน
และปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูร้ ับมอบอานาจ ต้องนาหลักฐานตามข้อ 1-4 ของผูม้ อบอานาจไปแสดงด้วย
6. บัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบ
7. แผนที่โดยสังเขปที่ต้ งั บริ ษทั
8.ชาระเงินค่าขยายเขต
9. ท่านสามารถแจ้งวันที่ตอ้ งการใช้ไฟฟ้ าได้ หากPEA. ดาเนินการได้ก็จะดาเนินการให้ตามความประสงค์
10. ค่าใช้จ่ายในการขอขยายเขต ต้องเป็ นไปตามใบเสร็ จรับเงินที่ออกจากระบบเท่านั้น
สิ่ งทีไ่ ฟฟ้าต้ องทา
1. รับคาร้อง(เมื่อคุณสมบัติของลูกค้าครบ)
2. ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับท่าน ภายในเขตฯ 1 วันทาการ และนอกเขตฯ 2 วันทาการ (นับจากวันรับคาร้อง)
3. แจ้งค่าใช้จ่าย 5 วันทาการ
4. รับชาระเงิน
5. ดาเนินการก่อสร้างเป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับPEA ทั้งนี้ไม่เกิน 10 วันทาการ
หมายเหตุ
- หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่ หัวหน้าแผนกบริ การลูกค้า
โทร.081 - 7691989

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

การขอขยายเขตเฉพาะราย(ดาเนินการเอง)
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1.แสดงสิ ทธิในสถานที่ใช้ไฟ
2. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อบัตรประจาตัวพนักงานองค์การของรัฐ
ของ ผูม้ ีอานาจลงนาม
3. แสดงทะเบียนบ้านที่ท่านมีชื่ออยู่ และทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้ า
4. หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และภพ.20
5. ผูข้ อใช้ไฟฟ้ าอาจจะมอบให้ผอู้ ื่นไปทาการแทนได้โดยทาหนังสื อมอบอานาจซึ่งมีผลู้ งนามเป็ นพยาน 2 คน
และปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูร้ ับมอบอานาจ ต้องนาหลักฐานตามข้อ 1-4 ของผูม้ อบอานาจไปแสดงด้วย
6. บัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบ
7. Single Line Diagram และรายละเอียด Load
8.แผนผัง Lay Out บริ เวณบริ ษทั ,โรงาน
9. แผนที่โดยสังเขปที่ต้ งั บริ ษทั
10.แผนผังแสดงรายละเอียดส่ วนที่ขอดาเนิ นการเอง เช่น ตาแหน่งการปั กเสา ,อุปกรณ์ประกอบหัวเสา,
ตาแหน่งการติดตั้งหม้อแปลง
11. สเปคอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผใู ้ ช้ไฟจัดหา และดาเนิ นการก่อสร้างเอง เช่น ลูกถ้วย ,สายไฟฟ้ า , ล่อฟ้ า ,
ดรอฟเอ้าท์ฟิวส์ , เสา , หม้อแปลง , คอน และอุปกรณ์อื่นๆ
12. หนังสื อรับรองของวิศวกรไฟฟ้ าว่าเป็ นผูอ้ อกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
13. หนังสื อรับรองของวิศวกรโยธาว่าเป็ นผูอ้ อกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
14. สาเนาบัตรประจาตัววิศวกร และสาเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
15. ชาระเงินค่าขยายเขต
16. ท่านสามารถแจ้งวันที่ตอ้ งการใช้ไฟฟ้ าได้ หากPEA. ดาเนินการได้ก็จะดาเนินการให้ตามความประสงค์
17. ค่าใช้จ่ายในการขอขยายเขต ต้องเป็ นไปตามใบเสร็ จรับเงินที่ออกจากระบบเท่านั้น
สิ่ งทีไ่ ฟฟ้าต้ องทา
1. รับคาร้อง(เมื่อคุณสมบัติของลูกค้าครบ)
2. ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับท่าน ภายในเขตฯ 1 วันทาการ และนอกเขตฯ 2 วันทาการ (นับจากวันรับคาร้อง)
3. แจ้งค่าใช้จ่าย 5 วันทาการ
4. รับชาระเงิน
5. ดาเนินการก่อสร้างเป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับPEA ทั้งนี้ไม่เกิน 10 วันทาการ
หมายเหตุ
- หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่ หัวหน้าแผนกบริ การลูกค้า
โทร.081 - 7691989
Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวติ ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

การต่ อกลับมิเตอร์ จากการงดจ่ ายไฟฟ้า (กรณีผู้ใช้ ไฟฟ้ารายย่ อย)
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1.ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าชาระค่าไฟฟ้ าคงค้างทั้งหมดและค่าต่อกลับที่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
2.ใบเสร็ จค่าไฟฟ้ าและค่าต่อกลับที่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าได้รับต้องเป็ นใบเสร็ จที่ออกจากระบบเท่านั้น
3.หากถูกงดจ่ายไฟฟ้ าเกิน 30 วัน แต่ไม่ถึง 90 วัน ให้ชาระเงินค่าประกันใหม่และทาเรื่ องรับเงินประกันที่
คงเหลือหลังจากหักค่าไฟฟ้ าแล้ว
4.หากถูกงดจ่ายไฟฟ้ าเกิน 90 วัน ให้ยนื่ คาร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ใหม่ และทาเรื่ องรับเงินประกันที่คงเหลือหลังจาก
หักค่าไฟฟ้ าแล้ว
สิ่ งทีก่ ารไฟฟ้าต้ องทา
1.ต่อกลับให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าหลังจากชาระเงิน
-กรณี ถูกงดจ่ายไฟไม่เกิน 7 วันต่อกลับไม่เกิน 20.00 น.ภายในวันที่ชาระเงิน
-กรณี ถูกงดจ่ายไฟเกิน 7 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน ต่อกลับไม่เกิน 1 วันทาการ หลังจากชาระเงิน
-กรณี ถูกงดจ่ายไฟเกิน 30 วัน แต่ไม่ถึง 90 วัน หากเงินประกันถูกหักล้างค่าไฟฟ้ าแล้วให้สร้างเงิน
ประกันเพื่อเรี ยกเก็บใหม่ และต่อกลับไม่เกิน 2วันทาการ หลังจากชาระเงิน
รายละเอียดค่าต่อกลับ
ขนาดมิเตอร์
5(15) – 30(100)แอมป์ 1เฟส
15(45) – 30(100)แอมป์ 3เฟส
มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่าทุกขนาด
มิเตอร์ประกอบ CT,VT ทุกขนาด
หมายเหตุ

ค่าต่อกลับ (บาท)
107.00
160.50
535.00
2,140.00

หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่
หัวหน้าแผนกมิเตอร์

โทร 087 - 8538449

ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนกบัญชี โทร.093- 4953079

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

การเปรียบเทียบมิเตอร์
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1.ผูใ้ ช้ไฟฟ้ ายืน่ คาร้องขอเปรี ยบเทียบมิเตอร์ ที่แผนกบริ การลูกค้าของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคในพื้นที่
2.แสดงสิ ทธิในสถานที่ใช้ไฟฟ้ า
3.ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าชาระเงินค่าธรรมเนียมการเปรี ยบเทียบมิเตอร์
4.ใบเสร็ จค่าธรรมเนียมที่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าได้รับต้องเป็ นใบเสร็ จที่ออกจากระบบเท่านั้น
5.รอพนักงานโทรนัดวันติดตั้งมิเตอร์ เปรี ยบเทียบมิเตอร์ ไม่เกิน 1วันทาการหลังจากชาระเงิน
6.ในวันที่ติดตั้ง/ถอด มิเตอร์ เปรี ยบเทียบให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าหรื อผูแ้ ทนอยูร่ ่ วมกับพนักงานขณะเปรี ยบเทียบมิเตอร์
และตรวจสอบหน่วยหน้ามิเตอร์ ขณะติดตั้ง/ถอด มิเตอร์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารเปรี ยบเทียบมิเตอร์
7.หากผลการเปรี ยบเทียบมิเตอร์ ผิดปกติการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ภายใน 7 วัน
สิ่ งทีก่ ารไฟฟ้าต้ องทา
1.รับคาร้องจากผูใ้ ช้ไฟฟ้ าหรื อผูแ้ ทน
2.โทรหาผูใ้ ช้ไฟฟ้ าเพื่อนัดวันติดตั้งมิเตอร์ เปรี ยบเทียบไม่เกิน 1 วันทาการหลังจากชาระเงิน
3.ติดตั้ง/ถอด มิเตอร์ เปรี ยบเทียบตามวันนัดหมาย พร้อมทั้งนาเอกสารเปรี ยบเทียบมิเตอร์ ให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าหรื อ
ผูแ้ ทนลงลายมือชื่อ
4.คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ภายใน 7 วัน หากผลการเปรี ยบเทียบผิดปกติ
ผลการเปรียบเทียบ
- หากมิเตอร์ ที่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าใช้อยูห่ มุนคลาดเคลื่อนไม่เกิน +-2.5%(บวกลบ) ถือว่ามิเตอร์ หมุนปกติ
- หากมิเตอร์ที่ผใู้ ช้ไฟฟ้ าใช้อยูห่ มุนคลาดเคลื่อนเกิน +-2.5%(บวกลบ) ถือว่ามิเตอร์ หมุนไม่ปกติ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจะสับเปลี่ยนมิเตอร์ ให้พร้อมปรับปรุ งค่าไฟฟ้ าให้ถูกต้องและคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมด้วย

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเปรี ยบเทียบมิเตอร์

หมายเหตุ

ขนาดมิเตอร์
ค่าธรรมเนียม (บาท)
5(15) – 30(100)แอมป์ 1เฟส
107.00
15(45) – 30(100)แอมป์ 3เฟส
160.50
มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่าทุกขนาด
535.00
มิเตอร์ประกอบ CT,VT ทุกขนาด
2,140.00
หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่
หัวหน้าแผนกมิเตอร์ โทร 087 - 8538449

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

การสั บเปลีย่ นมิเตอร์ ชารุ ด
การชารุ ดของมิเตอร์มี 2 อย่างด้วยกันคือ ชารุ ดจากธรรมชาติ และชารุ ดจากการใช้งานของผูใ้ ช้
ชารุ ดจากธรรมชาติ เช่น มดเข้าในมิเตอร์ , น้ าเข้าในมิเตอร์ , มิเตอร์ ไม่หมุนขณะมีโหลด, มิเตอร์หมุน
ติดขัด, มิเตอร์ หมุนขณะไม่มีโหลด, จอมิเตอร์ ไม่แสดงค่าฯลฯ
ชารุ ดจากการใช้งานของผูใ้ ช้ เช่น มิเตอร์ ไหม้โอเวอร์ โหลด(ใช้กระแสเกินพิกดั ของขนาดมิเตอร์ ),
แก้ไขตัดแปลงวงจรในมิเตอร์ , ฝาครอบมิเตอร์แตก, มิเตอร์ช็อตไหม้จากผูใ้ ช้เป็ นผูก้ ระทาฯลฯ
กรณีมิเตอร์ ชารุ ดจากธรรมชาติ
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1. ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าติดต่อแผนกมิเตอร์ ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคในพื้นที่
2. แสดงสิ ทธิในสถานีที่ใช้ไฟฟ้ า
3.พนักงานหรื อตัวแทนสับเปลี่ยนมิเตอร์ชารุ ด ภายใน 3 วันทาการ หลังจากแจ้งมิเตอร์ ชารุ ด
- ในขณะสับเปลี่ยนมิเตอร์ ชารุ ดหากผูใ้ ช้ไฟฟ้ าอยูบ่ า้ นเซ็นต์แบบฟอร์ มการสับเปลี่ยนมิเตอร์ มต.15
- หากผูใ้ ช้ไฟฟ้ าไม่อยูบ่ า้ น พนักงานหรื อตัวแทนจะนาเอกสารใส่ ไว้ในตูจ้ ดหมายหรื อ ส่ ง SMS
4.ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนมิเตอร์ ชารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น
สิ่ งทีก่ ารไฟฟ้าต้ องทา
1.รับเรื่ องแจ้งจากผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
2.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชารุ ดภายใน 3 วันทาการ หลังจากผูใ้ ช้ไฟฟ้ าแจ้งมิเตอร์ชารุ ด
3.กรอกข้อมูลการสับเปลี่ยนมิเตอร์ ตามแบบฟอร์ม มต.15 เพื่อแสดงหน่วยตัดตอนและให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
หมายเหตุ

หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่
หัวหน้าแผนกมิเตอร์ โทร 087 - 8538449

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

กรณีมิเตอร์ ชารุ ดจากการใช้ งานของผู้ใช้
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1.ให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าติดต่อแผนกมิเตอร์ ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคในพื้นที่
2.แสดงสิ ทธิในสถานีที่ใช้ไฟฟ้ า
3.ชาระเงินค่ามิเตอร์ ชารุ ดและ/หรื อ อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชารุ ด
4.ใบเสร็ จค่ามิเตอร์ ชารุ ดและ/หรื อ อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ชารุ ดต้องเป็ นใบเสร็ จที่ออกจากระบบเท่านั้น
5.วันที่พนักงานหรื อตัวแทนสับเปลี่ยนมิเตอร์ชารุ ด ภายใน 3 วันทาการ หลังจากชาระเงินค่ามิเตอร์ ชารุ ด
- หากผูใ้ ช้ไฟฟ้ าอยูบ่ า้ นเซ็นต์แบบฟอร์ มการสับเปลี่ยนมิเตอร์ มต.15
- หากผูใ้ ช้ไฟฟ้ าไม่อยูบ่ า้ น พนักงานหรื อตัวแทนจะนาเอกสารใส่ ไว้ในตูจ้ ดหมาย
สิ่ งทีก่ ารไฟฟ้าต้ องทา
1.รับเรื่ องแจ้งจากผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
2.ตั้งหนี้ค่ามิเตอร์ ชารุ ดในระบบ
3.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชารุ ดภายใน 3 วันทาการ หลังจากผูใ้ ช้ไฟฟ้ าชาระเงิน
4.กรอกข้อมูลการสับเปลี่ยนมิเตอร์ ตามแบบฟอร์ม มต.15 เพื่อแสดงหน่วยตัดตอนและให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
รายละเอียดค่ามิเตอร์ ชารุ ด
ขนาดมิเตอร์
5(15) แอมป์ 1เฟส
15(45) แอมป์ 1เฟส
30(100) แอมป์ 1เฟส
15(45) แอมป์ 3เฟส
30(100) แอมป์ 3เฟส
หมายเหตุ

ราคามิเตอร์ (บาท)
717.00
734.00
1,559.00
2,053.00
2,409.00

ราคามิเตอร์ ชารุ ดนี้ใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่
หัวหน้าแผนกมิเตอร์ โทร 087 - 8538449

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

การขอเช่ าฉนวนครอบสายไฟ
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1.แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อบัตรประจาตัวพนักงานองค์การของรัฐ
2. แสดงทะเบียนบ้านที่ท่านมีชื่ออยู่
3. ผูข้ อใช้ไฟฟ้ าอาจจะมอบให้ผอู้ ื่นไปทาการแทนได้โดยทาหนังสื อมอบอานาจซึ่งมีผลู้ งนามเป็ นพยาน 2 คน
และปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูร้ ับมอบอานาจ ต้องนาหลักฐานตามข้อ 1-3 ของผูม้ อบอานาจไปแสดงด้วย
4. บัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบ
5. แผนที่โดยสังเขป
6. แจ้งความยาวสายไฟที่ตอ้ งการครอบฉนวน
7. จัดเตรี ยมเชื อกไนล่อนความยาว 20 เมตร 2 เส้น ต่อการครอบสาย 1 เส้น
8. ชาระเงินค่าเช่าฉนวนครอบสาย
9. ท่านสามารถแจ้งวันที่ตอ้ งการให้ครอบฉนวนครอบสายไฟได้หากPEA. ดาเนินการได้ก็จะดาเนินการให้
ตามความประสงค์
10. ค่าใช้จ่ายในการขอเช่าฉนวนครอบสายไฟต้องเป็ นไปตามใบเสร็ จรับเงินที่ออกจากระบบเท่านั้น(ค่าติดตั้ง
รื้ อถอน 500 บาท ค่าเช่าราคา ตัว 10 บาท/ตัว/วัน)
สิ่ งทีไ่ ฟฟ้าต้ องทา
1. รับคาร้อง(เมื่อคุณสมบัติของลูกค้าครบ)
2. คิดค่าใช้จ่ายตามจานวนฉนวนครอบสายที่ลูกค้าแจ้งณ วันยืน่ คาร้อง
3. รับชาระเงิน
4. ติดตั้งฉนวนครอบสายไฟภายใน 2 วัน หรื อตามวันที่ท่านแจ้งความประสงค์
หมายเหตุ
- หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่หวั หน้าแผนกปฏิบตั ิการ
โทร.083 – 4536399 หรื อ โทร. 081 - 9541484

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

ขอย้ ายระบบจาหน่ ายเข้ าทีผ่ ู้ใช้ ไฟ
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1.แสดงสิ ทธิในสถานที่ใช้ไฟ
2. แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อบัตรประจาตัวพนักงานองค์การของรัฐ
3. แสดงทะเบียนบ้านที่ท่านมีชื่ออยู่
4. ผูใ้ ช้ไฟอาจจะมอบอานาจให้ผอู้ ื่นไปทาการแทนได้โดยทาหนังสื อมอบอานาจซึ่งมีผลู้ งนามเป็ นพยาน 2 คน
และปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูร้ ับมอบอานาจต้องนาหลักฐานตามข้อ 1-3 ของผูม้ อบมาแสดงด้วย
5. บัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบ
6. แผนที่โดยสังเขป
7. ท่านสามารถแจ้งวันที่ตอ้ งการดาเนินการแก้ไข หาก PEA. ดาเนิ นการได้ก็จะดาเนิ นการให้ตามความ
ประสงค์
8. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ น
สิ่ งทีไ่ ฟฟ้าต้ องทา
1. รับคาร้อง ที่แผนกบริ การลูกค้า (เมื่อคุณสมบัติของลูกค้าครบ)
2. ดาเนินการออกสารวจหน้างานร่ วมกับท่านในวันถัดไป(หรื อตามที่ท่านนัด)
3. เขียนผังประมาณการขออนุมตั ิแฟ้ มงานภายใน 5 วันทาการ
4. ส่ งของบประมาณ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว PEA.จะต้องแจ้งขอดับไฟด้านแรงสู งล่วงหน้า 7 วัน หากเป็ นแรงต่าต้องแจ้งขอ
ดับไฟล่วงหน้า 3 วัน
6. เมื่อสามารถดับไฟได้แล้วจะดาเนินการภายใน 1 วันทาการ
หมายเหตุ
- หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่หวั หน้าแผนกปฏิบตั ิการ
โทร.083 – 4536399 หรื อ โทร. 081 - 9541484

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

ขอแก้ไขเสาไฟฟ้าเอนเอียง (ในพืน้ ทีส่ าธารณะ)
สิ่ งทีท่ ่านต้ องทา
1.แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อโทรแจ้ง เบอร์ 0-2516-1093
2. แผนที่โดยสังเขป
3.ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ น
สิ่ งทีไ่ ฟฟ้าต้ องทา
1. รับเรื่ อง
2. ดาเนินการออกสารวจหน้างานร่ วมกับท่านในวันถัดไป(หรื อตามที่ท่านนัด)
3. ขออนุมตั ิเบิกอุปกรณ์
4. เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วPEA.จะต้องแจ้งขอดับไฟด้านแรงสู งล่วงหน้า 7 วัน หากเป็ นแรงต่าต้องแจ้งขอ
ดับไฟล่วงหน้า 3 วัน
5. เมื่อสามารถดับไฟได้แล้วจะดาเนินการภายใน 1 วัน
หมายเหตุ
- หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่หวั หน้าแผนกปฏิบตั ิการ
โทร.083 – 4536399 หรื อ โทร. 081 - 9541484

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

การจัดซื้ออุปกรณ์
สิ่ งทีค่ ลังพัสดุต้องทา
1. แจ้งความต้องการซื้ ออุปกรณ์ ดังนี้
1.1 ซื้ ออุปกรณ์ราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปิ ดประกาศระยะเวลา 3 วัน
1.2 ซื้ ออุปกรณ์ราคาเกิน 100,000 บาท ปิ ดประกาศราคากลาง และประกาศราคากลางบนระบบของ
กฟภ. ระยะเวลา 3 วัน
2. พิจารณาซื้ ออุปกรณ์จากผูข้ ายที่เสนอราคาต่าสุ ด
3. ต่อรองราคา
4. ทาใบสั่งซื้ อ(PO)ส่ งให้ผขู ้ าย
สิ่ งทีผ่ ้ ขู ายต้ องทา
1. ต้องเป็ นผูข้ ายที่อยูใ่ นบัญชีผขู ้ ายกับ กฟภ. (Vender List)
2. เสนอราคาอุปกรณ์ที่จะขายตามประกาศราคากลาง
3. ยืนยันราคาขายตามที่การไฟฟ้ าต่อรองราคา
4. ลงนามยืนยันเป็ นผูข้ ายในใบสั่งซื้ อ (PO)
5. ส่ งอุปกรณ์ตามใบสั่งซื้ อ ภายใน 30 วัน
- หากพบพนักงานท่านใดไม่ทาตามข้อปฏิบตั ิขา้ งต้นให้แจ้งหัวหน้าแผนกคลังพัสดุหลัก
โทร 089 - 5719414
- ทั้งนี้ในการทาธุ รกรรมกับแผนกคลังพัสดุหลักไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

การตรวจรับอุปกรณ์
สิ่ งทีผ่ ้ ขู ายต้ องทา
5. ส่ งอุปกรณ์ตามใบสั่งซื้ อ (PO)
6. แนบเอกสารการส่ งของ
สิ่ งทีไ่ ฟฟ้าต้ องทา
6. ตรวจรับอุปกรณ์ตามจานวน และมาตรฐานตามที่ กฟภ. กาหนด
7. ลงนามรับสิ นค้า ภายในวันที่ส่งสิ นค้า
หากพบพนักงานท่านใดไม่ทาตามข้อปฏิบตั ิขา้ งต้นให้แจ้งหัวหน้าแผนกคลังพัสดุหลัก โทร
089 - 5719414
- ทั้งนี้ในการทาธุ รกรรมกับแผนกคลังพัสดุหลักไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

การเบิก - จ่ ายอุปกรณ์
สิ่ งทีผ่ ้ เู บิกอุปกรณ์ ต้องทา
7. ส่ งใบเบิกล่วงหน้า 1 วัน
8. รอรับอุปกรณ์วนั ถัดไป
9. ต้องตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์
10. ลงนามรับอุปกรณ์
สิ่ งทีผ่ ้ จู ่ ายอุปกรณ์ (ผคล.)ต้ องทา
8. รับใบเบิกของล่วงหน้า 1 วัน
9. จ่ายอุปกรณ์ตามใบเบิกวันถัดไป
10. ลงนามจ่ายอุปกรณ์
หากพบพนักงานท่านใดไม่ทาตามข้อปฏิบตั ิขา้ งต้นให้แจ้งหัวหน้าแผนกคลังพัสดุหลัก โทร
089 - 5719414
- ทั้งนี้ในการทาธุ รกรรมกับแผนกคลังพัสดุหลักไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

คืนเงินคา้ ประกัน (กรณีเลิกใช้ ไฟฟ้ า)
สิ่ งทีล่ ูกค้ าต้ องทา
1. ทาคาร้อง 2 แบบ
1.1 คาร้องยกเลิกการใช้ไฟ
1.2 คาร้องขอคืนเงินประกัน
2. หลักฐานประกอบคาร้อง
บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
องค์กรของรัฐ
สาเนาทะเบียนบ้าน

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ ีอานาจลงนาม

สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ใช้ไฟ

หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 1 เดือน)

หนังสื อมอบอานาจต้นฉบับติดอากรแสตมป์ 10 บาท
(กรณี มอบอานาจ)

สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ใช้ไฟ

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบ
(กรณี มอบอานาจ)

หนังสื อมอบอานาจต้นฉบับติดอากรแสตมป์ 10 บาท
(กรณี มอบอานาจ)

สาเนาทะเบียนบ้านผูม้ ีอานาจลงนาม

สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบ
สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจ)
อานาจ)
3. หลังจากที่การไฟฟ้ าดาเนินการแล้วเสร็ จภายใน 10 วัน (ทาการ) ท่านจะได้รับแจ้งจากการไฟฟ้ าโดย SMS
หรื อโทรศัพท์ติดต่อ
4. วิธีการรับเงินคืนด้วยเงินสดหรื อจ่ายเช็ค
4.1ลูกค้าตามคู่สัญญามาด้วยตนเองจานวนเงินไม่เกิน 15,000 บาท (รับเงินสด) แสดงบัตรประชาชน
ตัวจริ งเมื่อรับเงิน
4.2 ลูกค้าตามข้อ4.1 จานวนเงินเกิน 15,000 บาท (จ่ายเช็ค)
4.3 ลูกค้าตามข้อ 4.1 กรณี มอบอานาจ (จ่ายเช็ค)
4.4กรณี จดทะเบียนนิติบุคคล (จ่ายเช็ค)
สิ่ งทีไ่ ฟฟ้ าต้ องทา
1.ทาคาร้องยกเลิกการใช้ไฟฟ้ าและคาร้องขอคืนเงินประกันพร้อมหลักฐานประกอบ
2.ทาการถอดมิเตอร์ ตรวจสอบบันทึกหน่วย ทาใบสาคัญจ่ายภายใน 15 วัน (ทาการ)
3.ดาเนินการส่ ง SMS (กรณี จ่ายเงินสด) และถ้ารายใดจ่ายเป็ นเช็คจะใช้โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง
หมายเหตุ หากมีขอ้ สงสัยติดต่อสอบถามที่ผชู ้ ่วยหัวหน้าแผนกบัญชี โทร.093- 4953079
Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

ค่ าไฟฟ้าปรับปรุง (มิเตอร์ ชารุด-ละเมิด)
สิ่ งทีก่ ารไฟฟ้าต้ องทา
1. ตรวจสอบดาเนินการรายที่ผิดปกติ
2. หากพบรายที่ผดิ ปกติตอ้ งชี้แจงรายละเอียดตามข้อมูลที่ตรวจสอบและให้ผใู้ ช้ไฟเซ็นต์รับทราบหรื อถ้า
ไม่พบผูใ้ ช้ไฟให้ใส่ ที่ตไู ้ ปรษณี ย ์ (มีหลักฐานให้ผใู ้ ช้ไฟ 1 ชุด)
3. ดาเนินการปรับปรุ งค่าไฟฟ้ าตามสถิติการใช้ไฟที่หายไป
3.1 พิจารณาจากสถิติค่าไฟฟ้ าที่หายไป
3.2 ใช้ขอ้ มูลหลักจากที่แก้ไขหรื อสับเปลี่ยนมิเตอร์ ให้ถูกต้อง
3.3 พิจารณาจากสถิติการใช้ไฟก่อนชารุ ด 3-6 เดือน หรื อหลังสับเปลี่ยนแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว
4. ส่ งหนังสื อแจ้งผูใ้ ช้ไฟให้มาชาระเงินและเมื่อแจ้งครั้งที่ 1 ไม่มาติดต่อดาเนินการ จะส่ งใบเตือนแจ้งครั้ง
ที่ 2
5. เมื่อแจ้งครั้งที่ 2 ไม่มาอาจจะถูกดาเนิ นการงดจ่ายไฟ
สิ่ งทีล่ ูกค้ าต้ องทา
1. เมื่อได้รับเอกสารจากการไฟฟ้ า ให้นาหลักฐานนั้นมาจ่ายเงิน ณ สานักงานการไฟฟ้ า
2. แต่ถา้ มีขอ้ สงสัยโทรสอบถามได้ที่ผชู ้ ่วยหัวหน้าแผนกบัญชี โทร.093- 4953079หรื อมาพบหนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่สานักงานการไฟฟ้ า
3. ถ้าท่านไม่มาติดต่อหรื อชี้แจงประการใดท่านจะถูกงดจ่ายไฟ

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

การเบิกค่ ารักษาพยาบาล
สิ่ งทีผ่ ้ เู บิกต้ องทา
1. ดาเนินการเตรี ยมเอกสารดังนี้
- แบบคาร้องและใบสาคัญจ่ายค่ารักษาพยาบาล
- ใบเสร็ จรับเงินตัวจริ ง
- ใบรับรองแพทย์
- หนังสื อรับรองยานอกบัญชี หลักแห่งชาติ
- ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลประกอบใบเสร็ จรับเงิน
2.ผูเ้ บิกเซ็นชื่อในช่องผูเ้ บิกให้เรี ยบร้อย
3.เสนอหัวหน้าแผนกลงนามในช่องผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น
4. ยืน่ แบบคาร้องและใบสาคัญจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล พร้อมหลักฐานประกอบที่แผนกบริ หารงานทัว่ ไป
สิ่ งทีผ่ ้ ตู รวจสอบต้ องทา
1.นาแบบคาร้องฯ มาดาเนินการลงคุมรับเอกสาร
2.ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่ และมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบของ กฟภ.หรื อไม่
- ตรวจสอบภายใน 1 วัน
- หากไม่ถูกต้องจะส่ งกลับให้แผนกเจ้าของเรื่ อง ภายใน 1 วัน นับจากวันได้รับเรื่ อง
3. ดาเนินการตั้งหนี้เบิกจ่ายในระบบ SAP
4. นาเสนอผูบ้ ริ หารลงนาม
1 วัน
5. ลงสมุดคุมเลขที่ในการตั้งหนี้
6. ส่ งแผนกบัญชีประมวลผล
7. รับเงิน
หมายเหตุ
- หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่
หัวหน้าแผนกบริ หารงานทัว่ ไป โทร.081 - 9546002
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การตรวจใบสาคัญ
สิ่ งทีผ่ ้ เู บิกต้ องทา
1.ยืน่ เอกสารการเบิก และเอกสารประกอบ
2. เอกสารต้องผ่านการลงนามให้เรี ยบร้อย
สิ่ งทีผ่ ้ ตู รวจสอบต้ องทา
1.ตรวจสอบเอกสาร ภายใน 1 วันนับจากวันได้รับเรื่ อง
2.ตั้งหนี้
3 วัน
3. ให้ผบู้ ริ หารลงนาม
4. ส่ งบัญชี
5. รับเงิน
หมายเหตุ
- หากไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ท่านสามารถติดต่อได้ที่
หัวหน้าแผนกบริ หารงานทัว่ ไปโทร.081 – 9546002

Pea สกลนคร ใส่ ใจทุกชีวิต ปราศจาก ทุจริตคอร์ รัปชั่น

