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1 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service)  

 

ที่มา 

ตามที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจ หรือ (SOE CEO Forum) ครั้งที ่2 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อ าเภอแม่เมาะ) จังหวัดล าปาง 

ภายใต้หัวข้อ “Big Data and Digital Transformation” เรื่อง การยกระดับบริการสาธารณะด้วย Big Data 

เมื่อวันที่ 3 - 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ ที่ประชุม

เห็นชอบให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคร่วมกัน ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค จัดท าระบบรับค าร้องการขอใช้บริการติดตั้งไฟฟ้าและน้ าประปาผ่าน

อินเตอร์เน็ต (E-Service) เพ่ืออ านวยความสะดวกกับประชาชนที่มีความต้องการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา 

ในคราวเดียวกัน ผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (www.pea.co.th) หรือเว็บไซต์ของการประปา 

ส่วนภูมิภาค (www.pwa.co.th) เพียงเว็บไซต์เดียวก็สามารถขอใช้บริการติดตั้งไฟฟ้าและน้ าประปาได้ 

  



 

 

2 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

 

คู่มือส้าหรับประชาชน 

การขอติดตั้งประปาแบบถาวร 

ผู้ขอใช้น้ าสามารถติดต่อขอแบบค าขอใช้น้ าประปาได้ที่  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
ทุกสาขา หรือ Download แบบค าขอผ่านทาง http://www.pwa.co.th พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน ณ กปภ. 
สาขาในพ้ืนที่ ที่ขอใช้น้ าประปา หรือศูนย์บริการที่รับแบบค าขอ หรือยื่นค าขอ Online ทางเว็บไซต์ 
http://www.pwa.co.th และช าระเงินมัดจ าในการติดตั้งวางท่อประปา (ถ้ามี) 

ขั นตอน ระยะเวลาด้าเนินการขอใช้น ้าประปา รวม 22 วันท้าการ ได้แก่ 

1. ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสาร ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
การพิจารณา 

2. ออกส ารวจสถานที่และจัดท าแบบแปลนแผนผังหรือพิมพ์เขียว พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายและ  
แจ้งให้ผู้ขอใช้น้ าน าเงินมาช าระภายใน 60 วัน 

3. ด าเนินการติดตั้งประปาพร้อมมาตรวัดน้ า และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ าของ กปภ. หลังจากผู้ขอใช้น้ า  
มาเงินมาช าระ 

(หมายเหตุ : การติดตั้งประปาที่ต้องใช้ท่อที่มีขนาดและความยาวเพ่ิมขึ้น อาจใช้ระยะเวลา  
ในการด าเนินการมากกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้) 

ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าประปา 

ราคาข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

* เป็นการติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2” และ 3/4” เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มรีะยะหา่งจากตัวมาตร
วัดน้ า ไปถึงท่อเมนไม่เกิน 10 เมตร โดยค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

** ยกเว้นการเรียกเก็บส าหรับผู้ใช้น้ าประเภทที่ 1 สถานท่ีราชการ บา้นพักข้าราชการและรัฐวสิาหกิจ 
*** ปรับปรุง ณ วันที่ 28 กันยายน 2549 ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ าประปาและอตัรา

ค่าบริการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2549 

http://www.pwa.co.th/
http://www.pwa.co.th/


 

 

3 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

 

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 

ส าหรับการขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Service) มีรูปแบบเงื่อนไขเป็นไปตาม “คู่มือส้าหรับ

ประชาชน” งานขอใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ าขนาด 5(15) แอมป์ ถึง 30(100) แอมป์ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส 

ส าหรับบ้านที่อยู่อาศัย อาคารชุด อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ (เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 

และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก) ในเขตชุมชนและนอกเขตชุมชน (พ้ืนที่เขตเทศบาลตามประกาศของ  

ทางราชการ) กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนช้าระค่าธรรมเนียม ส้าหรับบุคคลธรรมดาและ 

นิติบุคคล มีเงื่อนไข ดังนี้ 

1. สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า ต้องมีระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพาดผ่าน 

2. สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า ต้องมีเลขท่ีบ้านของสถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า 

3. ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องเดินสายเมนไฟฟ้าจากตัวบ้าน/อาคาร ถึงเสาไฟฟ้า และปล่อยปลายสายจนถึง

ระดับท่ีติดตั้งมิเตอร์ 

4. สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า ต้องมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารให้เรียบร้อยเป็นไปตาม

มาตรฐานที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด หากผล  

การตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ าเป็นที่จะต้องให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อน 

มิฉะนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ่ายไฟฟ้าให้ 

5. กรณีจ านวนดวงโคม เต้ารับ และเครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้แล้ว และที่ติดตั้งใหม่รวมกันเกินกว่า 20 จุด 

(หนึ่งจุด เท่ากับดวงโคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด) หรือใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต้องส่งแผนผัง

การเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไม่ เกิน 1:100 จ านวน 2 ชุด เพ่ือใช้ประกอบ 

ในการตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดท าให้ก็ได้ 

  



 

 

4 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

 

ขั นตอน ระยะเวลาในการด้าเนินการขอใช้ไฟฟ้า 

 

ค่าธรรมเนียม 

  



 

 

5 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

 

การขอใช้ไฟฟ้าและน ้าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ของ กปภ. โดยเข้าไปที่ www.pwa.co.th แล้วกดท่ีระบบ ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 

ระบบจะแสดงหน้าเว็บของ กปภ. ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 

 
  



 

 

6 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา โดยจะแสดงฟอร์ม โดยมีรายละเอียด ดังภาพที่ 3  

ภาพที่ 3 



 

 

7 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

 
การกรอกข้อมูลเพื่อขอใช้ไฟฟ้าและน ้าประปา 

 ผู้ใช้สามารถขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาโดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ผ่านฟอร์มบนเว็บไซต์ได้ทันที  
โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันตัวตนก่อนบันทึก ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ประเภทของผู้ใช้น้ าประปาและไฟฟ้า 

  มี 2 ประเภท คือ 1. บุคคลธรรมดา 2. นิติบุคคล/ส่วนราชการ ดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลค าขอ   

  มี 2 ตัวเลือก คือ 1. ขอใช้น้ าประปา 2. ขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ให้ผู้ใช้เลือก 
ขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ดังภาพที่ 5  

ภาพที่ 5 

รายละเอียด การขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาประเภทบุคคลธรรมดา ให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดของผู้ขอ  
ดังภาพที่ 6  

ภาพที่ 6 

  



 

 

8 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

 

รายละเอียด การขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาประเภท นิติบุคคล/ส่วนราชการ ให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียด 
ดังภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 

  ส่วนที่ 3 ที่อยู่ที่ต้องการติดต้ัง 

  ให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดที่อยู่ที่ต้องการติดตั้ง ดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 7 

ในช่องตัวเลือก อ าเภอ/เขต ,ต าบล/แขวง, และประปาสาขา นั้น จะเลือกได้เมื่อท าการเลือกจังหวัดแล้ว 

โดยให้ผู้ใช้ต้องกรอกขอ้มูลที่ส าคัญ (ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ) ทุกชอ่งให้ครบ 

โดยให้ผู้ใช้ต้องกรอกขอ้มูลที่ส าคัญ (ข้อมูลที่มเีครื่องหมาย * ) ทุกชอ่งให้ครบ 



 

 

9 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

 

แผนที่มีรายละเอียด ดังภาพที่ 8 

ภาพที่ 8 

หน้าจอแผนที่ ผู้ใช้สามารถเลือกจุดติดตั้งที่ต้องการและปรับเปลี่ยนความละเอียดและการแสดงผล  
ของแผนที่ได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ผู้ใช้สามารถเลือกจุดติดตั้งที่ต้องการได้  ด้วยการกรอกตัวเลข latitude และ 
longitude กดที่ปุ่ม “ค้นหาและก าหนดจุด” หรือ เลื่อนแผนที่ไปยังจุดที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ก าหนดจุด
ติดต้ัง” แล้วกดเลือกจุดที่ต้องการบนแผนที่  ดังภาพที ่8  

  ส่วนที่ 2  ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนความละเอียดและการแสดงผลของแผนที่ โดยคลิกที่ icon     
ดังภาพที่ 8 เมื่อผู้ใช้คลิกไปที่ icon         แล้วระบบจะแสดงเมนูรายละเอียดของแผนที่ ดังภาพที่ 9 

ภาพที่ 9 

มีรายละเอียดการท างาน ดังนี้  
- Map Box ใช้แผนที่ของ Map Box 
- Google Hybrid ใช้แผนที่ของ Google โดยใช้ทั้งแผนที่ดาวเทียม (Google Sat) และแผนที่ถนน 

(Google Street) ร่วมกัน 
- Open Street Map ใช้แผนที่ของ Open Street 
- Google Sat ใช้แผนที่ของ Google แบบภาพถ่ายจากดาวเทียม 
- Google Street ใช้แผนที่ของ Google แบบแผนที่ทั่วไป 

 



 

 

10 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- แนวท่อประปา เมื่อเลือกจะแสดงแนวท่อของ กปภ.  
- ขอบเขตการปกครอง เมื่อเลือกจะแสดงขอบเขตการปกครองของแต่ละท้องที่ 

 โดยผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของแผนที่ชนิดใดชนิดหนึ่งพร้อมกับรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
โดยแผนที่จะแสดงรายละเอียดของแผนที่ตามที่ผู้ใช้เลือก 

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้เลือก  ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมการ
ปกครองและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลในระบบงานของ กปภ. ดังภาพที่ 10 

ภาพที่ 10 

จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลค าขอของผู้ใช้จากนั้นจะแสดงหน้าจออัพโหลด
เอกสารเพ่ิมเติม รายละเอียดดังภาพที่ 11 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 

 



 

 

11 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

 

ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายหลัง จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” 
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ ให้ผู้ใช้รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล์หรือ โทรศัพท์ตามข้อมูลที่ก าหนดไว้  

โดยมีขั้นตอนดังภาพที่ 12 

ภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

การติดตามสถานะการขอใช้ไฟฟ้าและน ้าประปา 

ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ของ กปภ. โดยเข้าไปที่ www.pwa.co.th แล้วกดท่ีระบบ ดังภาพที่ 13 

 

ภาพที่ 13 

ระบบจะแสดงหน้าเว็บของ กปภ. ดังภาพที่ 14 

ภาพที่ 14 

 

 

 

http://www.pwa.co.th/


 

 

13 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ (E-Service) 

 คลิกท่ี “ค้นหาข้อมูลค าขอติดตั้ง” ดังภาพที่ 15 

ภาพที่ 15 

 ระบบจะน าไปยังหน้าค้นหาข้อมูลค าขอติดตั้ง ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล เลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
เลขที่ค าร้อง ของผู้ใช้ แล้วให้กดเลือกรูปภาพตามท่ีขึ้นบนหน้าจอ เสร็จแล้วกด “ค้นหาข้อมูล” ดังภาพที่ 16 

ภาพที่ 16 

ระบบจะแสดงรายละเอียด ดังภาพที่ 17 

 

ภาพที่ 17 

กรอกเลขที่ค าร้องหรือ 

เลขที่บัตรประชาชน 


