ลับCONFIDENTIAL

เลขที่ใบสมัคร APPLICATION
วันที่รับเรื่ อง DATE

香港電燈有限公司

NO.

The Hongkong Electric Co., Ltd.

แบบฟอร์ มใบสมัครขอใช้ไฟ/โอนย้าย

RECEIVED

APPLICATION FORM FOR SUPPLY/TRANSFER
วD วD ดM ดM ปY ปY
1. กรุ ณาอ่าน “หมายเหตุสาหรับผูส้ มัคร” ด้านหลัง
1. PLEASE READ THE “NOTES TO APPLICANT” AT THE BACK.
2. กรุ ณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
2. PLEASE COMPLETE IN BLOCK LETTERS.
3. ในการโอนย้ายบัญชีผใู ้ ช้ กรุ ณากรอกข้อความในข้อ 1 ถึง 5 เท่านั้น
3. FOR TRANSFER OF ACCOUNT, PLEASE COMPLETE ITEMS 1 TO 5 ONLY & SIGN
และลงชื่อในข้อ 10
THE FORM IN ITEM 10.
1.

ข้อมูลผูใ้ ช้บริ การ CUSTOMER INFORMATION
ใส่ ชื่อเต็มของบริ ษทั หรื อชื่อเต็มของบุคคลตามที่แสดงในบัตรประชาชน/ พาสปอร์ต/ ใบรับรองการจดทะเบียนการค้า
EITHER COMPANY NAME OR PERSONAL NAME IN FULL, SAME AS THE NAME SHOWN ON YOUR ID/PASSPORT/BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE

ชื่อในภาษาอังกฤษ
ชื่อในภาษาจีน

ENGLISH NAME

CHINESE NAME

ประเภทผูใ้ ช้บริ การ TYPE OF CUSTOMER
 บุคคล PERSON
 บริ ษท
ั COMPANY
 อื่นๆ OTHERS
หมายเลขทะเบียนการค้า／หมายเลขใบรับรองการรวมบริ ษทั BUSINESS REGISTRATION NO./ CERTIFICATE OF INCORPORATION
(กรุ ณาระบุหากจดทะเบียนในนามบริ ษท
ั PLEASE PROVIDE IF IT IS UNDER COMPANY NAME.)
หมายเลขโทรศัพท์
ผูต้ ิดต่อ

อีเมล์ E-MAIL

TELEPHONE NO.

NO.

ADDRESS

CONTACT PERSON

ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล์

NAME OF CONTACT PERSON

CONTACT TEL

CONTACT EMAIL

หากบุคคลที่ติดต่อมิใช่ ผใู ้ ช้บริ การที่ลงทะเบียน กรุ ณาระบุ
IF THE CONTACT PERSON IS NOT THE REGISTERED CUSTOMER, PLEASE SPECIFY

หากเป็ นบัญชีของรัฐบาลฮ่องกงหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง กรุ ณาระบุชื่อหรื อแผนกหรื อองค์กร
IF THIS IS AN ACCOUNT FOR HKSAR GOVERNMENT OR ITS RELATED ORGANIZATION,
PLEASE STATE THE NAME OF THE DEPARTMENT OR ORGANIZATION

2.

ภาษาที่ใช้ในการออกบิลและบริ การอื่นๆ BILL LANGUAGE AND CARING SERVICES
ภาษาที่ใช้ในการออกบิล BILL LANGUAGE

อังกฤษ ENGLISH
 จีน CHINESE
บริ หารอื่นๆ (หากจาเป็ น) CARING SERVICES (IF NEEDED)
ขอบิลที่เป็ นอักษรเบรลล์ BRAILLE BILLS  ขอบิลสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา ELECTRONIC BILLS FOR THE VISUALLY IMPAIRED

ขอรับเป็ นบิลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นบริ การบัญชีออนไลน์ (AOL (หลังจากนี้ จะไม่มีการออกเอกสารเป็ นกระดาษ)
RECEIVING E-BILL VIA ACCOUNT-ON-LINE(AOL)SERVICE (HARDCOPY WILL NOT BE ISSUED THEREAFTER)



ใช่

YES



ไม่ใช่ NO

อีเมล์

ท่านจะได้รับการลงทะเบียนในฐานะผูใ้ ช้ที่เป็ นบัญชีออนไลน์
เราจะจัดส่ งรหัสผ่านไปให้ท่านและตรวจสอบอีเมล์แอดเดรสทางอีเมล์

EMAIL ADDRESS

YOU WILL BE REGISTERED AS AN ACCOUNT-ON-LINE USER.
WE WILL SEND THE PASSWORD TO YOU AND VERIFY THE EMAIL ADDRESS BY EMAIL.

3.

ที่อยูท่ ี่ให้บริ การและประเภทของบัญชี ผใู ้ ช้ SERVICE
แฟลต／ห้อง／ร้านค้า FLAT/ROOM/SHOP
ชื่ออาคาร

ชื่อถนน／ชื่อที่ดิน／ชื่อหมู่บา้ น

4.

ชั้น FLOOR

บล็อค

BLOCK

NAME OF BUILDING

เลขที่ถนน／เลขที่กระท่อม／เลขที่ล็อต



ADDRESS AND ACCOUNT TYPE

STREET NO./HUT NO./LOT NO.

NAME OF STREET/ESTATE/VILLAGE

ใช้ในที่พกั อาศัย RESIDENTIAL  ไม่ใช่ที่อยูอ่ าศัย NON-RESIDENTIAL ประเภท TYPE

ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ CORRESPONDENCE ADDRESS
เป็ นที่อยูท่ ี่ตอ้ งการให้ส่งบิลไปหรื อไม่？
หากท่านเลือกภาษาในการออกบิลเป็ นภาษาจีน กรุ ณากรอกที่อยูท่ างไปรษณี ยเ์ ป็ นภาษาจีน IF YOU CHOOSE

IS IT FOR FUTURE BILLING?



ใช่

YES



ไม่ใช่

NO

CHINESE AS THE BILL LANGUAGE, PLEASE FILL IN CHINESE POSTAL ADDRESS

5.

การโอนย้ายบัญชี TRANSFER OF ACCOUNT
ชื่อผูใ้ ช้บริ การที่จดทะเบียน(หากทราบ) EXISTING

REGISTERED CUSTOMER NAME(IF KNOWN)

บัญชีผใู ้ ช้ไฟ／หมายเลขมิเตอร์ไฟ(หากทราบ)

วันที่การโอนย้ายมีผล TRANSFER

EFFECTIVE DATE

ว

ว

ด

ด

ป

ป

D

D

M

M

Y

Y

EXISTING ACCOUNT/METER NO.(IF KNOWN)

มีการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม จากการติดตั้งไฟฟ้าเดิมหรื อไม่？ANY
การสละสิ ทธิ์
6.

WAIVER

บริ ษทั มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการโอนย้ายนี้ และดึงชื่อผูใ้ ช้บริ การที่
จดทะเบียนเดิมกลับมาในบัญชีผใู้ ช้น้ ีได้

-

วันที่ตรวจสอบ(วันที่ 2 หรื อหลังจากวันที่ 2 ที่ทางาน)


7.

ตั้งแต่

PERIOD

FROM

อาคาร



m2

(ตร.ฟุต)

ว

ว

ด

ด

ป

ป

D

D

M

M

Y

Y

การจ่ายไฟ/การเปลี่ยนโหลด และรายละเอียด

ว

ด

ด

ป

ป

D

D

M

M

Y

Y

ft2

ถึง

ว

ว

ด

ด

ป

ป



D

D

M

M

Y

Y




TO

อัตราของสวิตช์หลักของอาคาร BUILDING

BUILDING

ว
INSPECTION DATE
(ON OR AFTER THE 2ND WORKING DAY)

 (ตรม.)

ชัว่ คราว TEMPORARY
ระยะเวลา

MAIN SWITCH RATING

ก่อสร้าง CONSTRUCTION
ตกแต่ง DECORATION
อื่นๆ: OTHERS
จานวนชั้น NO.

OF FLOORS

SUPPLY/CHANGE OF LOAD & DETAILS

อัตราสวิตช์หลักของผูใ้ ช้บริ การ CUSTOMER MAIN SWITCH RATING
หมายเลขจุดจ่ายไฟของการไฟฟ้าฮ่องกง HK ELECTRIC’S SUPPLY POINT

แอมป์



เฟสเดียว SINGLE PHASE 
 เปลี่ยนโหลด CHANGE OF LOAD

Amp.

NO.

การติดตั้งที่ได้รับการยกเว้น/การติดตั้งของรัฐบาล EXEMPTED/GOVERNMENT INSTALLATION
สาหรับการขอใช้ไฟใหม่/การเปลี่ยนโหลด มีการแนบใบรับรองการทางานเสร็ จสิ้ นหรื อไม่？

สามเฟส
ใช่



FOR NEW SUPPLY/CHANGE OF LOAD, IS WORK COMPLETION CERTIFICATE ENCLOSED?

เอกสารสนับสนุนอื่นๆ(หากมี)
8.

รายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้

เครื่ องทาน้ าอุ่น

หม้อไฟฟ้า／เตาอบ

3.

เครื่ องปรับอากาศ

AIR CONDITIONER

4.

ปั๊มน้ า／มอเตอร์

WATER PUMP/MOTOR

5.

ลิฟท์

LIFT

6.

อื่นๆ

OTHERS

7.

อื่นๆ

OTHERS

YES


BS1



ไม่ใช่

NO




จานวนแรงม้าหรื อกิโลวัตต์รวม
แรงม้า (HP)

NUMBER

TOTAL HP OR KW

กิโลวัตต์

(KW)

ELECTRICAL WATER HEATER
ELECTRICAL COOKER/OVEN

ชื่อผูท้ าสัญญาไฟฟ้าที่จดทะเบียนแล้ว(หากมี)REGISTERED

ที่อยู่

จานวน

ITEM

2.

ELECTRICAL CONTRACTOR NAME(IF APPLICABLE)

CHINESE NAME

ชื่อในภาษาอังกฤษ

WR1

LOAD DETAILS

1.

ชื่อในภาษาจีน

THREE PHASE

OTHER SUPPORTING DOCUMENT(IF APPLICABLE)

รายการ

9.

ไม่ใช่NO



THE COMPANY SHALL HAVE THE RIGHT TO CANCEL THIS TRANSFER AND RESTORE THE PRESENT REGISTERED CUSTOMER TO THIS ACCOUNT.

ความต้องการใช้ไฟฟ้า SUPPLY REQUIREMENT

ถาวร PERMANENT
พื้นที่ท้ งั ชั้น GROSS FLOOR AREA


ใช่ YES



ALTERATIONS/ADDITIONS TO EXISTING ELECTRICAL INSTALLATIONS?

ENGLISH NAME

POSTAL ADDRESS

หมายเลขโทรศัพท์/เพจเจอร์
TELEPHONE NO. / PAGER NO.

หมายเลขทะเบียน
หมายเหตุ

REGISTRATION NO.

REMARKS

10. การทาการตลาดทางตรง
เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็ นปัจจุบนั บริ ษทั จะมีบริ การข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ มการใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อมู ลเรื่ องไฟฟ้าในการอยูอ่ าศัย หลักสูตรอบรม การขอรับบริ จาค และการแจ้งเตือนสาธารณะ โดยต้องใช้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่
และอีเมล์ของท่าน แต่เราจะไม่นาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เมื่อท่านได้ส่งแบบฟอร์มนี้ แสดงว่าท่านตกลงที่จะอนุญาตให้ใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ได้
แต่หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าการนาข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในการกระทาดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ยอมรับไม่ได้ กรุ ณาระบุโดยการกาเครื่ องหมายถูก「✓」ลงในกล่องด้านล่าง


ข้ าพเจ้ า (ผู้ใช้ บริการที่จดทะเบียน) ขอคัดค้ านการนาข้ อมูลส่วนตัวของข้ าพเจ้ าไปใช้ ในการทาการตลาดทางตรง

DIRECT MARKETING
TO KEEP YOU UP-TO-DATE, THE COMPANY WILL PROMOTE ELECTRICITY-RELATED SERVICES, ELECTRICAL APPLIANCES, INFORMATION ON ELECTRIC LIVING, COURSES, DONATION APPEALS AND PUBLIC NOTICES BY
USING YOUR NAME, CONTACT NUMBERS, ADDRESSES AND EMAIL ADDRESSES, BUT WE MAY NOT SO USE SUCH DATA WITHOUT YOUR CONSENT. BY SUBMITTING THIS FORM YOU INDICATE YOUR AGREEMENT TO SUCH USE. SHOULD
YOU FIND SUCH USE OF YOUR PERSONAL DATA NOT ACCEPTABLE, PLEASE INDICATE BY TICKING THE BOX BELOW.



I/WE (REGISTERED CUSTOMER) OBJECT TO THE PROPOSED USE OF MY/OUR PERSONAL DATA IN DIRECT MARKETING.

การประกาศ DECLARATION
ข้าพเจ้า (ผูจ้ ดทะเบียน) ยอมรับที่จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบใหม่ท้งั หมดหากมี และรับผิดชอบบัญชีผใู ้ ช้ไฟที่ใช้ที่อยูท่ ี่ให้ไว้ขา้ งต้น
และยอมรับที่จะผูกพันตามระเบียบการจ่ายไฟของบริ ษทั และข้อแก้ไขต่างๆ ที่อาจจะมีข้ ึน

I/WE (REGISTERED) UNDERTAKE TO BE RESPONSIBLE FOR ALL RE-INSPECTION FEES IF ANY AND THE ELECTRICITY ACCOUNT OF THE ADDRESS AS NOTED ABOVE AND
UNDERTAKE TO ABIDE BY THE COMPANY’S SUPPLY RULES AND AMENDMENT THERETO.

ลายเซ็นผูส้ มัคร／ตราประทับ

กรุ ณาพิมพ์ตราประทับของบริ ษทั และลงลายมือชื่อหากจดทะเบียนในนามบริ ษทั
PLEASE PLACE YOUR COMPANY’S CHOP AND SIGN IF REGISTEREDUNDER COMPANY’S NAME.

การจ่ายไฟจะถูกควบคุมโดยระเบียบการจ่ายไฟและข้อบังคับของการไฟฟ้า ท่านสามารถขอสาเนาของระเบียบเหล่านี้ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข
หรื อติดต่อด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริ การลูกค้า

APPLICANT’S SIGNATURE/CHOP
2887 3411

SUPPLY OF ELECTRICITY IS GOVERNED BY SUPPLY RULES AND THE ELECTRICITY ORDINANCE.
A COPY OF SUPPLY RULES WILL BE PROVIDED UPON REQUEST THROUGH TELEPHONE 2887 3411 OR IN PERSON AT OUR CUSTOMER CENTRE.

วันที่

DATE

หมายเหตุสาหรับผู้สมัคร
1.
2.

สามารถขอรับบริ การให้คาปรึ กษาการกรอกแบบฟอร์มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ศูนย์บริ การลูกค้า ชั้น 9 ศูนย์อิเล็กทริ ก 28 ถ.ซิต้ ีการ์เด้น นอร์ทพอยท์ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ฟอร์เตรส ฮิลล์) หรื อทางหมายเลขโทรศัพท์ 2887 3411 หรื ออีเมล์ไปที่
customerservices@hkelectric.com
ก.
จะต้องยืน่ แบบฟอร์มใบสมัครการขอใช้ไฟด้วยตนเองหรื อส่ งทางไปรษณี ยไ์ ปยังศูนย์บริ การลูกค้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันขอใช้ไฟ หากมีคาขอที่ตอ้ งมีการดาเนินการเกี่ยวกับสายไฟหรื อการดาเนินการพิเศษอื่นๆ จะต้องแจ้งล่วงหน้านานกว่านั้น
ข.
สาหรับการโอนย้ายบัญชีผใู ้ ช้ไฟ กรุ ณายืน่ ด้วยตนเองหรื อส่งแบบฟอร์มไปยังศูนย์บริ การลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งวันทาการก่อนวันโอนหรื อโทรหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การลูกค้าที่ หมายเลข 2887 3411

3.

ก.
ข.

4.

สาหรับการสมัครขอใช้ไฟ กรุ ณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนหรื อขณะที่มีการตรวจสอบ：ก. ผูท้ าสัญญาที่เป็ นช่างไฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/คนงาน จะต้องยืน่ สาเนา “ใบรับรองการทางานแล้วเสร็ จ (WCC)” ที่สมบูรณ์แล้วก่อนหรื อในวันที่ดาเนินการตรวจสอบ
และจะต้องมีช่างไฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูใ่ นวันที่เข้าไปตรวจสอบการติดตั้งด้วย บริ ษทั จะไม่ดาเนินการตรวจสอบงานด้านไฟฟ้าใดๆ
หากไม่มีใบรับรองการทางานแล้วเสร็ จและยังมิได้ยนื่ ก่อนหรื อขณะเวลาที่จะทาการตรวจสอบ
ข. สิ่งยืนยันความเป็ นเจ้าของที่อยู（
่ รวมถึงแท่นหรื อพื้นที่เพื่อการพาณิ ชย์）ที่ระบุได้ยากที่ไซต์งาน

5.

เมื่อตรวจสอบการติดตั้งที่เหมาะสมแล้ว จะมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าให้ในทันที หากผลการใช้ไฟไม่เป็ นที่น่าพอใจ จะมีการตรวจสอบใหม่และอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม
ก.
หากการสมัครขอใช้ไฟนี้มีการขออุปกรณ์เสริ มพิเศษ และ/หรื อจะต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็ นทางการ อาจต้องใช้เวลานานขึ้นและอาจต้องเสียค่าบริ การเพิ่ม
ข.
หากการติดตั้งจะต้องมีเชื่อมต่อกับสายไฟหลักของชุมชน และอัตราสวิตช์หลักจะต้องเพิ่มขึ้น จะต้องมีการยืน่ แบบฟอร์ม “CI Form 140” เพื่อยืนยันว่าเจ้าของสายไฟหลักนั้นเห็นชอบแล้ว
เงินมัดจาเป็ นสิ่งจาเป็ นในการรับประกันความปลอดภัยในการใช้ไฟในอนาคต เงินมัดจะเท่ากับค่าประมาณการการใช้ไฟในระยะเวลา 60 วัน และค่าประมาณการนี้จะอ้างอิงจากเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่ใช้และอัตราสวิตช์หลัก
เงินค่ามัดจานี้จะคืนให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่จดทะเบียนเมื่อมีการขอยกเลิกบัญชีผใู ้ ช้ หากต้องการทราบรายละเอียดของจานวนเงินมัดจาในการโอนย้ายบัญชี กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริ การลูกค้าได้ที่หมายเลข 2887 3411
ก.
สาหรับการโอนย้ายบัญชีผใู ้ ช้ไฟ หากผูใ้ ช้บริ การได้ครอบครองที่อยูน่ ้ นั เป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จะใช้วนั ที่ที่อ่านมิเตอร์รายเดือนครั้งสุดท้ายในการโอนย้ายบัญชี วันที่อ่านมิเตอร์จะแสดงไว้ในบิลค่าไฟรายเดือน
ข.
เราจะเป็ นผูด้ าเนินการจดมิเตอร์และเชื่อมต่อไฟฟ้า (หากไม่สามารถใช้ไฟได้) ในการเข้าจดมิเตอร์ ไม่จาเป็ นต้องนัดหมายล่วงหน้า เว้นเสียแต่ว่ามิเตอร์น้ นั ติดตั้งอยูภ่ ายในที่อยูอ่ าศัย
ในการให้บริ การใดๆ ผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแบบฟอร์มนี้ ยกเว้นหากมีบิลค่าใช้จ่ายจากบริ ษทั ทางบริ ษทั ไม่มีตวั แทนหรื อคนงานผูท้ าสัญญาจดทะเบียนการใช้ไฟ
และผูใ้ ช้บริ การพึงตระหนักไว้ว่าหากมีบุคคลใดอ้างว่าเป็ นผูท้ าสัญญาหรื อคนงานของบริ ษทั ในการดาเนินการจดทะเบียนการใช้ไฟ ถือเป็ นการกระทาโดยมิได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เป็ นการให้โดยสมัครใจ โดยข้อมูลนี้จะนาไปใช้ในการดาเนินการของบริ ษทั หรื ออาจมีการเปิ ดเผยต่อองค์กรบุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือในการดาเนินงานของบริ ษทั
การไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ร้องขอต่อบริ ษทั อาจทาให้บริ ษทั ไม่สามารถให้บริ การที่เกี่ยวข้องได้ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ของผูใ้ ช้บริ การจะนาไปใช้ในวัตถุประสงค์ในเรื่ องการทาการตลาดโดยตรงเกี่ยวกับการให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อมูลไฟฟ้าเพื่อการพักอาศัย หลักสูตรการอบรม การขอรับบริ จาค และการส่งข้อมูลของบริ ษทั เอง แต่บริ ษทั จะไม่ใช่ขอ้ มูลเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
ผูใ้ ช้บริ การที่ไม่ตอ้ งการเข้าร่ วมการทาการตลาดโดยตรงนี้สามารถระบุลงในแบบฟอร์มนี้หรื อร้องเรี ยนต่อบริ ษทั มาในภายหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะมีการดาเนินการให้แล้วเสร็ จให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้
หากต้องการข้อมูลถ้อยแถลงเรื่ องความเป็ นส่วนตัวฉบับเต็ม เพื่อร้องขอ เข้าถึง และแก้ไขข้อมูล หรื อไม่ตอ้ งการให้ใช้ขอ้ มูลส่วนตัวในการทาการตลาด กรุ ณาไปที่เว็บไซต์ www.hkelectric.com ส่งอีเมล์มาให้เราที่
personaldata@hkelectric.com โทรหาเราที่ 2887 3411 โทรสาร 2510 7667 หรื อเขียนจดหมายมายังศูนย์อิเล็กทริ ก ชั้น 9, เลขที่ 28 ถนนซิต้ ีการ์เด้นท์ จ่าหน้าถึงเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.
7.
8.
9.

สาหรับที่อยูซ่ ่ ึงไม่สามารถระบุสถานที่ที่ชดั เจนได้ (เช่น ไซต์งานก่อสร้าง กระท่อมพักคนงาน และอื่นๆ) กรุ ณาเขียนแผนที่แสดงที่ต้งั ที่ถูกต้องแนบมาด้วย
สาหรับการสมัครขอใช้ไฟที่ไซต์งานแบบชัว่ คราว กรุ ณาแนบแบบแปลนที่แสดงตาแหน่งที่ตอ้ งการให้ดว้ ย

แบบฟอร์มใบสมัคร (04/19)

เมษายน 2019
NOTES TO APPLICANT

1.
2.

Free advisory services on how to complete the form are available at our Customer Centre, 9/F., Electric Centre, 28 City Garden Road, North Point,
(near Fortress Hill MTR Station), by telephone no. 2887 3411, or email to customerservices@hkelectric.com.
a.
Application for Supply Form should be submitted or sent by post to our Customer Centre at least two weeks before supply is required. A longer
period of notice is required where service cable or special arrangement are required.
b.

3.
4.

5.

a.

For transfer of account please submit or send in the application to our Customer Centre at least one working day before the transfer date or call
our Customer Services Executives at telephone no. 2887 3411.
For address (such as construction site, squatter hut, etc.) which is difficult to locate, please provide a sketch to show the exact location.

b.

For temporary site supply application, please provide a block plan showing the location of the site and the preferred service position.

For application for supply, please provide the following documents before or at the time of inspection:a.

The registered electrical contractor / worker should submit a copy of the duly completed "Work Completion Certificate (WCC)" on or before the
installation inspection and the registered electrical worker of the appropriate grade should be present on site during the installation inspection.
THE COMPANY WILL NOT CARRY OUT INSPECTION ON ANY ELECTRICAL WORK IF THE WORK COMPLETION CERTIFICATE IS NOT DULY COMPLETED AND SUBMITTED BEFORE
OR AT THE TIME OF INSPECTION.

b.

Proof of occupancy for address (including commercial podiums), which is difficult to identify on site.

For connection of supply, upon satisfactory installation inspection, electricity supply will be connected immediately. If the result is unsatisfactory,
re-inspection is required and re-inspection fees will be levied.
a.

If the application for supply requires extra equipment and / or application for official permits, it may take a longer time and service charge
may be required.

b.

If an installation is connected to communal rising mains and its main switch rating has to be increased, "CI Form 140" should be submitted to
confirm that it is agreed by the owner of rising mains.

6.

A deposit is required as security for future use of electricity. The required deposit is equivalent to 60 days estimated consumption, and the estimation
is based on the loading of appliances and the main switch rating. The deposit will be refunded to the registered customer upon termination of account.
For details of deposit amount for transfer of account, please call our Customer Services Executives at telephone no. 2887 3411.

7.

a.

For transfer of account, if the customer has already occupied the address for a period of time, the date of last monthly reading would be used
in the transfer of account. The meter reading date is shown on the monthly electricity bill.

b.

We will take a meter reading and connect electricity supply (if electricity supply is not available). It is not necessary to make appointment
with us for taking meter reading unless the electricity meter is inside the premises.

8.

No payment of any kind for any service, including this application form, is required by the Company, except against a bill issued by the Company. The
Company does not have nominated Registered Electrical Contractors/ Workers and customers are advised that any Registered Electrical Contractor/Worker
purporting to represent this Company does so without authority.

9.

The provision of personal data is voluntary. Personal data collected will be used in matters relating to the operations of the Company or may be disclosed
to third party organisations which assist in the Company’s operation. Failure to provide the data requested may mean that the Company is unable to supply
the relevant services. Customers’ names, contact numbers, addresses and email addresses may also be used for the purpose of direct marketing on
electricity-related services, electrical appliances, information on electric living, courses, donation appeals and public notices by the Company itself,
but the Company may not so use such data without your consent. Customers who wish to opt out for direct marketing may indicate in this form, or at any
time raise the request to the Company without charge and it will take effect as soon as possible.
To request a full copy of the Privacy Policy Statement, for enquiry, for data access and correction, or to opt-out from use of your personal data in
direct marketing, please refer to website: www.hkelectric.com,email us at personaldata@hkelectric.com, call us at 2887 3411, fax to 2510 7667 or write
to 9/F Electric Centre, 28 City Garden Road for the attention of our Personal Data Protection Officer.
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