คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอย้ายเสา สาย และอุปกรณ์ [N]
หน่วยงานทีให้บริการ : การไฟฟ้ านครหลวง กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ปฎิบัตถ
ิ ก
ู ต ้องตามข ้อบังคับการไฟฟ้ านครหลวง ว่าด ้วย การใช ้ไฟฟ้ าและบริการ และข ้อบังคับการไฟฟ้ านครหลวง ว่าด ้วย
อัตราค่าบริการการใช ้ไฟฟ้ า ฉบับปั จจุบัน
2. ไม่มป
ี ั ญหาเรืองแนวเขตทาง การจราจร ตําแหน่งเสาไฟฟ้ า สาธารณูปโภคอืนๆ และการประกาศดับไฟเพือปฏิบัตงิ าน
3. ไม่เป็ นการย ้ายสายใต ้ดิน
4. เสา สาย และอุปกรณ์ ทีย ้ายมีระยะรวมกันต ้องไม่เกิน 25 ต ้น
5. ถ ้าเป็ นการย ้ายเสา สาย และอุปกรณ์ไฟฟ้ า ของระบบสายส่ง ต ้องไม่เกิน 2 ต ้น
6. ผู ้ขอย ้ายชําระค่าใช ้จ่ายครบถ ้วนถูกต ้อง
7. การปั กเสาและหรือพาดสายไฟฟ้ าและหรือย ้ายเสาสายไฟฟ้ าในทีดินของผู ้ยืนคําขอ บุคคลอืนหรือในทีดินสาธารณะ หรือ
มีการพาดสายไฟฟ้ าภายในของผู ้ยืนคําขอในทีดินของบุคคลอืน ผู ้ยืนคําขอจะต ้องนํ าเอกสารทีเกียวกับการปั กเสาพาดสายไฟฟ้ า
มาให ้ก่อนการดําเนินการ ตามแบบฟอร์มทีการไฟฟ้ านครหลวงกําหนด เช่น หนังสือรับรองการย ้ายและติดตังอุปกรณ์ระบบจ่าย
ไฟฟ้ า สัญญาอนุญาตให ้ติดตังอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ า หนังสือรับรองการปั กเสาพาดสายไฟฟ้ าในทีดินสาธารณะ หนั งสือ
ยินยอมให ้สายไฟฟ้ าภายในผ่านที
8. การไฟฟ้ านครหลวงจะดําเนินการย ้ายเสา สายไฟฟ้ า ได ้แล ้วเสร็จตามระยะเวลาทีกําหนด เมือได ้รับเอกสารครบถ ้วนถูกต ้อง
และไม่นับระยะเวลาระหว่างการรอดําเนินการของผู ้ขอใช ้ไฟฟ้ า

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ

(หมายเหตุ: (สาขาย่อย ได ้แก่ สาขาย่อยเพลินจิต
และสาขาย่อยพระประแดง))
การไฟฟ้ านครหลวงเขต 18 เขต และ 2 สาขาย่อย
(http://www.mea.or.th/contact-us)/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 07:30 - 15:30 น.

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 48 วันทําการ
ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
รับเรืองขอย ้ายเสา สาย และอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ า
พร ้อมรายละเอียด ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
สํารวจสถานที ทําผัง ออกแบบและประมาณราคา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ส่วนทีร ับผิดชอบ
แผนกบริการ

15 วันทําการ

แผนกออกแบบและ
ประมาณราคา

ลําด ับ
3)
4)

5)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
รวบรวมค่าใช ้จ่าย ออกหนังสือแจ ้ง
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
รับชําระค่าใช ้จ่าย ออกคําสังงาน
(หมายเหตุ: (แผนกบริการรับชําระค่าใช ้จ่าย
และแจ ้งแผนกออกแบบและประมาณราคา ออกคําสังงาน))
ดําเนินการย ้ายเสา สาย และอุปกรณ์
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
3 วันทําการ

ส่วนทีร ับผิดชอบ
แผนกบริการ

5 วันทําการ

แผนกบริการ

24 วันทําการ

แผนกบํารุงรักษา
ระบบจําหน่าย

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
หล ักฐานแสดงต ัวผูข
้ อใชไ้ ฟฟ้า กรณีบุคคลธรรมดา
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช ้บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข ้าราชการ
หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือเอกสารทีส่วนราชการออกให ้ซึงมี
หมายเลขประจําตัวประชาชนปรากฏอยู่ หรือหนังสือเดินทาง)
2)
หล ักฐานแสดงต ัวผูข
้ อใช้ไฟฟ้า กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช ้หนังสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คล ทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึง
วันยืนคําขอ พร ้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต ้องโดยผู ้มีอํานาจ
ทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลนันๆ พร ้อมประทับตรานิตบ
ิ ค
ุ คล)
้ น ังสือ
3)
กรณีทมี
ี การมอบอํานาจให้ผอ
ู ้ นดํ
ื าเนินการแทน ใชห
มอบอํานาจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ให ้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้มอบอํานาจ และ
ผู ้มอบอํานาจช่วง (ถ ้ามี) พร ้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง สําหรับ
ผู ้รับมอบอํานาจหรือผู ้รับมอบอํานาจช่วง (ถ ้ามี) ให ้ใช ้บัตรประจําตัว
ประชาชนฉบับจริงมาติดต่อ)
้ ะเบียนบ้าน
ื
4)
กรณีไม่มช
ี ออยู
ใ่ นทะเบียนบ้านทีขอใชไ้ ฟฟ้า ให้ใชท
ทีขอใชไ้ ฟฟ้า
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ั
5)
กรณีปักเสาพาดสายในทีดินเอกชน ให้แนบสญญาอนุ
ญาต
ให้ตด
ิ ตงอุ
ั ปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า
ฉบ ับจริง 2 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ยืนพร ้อมสําเนาโฉนดทีดินบริเวณทีขอย ้ายเสา สาย
และอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ า ซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง 1 ฉบับ)
6)
กรณีปักเสาพาดสายในทีดินสาธารณะ ให้แนบหน ังสือร ับรอง
การปักเสาพาดสายไฟฟ้าในทีดินสาธารณะ
ฉบ ับจริง 2 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

-

กรมการปกครอง

-

-

ลําด ับ
7)

8)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ั
แผนผ ังสถานทีทีขอย้ายเสา สาย โดยสงเขป
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หน ังสือร ับรองการย้ายและติดตงอุ
ั ปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า ตามแบบ
ฟอร์มของการไฟฟ้านครหลวง
ฉบ ับจริง 2 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ติด ต่ อ การไฟฟ้ านครหลวงเขตพืนทีร บ
ั ผิด ชอบ เพือออกแบบ
้ า
และประมาณราคา คิดค่าใชจ
่ ยเป็นกรณีไป
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
-

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
การไฟฟ้ านครหลวง 18 เขต และ 2 สาขาย่อย (http://www.mea.or.th/contact-us)
(หมายเหตุ: (สาขาย่อย ได ้แก่ สาขาย่อยเพลินจิต และสาขาย่อยพระประแดง))
2)
ทีอยูไ
่ ปรษณีย ์ การไฟฟ้ านครหลวง อาคารวัฒนวิภาส เลขที 1192 ถนนพระรามที 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
(หมายเหตุ: -)
3)
โทรศัพท์ 1130
(หมายเหตุ: -)
4)
อีเมล webmaster@mea.or.th (http://www.mea.or.th/contact-us)
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567 (http://www.1567.moi.go.th/login/login.aspx)
(หมายเหตุ: -)
6)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
7)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนั กลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
หนังสือมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: -)
2)
สัญญาอนุญาตให ้ติดตังอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ า
(หมายเหตุ: -)
3)
หนังสือรับรองการปั กเสาพาดสายไฟฟ้ าในทีดินสาธารณะ
(หมายเหตุ: -)

ลําด ับ
4)
5)

ชือแบบฟอร์ม
หนังสือสัญญาอนุญาตให ้ปั กเสา-พาดสายไฟฟ้ าภายใน (หลังเครืองวัดฯ) ผ่านทีดิน
(หมายเหตุ: -)
หนังสือรับรองการย ้ายและติดตังอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ า
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคูม
่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 12/03/2563

