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1. การขอติดตั้งสาธารณูปโภคแบบออนไลน์ (Online Service) 
ประชาชนสามารถด าเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้า-ประปาแบบออนไลน์ได้ที่  
http://www.damrongdhama.moi.go.th/ (ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย)  

เมื่อเข้าสู่หน้าแรกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู “งานการให้บริการ” ดังรูปที่ 1-1 

 
รูปที่ 1-1 หน้าแรกของเว็บไซต์ศูนย์ด ารงธรรม 

http://www.damrongdhama.moi.go.th/
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เมื่อเข้าสู่หน้างานการให้บริการ ให้คลิกท่ี “งานบริการภาครัฐ” ดังรูปที่ 1-2  

 
รูปที่ 1-2 หน้างานการให้บริการ: งานบริการภาครัฐ 

จากนั้น จะเข้าสู่หน้าแนะน าบริการของศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน ดังรูปที่ 1-3 
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รูปที่ 1-3 หน้าแนะน าบริการของศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน 

  



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 4 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

2. การลงทะเบียน/ สมัครสมาชิก 

เมื่อเข้าสู่หน้าแนะน าบริการของศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน  ให้คลิกที่ปุ่ม   
ดังรูปที่ 3-1 

 
รูปที่ 2-1 หน้าแนะน าบริการ: ปุ่มเข้าสู่ระบบ 

จากนั้นจะเข้าสู่หน้า e-Authentication ประชาชน ให้คลิกที่ “สมัครสมาชิก” ดังรูปที่ 2-2 

 
รูปที่ 2-2 หน้า e-Authentication ประชาชน 

ในหน้าข้อตกลงการใช้บริการยืนยันตัวบุคคลกลาง ให้คลิกที่  ดังรูปที่ 2-3 
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รูปที่ 2-3 หน้าข้อตกลงการใช้บริการยืนยันตัวบุคคลกลาง 

เมื่อเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก จะเข้าสู่ขั้นตอนกรอกข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีอยู่ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

1) กรอกชื่อจริง-นามสกุล 

 
รูปที่ 2-4 หน้าสมัครสมาชิก: กรอกชื่อจริง-นามสกุล 
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2) กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 

 
รูปที่ 2-5 หน้าสมัครสมาชิก: กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 

จากนั้น ให้ท าการยืนยันตัวบุคคล โดยคิกที่ “กดเพ่ือยืนยัน” ดังรูปที่ 2-6 
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รูปที่ 2-6 หน้าสมัครสมาชิก: กรอกเลขประจ าตัวประชาชน-ยืนยันตัวบุคคล 

ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลบุคคลเพ่ิมเติมส าหรับด าเนินการยืนยันตัวบุคคลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
กรมการปกครอง (ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องยืนยันตัวบุคคลก่อนการเข้าใช้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น การขอ
ใช้บริการติดตั้งไฟฟ้า-ประปา เป็นต้น) 
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 8 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

 
รูปที่ 2-7 หน้าต่างยืนยันตัวบุคคลกับกรมการปกครอง (1) 

หลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะการยืนยันตัวบุคคลเรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 2-8  
และท าการปิดหน้าต่าง เพ่ือกลับไปยังหน้าสมัครสมาชิก  

 
รูปที่ 2-8 หน้าต่างยืนยันตัวบุคคลกับกรมการปกครอง (2) 

เมื่อกลับมาที่หน้าสมัครสมาชิก ระบบจะแสดงสถานการณ์ยืนยันตัวบุคคลเรียบร้อยแล้ว และคลิกที่ 
 ดังรูปที่ 2-9 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 9 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

 
รูปที่ 2-9 หน้าสมัครสมาชิก: กรอกเลขประจ าตัวประชาชน-สถานะการยืนยันตัวบุคคล 

 
  



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 10 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

3) กรอกเบอร์มือถือ หรืออีเมล - ให้ผู้ใช้งานระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ e-mail Address เพ่ือใช้ใน
กรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ รวมทั้งการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับ
ระบบ 

 
รูปที่ 2-10 หน้าสมัครสมาชิก: กรอกเบอร์มือถือหรืออีเมล 

ผู้ใช้งานท าการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับระบบ โดยคิกที่ “กดเพ่ือยืนยัน” ดังรูปที่ 2-11 เพ่ือเข้าสู่
หน้าต่างยืนยันเบอร์มือถือ 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 11 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

 
รูปที่ 2-11 หน้าสมัครสมาชิก: กรอกเบอร์มือถือหรืออีเมล-ยืนยันเบอร์มือถือ 

ผู้ใช้งานจะได้รับรหัส OTP จาก SMS ดังรูปที่ 2-12 

 
รูปที่ 2-12 ตัวอย่าง รหัส OTP จาก SMS 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 12 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

ในหน้าต่างยืนยันเบอร์มือถือ ให้ระบุรหัส OPT ที่ได้รับมา (ผ่านทางข้อความมือถือ/SMS) โดยให้ใช ้
รหัส OTP ทีม่ีรหัสอ้างอิงตรงกับท่ีระบบแสดงไว้ ดังรูปที่ 2-13 

 
รูปที่ 2-13 หน้าต่างยืนยันเบอร์มือถือ: การยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

หมายเหตุ:  
- กรณีที่ยังไม่ได้รับรหัส OTP ให้ผู้ใช้คลิกที่ “ขอรหัส OTP ทาง SMS ใหม่” ระบบจะด าเนินการส่งรหัส 

OTP มาให้อีกครั้ง 
- ให้ระบุรหัส OTP ที่มีรหัสอ้างอิงตรงกับท่ีระบบแสดงไว้ 

 
เมื่อกลับมายังหน้าสมัครสมาชิก ระบบจะแสดงสถานะการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับระบบเรียบร้อย
แล้ว ดังรูปที่ 2-14 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 13 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

 
รูปที่ 2-14 หน้าสมัครสมาชิก: กรอกเบอร์มือถือหรืออีเมล-สถานะการยืนยันเบอร์มือถือ 

4) กรอกบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

ฟิลด์ข้อมูล ค าอธิบาย/ รายละเอียด 
ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) ระบบจะแสดงเป็นหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้โดยอัตโนมัติ  

หรือผู้ใช้งานสามารถระบุชื่อ Username ใหม่ โดยสามารถระบุเป็นตัวอักษร
และ/หรือตัวเลข (ยกเว้น สัญลักษณ์/อักขระพิเศษ) อย่างน้อย 5 ตัวอักษร  

รหัสผ่าน ให้ผู้ใช้งานตั้งรหัสผ่าน (Password) โดยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและ
ตัวเลข (ยกเว้น สัญลักษณ์/อักขระพิเศษ) รวมกัน อย่างน้อย 8 ตัวอักษร 

ยืนยันรหัสผ่าน ระบุรหัสผ่าน (Password) ที่ตั้งไว้ข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง 
 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 14 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

 
รูปที่ 2-15 หน้าสมัครสมาชิก: กรอกบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

5) ตรวจสอบและสมัครสมาชิก - ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไว้กับระบบ ถ้าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่

ปุ่ม  ดังรูปที่ 2-16 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 15 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

 
รูปที่ 2-16 หน้าสมัครสมาชิก: ตรวจสอบและสมัครสมาชิก 

เมื่อระบบเข้าสู่หน้าผลการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน/สมัครสมาชิก ดังรูปที่ 2-17 ให้คลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือ Log in เข้าสู่ระบบต่อไป  



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 16 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

 
รูปที่ 2-17 หน้าสมัครสมาชิก: ตรวจสอบ 

จากนั้นให้มาที่ e-mail ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะได้รับจดหมายยืนยันการลงทะเบียน/สมัครสมาชิก ให้คลิกที่ลิงค์ 
เป็นขั้นตอนการลงทะเบียน ดังรูปที่ 2-18 

 
รูปที่ 2-18 e-mail แจ้งลิงค์เพ่ือยืนยันการลงทะเบียน/สมัครสมาชิก 

 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 17 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

เมื่อคลิกท่ีลิงค์แล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้าผลการยืนยันอีเมล ให้คลิกท่ี  

 
รูปที่ 2-19 หน้าผลการยืนยันอีเมล 

จากนั้น ระบบจะพาเข้าสู่หน้าบัญชีของฉัน ซึ่งเป็นหน้า Profile ผู้ใช้งานนั้น ๆ ของระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง ให้
ท าการปิดหน้านี้ไป 

 
 
และให้ผู้ใช้งานกลับไปยังหน้าแนะน าบริการ หัวข้อ 1 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 18 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

3. การเข้าใช้งานระบบ (Log in) 

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอใช้สาธารณูปโภคให้คลิก

ที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 3-1 

 
รูปที่ 3-1 หน้าหลักระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอใช้สาธารณูปโภค: ปุ่มเข้าสู่ระบบ 

ในหน้า Log in ให้ใส่ Username และ Password เพ่ือ Log in เข้าใช้งานระบบ ดังรูปที่ 3-2 

 
รูปที่ 3-2 หน้า Log in: ระบบ e-Authentication ประชาชน 

หลังจาก Log in เรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมายังหน้าหลักและแสดงชื่อผู้ใช้งาน ดังรูปที่ 3-3 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 19 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

 
รูปที่ 3-3 หน้าหลัก: แสดงชื่อผู้ใช้งาน 

4. การออกจากระบบ (Log out) 

เมื่อต้องการออกจากระบบ ให้คลิกที่  และเลือกที่ค าสั่ง “ออกจากระบบ” ดังรูปที่ 4-1 

 
รูปที่ 4-1 หน้าหลัก: ออกจากระบบ 

หมายเหตุ: ควรท าการ Log out ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานระบบ 
 
  



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 20 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

5. การขอติดตั้งไฟฟ้าและประปา 

5.1 การขอใช้ไฟฟ้าและ/หรือโทรศัพท์บ้านแบบออนไลน์ (Online Service) 

ประชาชนสามารถด าเนินการยื่นขอใช้ไฟฟ้าและหรือโทรศัพท์บ้าน (TOT) แบบออนไลน์ได้ โดยไปยังหน้า
บริการ (หัวข้อ 1) และท าการ Log in เข้าสู่ระบบ  

หลังจากท่ี Log in เรียบร้อยแล้วจะ ให้คลิกท่ี “ขอใช้บริการสาธารณูปโภค” ดังรูปที่ 6-31  



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 21 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

 
รูปที่ 5-1 หน้าแนะน า: ขอใช้บริการสาธารณูปโภค 

จากนั้น จะเข้าสู่หน้าแบบสอบถามขอติดตั้งสาธารณูปโภค ให้ท าการระบุข้อมูล และคลิกที่   
ดังรูปที่ 5-2 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 
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รูปที่ 5-2 หน้าแบบสอบถามขอติดตั้งสาธารณูปโภค 

หมายเหตุ: เลขประจ าบ้าน 11 หลัก คือเลขรหัสประจ าบ้านในสมุดทะเบียนบ้าน 
 

ในหน้าสรุปใบอนุญาตที่คุณต้องการยื่นค าขอ ให้ท าเครื่องหมาย  หน้ารายการที่ต้องการ ระบบจะแสดง

ระยะเวลาด าเนินการ และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของการบริการที่ร้องขอ ให้คลิกที่  
ดังรูปที่ 5-3 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 
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รูปที่ 5-3 หน้าสรุปใบอนุญาตที่คุณต้องการยื่นค าขอ 

หมายเหตุ: จากรูปที่ 5-3 เมื่อต้องการดูข้อมูลรายละเอียด ขั้นตอน กฎเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการขอใช้

บริการ สามารถคลิกท่ี  ของรายการนั้น ๆ 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 24 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

เมื่อเข้าสู่หน้า SINGLE FORM ให้ท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 
รูปที่ 5-4 หน้า SINGLE FORM: ข้อมูลทั่วไป 

 
  



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 
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ฟิลด์ข้อมูล/ ปุ่ม ค าอธิบาย 
ข้อมูลเบื้องต้น 
ค าน าหน้า ระบุค าน าหน้าชื่อ โดยการคลิกท่ี  เพ่ือเลือกค าน าหน้าชื่อ 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ระบบแสดงชื่อ-นามสกุลจริงให้โดยอัตโนมัติ 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ กรอกชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบบแสดงหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้โดยอัตโนมัติ 
วัน/ เดือน/ ปี เกิด ระบุวัน/ เดือน/ ปี พ.ศ. เกิด โดยให้ระบปุี พ.ศ. เดือน และวันที่เกิด 

ตามล าดับ 

 
 

 
 

 
รายละเอียดของผู้ติดต่อ 
ชื่อของผู้ติดต่อ กรอกชื่อของผู้ติดต่อยื่นค าร้อง 
นามสกุลของผู้ติดต่อ กรอกนามสกุลของผู้ติดต่อยื่นค าร้อง 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
ของผู้ติดต่อ 

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้ติดต่อยื่นค าร้อง 

โทรศัพท์ส าหรับติดต่อ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับในการติดต่อ/ แจ้งเรื่อง 
หมายเหตุ: กรณีท่ีระบุเป็นเบอร์มือถือ ทางระบบจะท าการแจ้งเรื่อง/ 
สถานะผ่าน SMS ได้อีกทางหนึ่ง 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 26 
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ฟิลด์ข้อมูล/ ปุ่ม ค าอธิบาย 
อีเมลส าหรับติดต่อ กรอก e-Mail Address ส าหรับในการติดต่อ/ แจ้งเรื่อง 
สถานที่ของติดตั้ง 
รหัสประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน 11 
หลัก 

กรอกหมายเลขรหัสประจ าบ้าน 11 หลักของสถานที่ที่ต้องการติดตั้ง
สาธารณูปโภค สามารถดูได้จากสมุดทะเบียนบ้าน ดังรูป 

 
ที่อยู่ ที่อยู่ของสถานที่ที่ต้องการติดตั้งสาธารณูปโภค 

ประกอบด้วย เลขท่ี หมู่ หมู่บ้าน ซอย อาคาร ชั้น ถนน จังหวัด อ าเภอ/ 
เขต ต าบล/ แขวง รหัสไปรษณีย์ 

แผนที่ จะประกอบด้วย ละติจูด ลองจิจูด 

ให้คลิกท่ี  
จากนั้น จะแสดงหน้าต่างเลือกสถานที่ขอติดตั้ง ให้ท าการระบุชื่อสถานที่/ 
ชื่อซอย/ ชื่อถนน และคลิกท่ี  ดังรูป 

 
ในหน้า SINGLE FORM ระบบจะแสดงเลขละติจูด และลองจิจูดให้โดย
อัตโนมัติ  

 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 27 
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ฟิลด์ข้อมูล/ ปุ่ม ค าอธิบาย 

ปุ่ม  คลิกเพ่ือด าเนินการไปยังหน้าถัดไป 

ปุ่ม  คลิกเพ่ือท าการเก็บข้อมูลที่กรอกค้างไว้กับระบบ (ยังไม่มีการส่งข้อมูลนี้ถึง
หน่วยงานปลายทาง) 

ปุ่ม  คลิกเม่ือต้องการย้อนกลับไปยังหน้าก่อน 

 

ในหน้าถัดมา ให้ท าการกรอกข้อมูล/ รายละเอียดค าขอใช้บริการให้ครบถ้วน และคลิกที่  

 
รูปที่ 5-5 หน้า SINGLE FORM: แบบฟอร์มขอใช้ไฟฟ้า 

ฟิลด์ข้อมูล/ ปุ่ม ค าอธิบาย 
รายละเอียดค าขอใช้ไฟฟ้า 
สถานะของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อสถานที่ขอใช้
ไฟฟ้า 

คลิกเลือกสถานะของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า (เลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่ง) 

ไฟฟ้าเขตที่รับผิดชอบ ระบบจะแสดงข้อมูลการไฟฟ้าเขต/ สาขาที่รับผิดชอบบริการนี้ให้โดย
อัตโนมัติ 

ประเภทการบริการ คลิกท่ี  เพ่ือเลือกประเภทบริการ 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 
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ฟิลด์ข้อมูล/ ปุ่ม ค าอธิบาย 
ประเภทของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า คลิกท่ี  เพ่ือเลือกประเภทของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า 
ขนาดเครื่องวัด คลิกท่ี  เพ่ือเลือกขนาดเครื่องวัด 

ปุ่ม  คลิกเพ่ือด าเนินการไปยังหน้าถัดไป 

ปุ่ม  คลิกเพ่ือท าการเก็บข้อมูลที่กรอกค้างไว้กับระบบ (ยังไม่มีการส่งข้อมูลนี้ถึง
หน่วยงานปลายทาง) 

ปุ่ม  คลิกเม่ือต้องการย้อนกลับไปยังหน้าก่อน 

 

จากนั้น กรอกข้อมูลค าขอใช้ประปา และคลิก  ดังรูปที่ 5-6 

 
รูปที่ 5-6 หน้า SINGLE FORM: แบบฟอร์มขอใช้ประปา 

ในล าดับถัดมา ระบบแสดงข้อมูลค าขอใช้โทรศัพท์ (TOT) ดังให้คลิก  ดังรูปที่ 5-7 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 29 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

 
รูปที่ 5-7 หน้า SINGLE FORM: ขอใช้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน 

เมื่อเข้าสู่หน้า INFORMATION ดังรูปที่ 5-8 ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้กรอกไปว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  

เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกท่ี  เพ่ือด าเนินการส่งค าร้องไปยังหน่วยงานปลายทาง 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 
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รูปที่ 5-8 หน้า SINGLE FORM: INFORMATION 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 
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จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่างสถานะการส่งค าร้อง คลิกที่  ดังรูปที่ 5-9 

 
รูปที่ 5-9 หน้าต่างสถานะการส่งค าร้อง 

หมายเหตุ: จากรูปที่ 5-9 ในกรณีค าร้องขอใช้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน (TOT) ให้คลิกท่ี  ระบบจะน าเข้า
สู่หน้า TOT eService เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมและยืนยันการขอใช้โทรศัพท์พ้ืนฐานและอินเตอร์เน็ต 
(TOT) ดังรูป 

 
รูปที่ 5-10 หน้า TOT eService 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 
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หลังจากท่ียืนยันการส่งค าร้องขอใช้บริการต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะมายังหน้าติดตามสถานะค าร้อง โดย
จะแสดงรายการและสถานะค าร้องขอให้บริการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ได้ยื่นไว้ ดังรูปที่ 5-11 

 
รูปที่ 5-11 หน้าติดตามสถานะค าร้อง 

  



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 
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6. การตรวจสอบสถานะค าร้อง 

ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะค าร้องต่าง ๆ ได้ โดยหลังจากท่ี Log in เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ในหน้า

แรกให้คลิกท่ี  ดังรูปที่ 6-1 

 
รูปที่ 6-1 หน้าหลัก: เมนู ติดตามสถานะ 

6.1 การค้นหาข้อมูลค าร้อง 

เมื่อเข้าสู่หน้าติดตามสถานะ ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการค้นหาค าร้องจากสถานะค าร้องได้โดย คลิกที่  เพ่ือ

เลือกเงื่อนไขการสืบค้น (สถานะค าร้อง) และคลิกที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 6-2 

 
รูปที่ 6-2 หน้าติดตามสถานะค าร้อง: ค้นหา 

  



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 34 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

6.2 การเรียกดูข้อมูลค าร้อง 

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลค าร้องได้โดย หลังจากที่สืบค้นข้อมูลค าร้องเรียบร้อยแล้ว (ดูหัวข้อ 6.1) ให้คลิกที่
ปุ่ม  หลังรายการนั้น ๆ ดังรูปที่ 6-3 

 
รูปที่ 6-3 หน้าติดตามสถานะค าร้อง: ปุ่ม รายละเอียด 

จากนั้น ระบบจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดแสดงข้อมูลของค าร้องนั้น ๆ ดังรูปที่ 6-4  



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 35 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

 
รูปที่ 6-4 หน้ารายละเอียดค าร้อง 

 



 
ระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขอติดต้ังไฟฟ้า-ประปา (eForm) ส าหรับประชาชน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นเอกสาร 1.0 

 

 
 หน้า 36 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) BisPortal_PublicUtility_eForm_People_UserManual_24012018_Update 

 

7. รายละเอียดติดต่อ/ สอบถาม 

ผู้ใช้งานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ EGA Contact Center ของ สรอ. หรือ contact@ega.or.th 
หรือ โทร. 0-2612-6060 
 


