หลักเกณฑวิธกี ารยกเวนการงดจายไฟฟาสําหรับผูใชไฟฟาหรือผูใชไฟฟาที่มีบุคคลอยูในความ
ดูแล หรือมีผูปวยที่ตองใชไฟฟาในการเดินเครื่องมือทางการแพทยเพื่อการรักษาพยาบาล
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๑๙ (๒) ประกอบสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กําหนดให ขอ ๑๐.๒ ผูขายไมสามารถงดจายไฟฟาไดในกรณีที่ผูซื้อหรือผูซื้อที่มีบุคคลอยู
ในความดูแลหรือมีผูปวยที่มีความจําเปนตองใชไฟฟาในการเดินเครื่องมือทางการแพทยเพื่อการรักษาพยาบาล
หากไมเชนนั้นจะเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ และลงทะเบียนรายชื่อกับผูขายตามหลักเกณฑที่
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เพื่อใหผูใชไฟฟาที่มีความจําเปนตองใชไฟฟาในการเดินเครื่องมือทางการแพทยเพื่อการรักษาพยาบาล
ได รั บ ความสะดวกและปลอดภั ย ในการใช ไ ฟฟ า อย า งต อ เนื่ อ ง และให ส อดคล องกั บ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จึงกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
๑. ผูซื้อหรือผูใชไฟฟาจะตองยื่นขอใชสิทธิการยกเวนการงดจายไฟฟาฯ ตามแบบทายหลักเกณฑ
พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑.๑ หลักฐานแสดงสถานที่ใชไฟฟา เชน สัญญาซื้อขายไฟฟา ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา
สําเนาทะเบียนบานสถานที่ใชไฟฟา
๑.๒ ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับแตวันที่ออกไปรับรอง
แพทยที่ระบุว าผูปว ยที่ตองใชไฟฟาในการเดิน เครื่องมือทางการแพทยเพื่ อการ
รักษาพยาบาล
๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูใชไฟฟา (ถามี)
๑.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวย หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให (ถามี)
๑.๕ ในกรณีที่มอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการแทน ตองมีหลักฐานแสดงตัวของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ
2. การตรวจสอบสถานที่ใชไฟฟา
กฟภ. รับเรื่องลงทะเบียนตามหลักเกณฑนี้บันทึกสถานะผูปวยในระบบงานเพื่อปองกัน
การงดจายไฟฟา ทั้งนี้ กฟภ. สงวนสิทธิ์การเขาตรวจสอบสถานที่ใชไฟฟา
3. การลงทะเบียนยืนยันความจําเปนตองใชไฟฟาในการเดินเครื่องมือทางการแพทยตอเนื่องเปน
เวลานาน

ผูซื้อ...

ผูซื้อหรือผูใชไฟฟามีความจําเปนตองใชไฟฟาในการเดินเครื่องมือทางการแพทยเปน
ระยะเวลานานใหยื่นลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิการไดรับยกเวนการงดจายไฟฟาภายในวันที่
31 มกราคม ของทุกป หากไมดําเนินการถือวาไมมีความประสงคจะใชสิทธิตามหลักเกณฑนี้
ตอไป
4. กรณีผูซื้อหรือผูใชไฟฟาไมมีความจําเปนตองใชไฟฟาในการเดินเครื่องมือทางการแพทย
ผูซื้อหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของตองมาแจงยกเลิกการลงทะเบียนตอ กฟภ.ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่สิ้นสุดแหงความจําเปน
5. เงื่อนไขการงดจายไฟฟา/ยกเลิกสิทธิ
กฟภ. จะดําเนินการงดจายไฟฟา/ยกเลิกสิทธิกับสถานที่ใชไฟฟาตามขอ ๑ โดยจะมี
หนังสือแจงเตือนใหทราบลวงหนากอนงดจายไฟฟา ๕ วันทําการ ในกรณีดังตอไปนี้
5.1 คางชําระคาไฟฟารวมกัน 3 เดือน
5.2 ตรวจพบการกระทําโดยมิชอบ/การละเมิดการใชไฟฟา
5.3 แจงขอมูลอันเปนเท็จ
5.4 ตรวจพบผูปวยยกเลิกการใชเครื่องมือทางการแพทยแตไมมีการแจงยกเลิ ก กับ
กฟภ.

เลขที่รับ

แบบหนังสือขอใชสิทธิยกเวนการงดจายไฟฟา
สําหรับสถานที่ใชไฟฟาที่มีผูปวยตองพึ่งอุปกรณชวยชีวิต
วันที่
เรื่อง

การขอใชไฟฟาเพื่อผูปวยที่ตองใชไฟฟาในการเดินเครื่องมือทางการแพทยเพื่อการรักษาพยาบาล

เรียน

ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค…………………………………..………

ขาพเจา ผูใชไฟฟา/ลูกคา
หมายเลขผูใชไฟฟา
หมูบาน/อาคาร
หอง
ชั้น
ตรอก
ถนน
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรศัพทเคลื่อนที่
เนื่องจากสถานที่ใชไฟฟาดังกลาวขางตน มีผูปวย ชื่อสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
เกี่ยวของเปน
และมี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ไ ฟฟ า เพื่ อ ใช ใ นการเดิ น
เครื่องมือแพทยเพื่อการรักษาพยาบาลที่สําคัญตอการดํารงชีวิตดวยโรค
ขาพเจาจึงมีความประสงคขอใหการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ชะลอการงดจายไฟฟากับสถานที่ใชไฟฟาดังกลาวขางตน ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
(รายชื่อผูติดตอ
เกี่ยวของเปน
โทรศัพทเคลื่อนที่
)
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนและเอกสารประกอบทุกฉบับเปนความจริงทุกประการ พรอมทั้งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
1. กรณีไมมีความจําเปนตองใชไฟฟาในการเดินเครือ่ งมือทางการแพทย ขาพเจาจะมาแจงยกเลิกการลงทะเบียนตอ กฟภ.ภายใน 30 วัน
2. ขาพเจายินยอมให กฟภ.งดจายกระแสไฟฟา โดย กฟภ.ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้
2.1 คางชําระคาไฟฟารวมกัน 3 เดือน 2.2 ตรวจพบการละเมิดการใชไฟฟา
2.3 แจงขอมูลอันเปนเท็จ
2.4 ตรวจพบผูปวยยกเลิกการใชเครื่องมือทางการแพทย แตไมมีการแจงยกเลิกกับ กฟภ.
3. กรณีมีความจําเปนตองใชไฟฟาในการเดินเครื่องมือทางการแพทยเปนระยะเวลานาน ขาพเจาจะมายื่นลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ
ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกป หากไมดําเนินการถือวาไมมีความประสงคจะใชสิทธินี้ตอไป โดยจะไมโตแยงสิทธิหรือเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
จาก กฟภ.ทั้งสิ้น
4. กรณี กฟภ.มีความจําเปนตองดับไฟฟา หรือลดการสงพลังงานไฟฟา เพื่อปฏิบัติงานตามแผนเปนการชั่วคราว และไดแจงลวงหนา
อยางนอย 5 (หา) วัน กอนการดับไฟ เวนแตในกรณีฉุกเฉิน กฟภ.ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ขาพเจายอมรับเงื่อนไขตางๆแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
เลขที่
ซอย
จังหวัด

(ลงชื่อ)

(

(ผูใ ชไฟฟา / ผูรับมอบอํานาจ)

)

สําหรับเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแสดงสถานที่ใชไฟฟาเชน สัญญาซื้อขายไฟฟา ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา สําเนาทะเบียนบานสถานที่ใชไฟฟา
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล (อายุไมเกิน 1 เดือน นับแตวันที่ออกใบรับรองแพทย)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูใชไฟฟา (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวย หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให (ถามี)
หลักฐานแสดงตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณี มอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการแทน)
หนี้คางชําระ...........................เดือน จํานวนเงิน...........................บาท
ประวัติการละเมิดการใชไฟฟา……………..ครั้ง
เรียน ผจก. ผาน หผ...................
อนุมัติ
ตรวจสอบแลวหลักฐานครบถวน จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมตั ิ
(ลงชื่อ).................................................ผูร ับคํารอง
(.................................................)
วันที่...................................

(ลงชื่อ)................................................. ผูอนุมตั ิ
(.................................................)
วันที่...................................

