
จะสมคัรเพือ่ขอใช/้โอนยา้ย 

และยกเลกิบญัชผีูใ้ชไ้ฟ
อยา่งไร?  How to apply for  

supply/transfer &  

termination of  account? 



 How to apply for electricity supply?  จะสมคัรขอใชไ้ฟอยา่งไร?  

If you want to transfer an account, apply for new supply, or change the 
supply loading, in most of the cases you can apply simply by phone at 2887 
3411 during office hours or via our Internet homepage at 
www.hkelectric.com.  You may also submit an application form to our 
Customer Centre by post or in person.  Application forms are available free 
of charge at our Customer Centre.  

หากทา่นตอ้งการโอนยา้ยบญัชผีูใ้ชไ้ฟ สมัครขอใชไ้ฟใหม ่หรอืเปลีย่นแปลงโหลดไฟ 

วธิทีีง่า่ยทีส่ดุ คอืการสมัครทางโทรศพัทท์ีห่มายเลข 2887 3411 ในชว่งเวลาทําการ 

หรอืสมัครผ่านอนิเตอรเ์น็ตที ่www.hkelectric.com ทา่นสามารถยืน่แบบฟอรม์ใบสมัคร

ไดท้ีศ่นูยบ์รกิารลกูคา้ดว้ยตนเองหรอืสง่ทาง ไปรษณีย ์สามารถขอรับแบบฟอรม์นีไ้ดท้ี่
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ โดยมติอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย  

 When will supply be available?  
Electricity supply will be made available on the next working day for connection to supply source 

not requiring installation inspection.  

 In general, under what condition is installation inspection required?  

(i) New installation or the electricity supply has been disconnected for more than 4 months; or 

(ii) There is alternation to the existing installation and/or the supply loading.  

 Installation Inspection Arrangement  
Appointment for inspection services can be made by phone at 2887 3455 during office hours, by 

submission of “CI Form 121”, via Internet homepage at www.hkelectric.com, by our “Electricity-by

-Phone service” at 2887 3838 (for residential customers only), or by visiting our Customer Centre.  

If the request is received before 1 pm, an inspection can be arranged on the next working day.  

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 

workers of the appropriate grade should be present on site during the 

installation inspection.  

Normally, upon satisfactory installation inspection, supply will be 

connected immediately.  If it is unsatisfactory, re-inspection is required and 

re-inspection fees will be levied.  

If the application for supply needs to install extra equipment and/or apply 

for official permits, it may take a longer time and service charge may be 

required.  

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 it is agreed by the owner 

of rising mains.  

 How about deposit?  

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.  

เมือ่ไรจงึจะสามารถใชไ้ฟได?้  

หากไม่ตอ้งตรวจสอบการตดิตัง้การเชือ่มตอ่กบัแหลง่ไฟฟ้า จะสามารถจา่ยไฟไดใ้นอกีหนึง่วันทํา การ  

โดยท ัว่ไป ภายใตเ้งือ่นไขใดจงึจะตอ้งมกีารตรวจสอบการตดิต ัง้?  

ก) เป็นการตดิตัง้ใหมห่รอืการจ่ายไฟนัน้ถูกตดัมาเป็นเวลานานกวา่ 4 เดอืน หรอื 

ข) มกีารเปลีย่นแปลงการตดิตัง้เดมิ และ/หรอืโหลดไฟ  

การด าเนนิการตรวจสอบการตดิต ัง้  

สามารถนัดหมายบรกิารตรวจสอบการตดิตัง้ไดท้ีห่มายเลข 2887 3455 ระหวา่งชว่งเวลาทําการ โดย 

สง่แบบฟอรม์ “CI Form 121” ผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตไดท้ี ่www.hkelectric.com โดยใช ้“บรกิาร 
Electricityby-Phone” ไดท้ีห่มายเลข 2887 3838 (สําหรับลกูคา้ทีใ่ชไ้ฟในทีพั่กอาศยัเทา่นัน้) หรอื

ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ หากคําขอนัน้ไดรั้บกอ่นเวลา 13.00 น. สามารถนัดหมายการตรวจสอบไดใ้น
วนัทําการถัดไป ผูทํ้าสญัญาที ่เป็นชา่งไฟทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีน/คนงานจะตอ้งสง่สําเนา “ใบรับรองการ

ทํางานแลว้เสร็จ (WCC)” ทีเ่สร็จ เรยีบรอ้ยแลว้ กอ่นหรอืในวันทีม่กีารตรวจสอบการตดิตัง้ และจะตอ้ง

มชีา่งไฟทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ทีม่ ีคณุสมบัตเิหมาะสมอยู ่ณ วันทีม่กีารตรวจสอบการตดิตัง้ดว้ย  

 

โดยปกต ิหากตรวจสอบการตดิตัง้แลว้เห็นวา่เหมาะสม จะสามารถ
เชือ่มตอ่ไฟใหไ้ดใ้นทนัท ีหากม ีสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม จะตอ้งมกีารตรวจสอบ

ใหม ่และจะมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในการตรวจสอบใหม ่เพิม่เตมิ  

 

หากการสมัครขอใชไ้ฟจําเป็นตอ้งมกีารตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิพเิศษ และ/

หรอืมกีารสมัครทีต่อ้งไดรั้บ อนุญาตอยา่งเป็นทางการ อาจตอ้งใชเ้วลา
มากขึน้และอาจตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

 

หากการตดิตัง้จะตอ้งมเีชือ่มตอ่กบัสายไฟหลักของชมุชน และอตัราสวติช์

หลกัจะตอ้งเพิม่ขึน้ จะตอ้งยืน่แบบฟอรม์ “CI Form 140” เพือ่ยนืยันวา่

เจา้ของสายไฟหลักนัน้เห็นชอบแลว้  

เกีย่วกบัเงนิมดัจ า?  

เงนิมัดจําเป็นสิง่จําเป็นในการรับประกนัความปลอดภัยในการใชไ้ฟในอนาคต เงนิมัดจะเทา่กับ 

คา่ประมาณการการใชไ้ฟในระยะเวลา 60 วนั และคา่ประมาณการนีจ้ะอา้งองิจากเครือ่งใชไ้ฟฟ้ าทีใ่ช ้

และ อตัราสวติชห์ลัก  



กฎในการจา่ยไฟ  Supply Rules  

The terms and conditions of supply are subject to the Company’s Supply Rules, the Electricity 

Ordinance and relevant Government Regulations.  Supply Rules are available free of charge at our 

Customer Centre.  Copy of Supply Rules is also available on our Internet homepage at 

www.hkelectric.com.  

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจา่ยไฟจะเป็นไปตาม “กฎการจ่ายไฟ” ของบรษัิท ระเบยีบขอ้บงัคบั ของ

การไฟฟ้า และระเบยีบอืน่ๆ ของรัฐบาล ทา่นสามารถขอรับกฎการจ่ายไฟไดโ้ดยมติอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 
โดย ทา่นสามารถสําเนาเอกสารกฎการจ่ายไฟไดท้างอนิเตอรเ์น็ต www.hkelectric.com  

How to terminate an electricity account?  

To terminate an electricity account, in most of the cases the registered customer can simply call 

2887 3411 during office hours, or apply via our Internet homepage at www.hkelectric.com. The 

registered customer may also submit a letter or an “Application for Termination of Account” form 

to our Customer Centre in person, by post or by fax at 2510 7667.  The termination forms are 

available free of charge at our Customer Centre or by fax via “Account-by-Phone Service” (APS) at 

2887 3466.  

An account will also be automatically finalized on the effective transfer date of an application for 

transfer from a new customer.  The registered customer is liable for all outstanding charges of an 

account as long as the account remains under his name.  

Deposit refund  
Deposit can be refunded on the next working day after the date of account termination.   

Please mail the properly endorsed deposit receipt, together with the correspondence address and 

telephone number to our Customer Centre, a crossed cheque will then be mailed to the registered 

customer within five working days.  

For refundable amount of $5,000 or below, we can also arrange direct refund to the bank account 

of the registered customer in Hong Kong within 5 

working days upon receipt of a copy of the bank record 

showing the bank account no. and bank account name.  

For registered customers not issued with a deposit 

receipt, deposit refund can be processed by phone.  

Please call 2887 3411 during office hours for enquiries.   

จะยกเลกิบญัชผีูใ้ชไ้ฟไดอ้ยา่งไร?  

หากตอ้งการยกเลกิบญัชผีูใ้ชไ้ฟ ผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ดทะเบยีนสามารถโทรไปทีห่มายเลข 2887 3411 

ระหวา่งชว่งเวลาทําการ หรอืยืน่คําขอไดท้างอนิเตอรเ์น็ตที ่www.hkelectric.com ผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ด
ทะเบยีนยัง สามารถยืน่หนังสอืหรอืแบบฟอรม์ “ใบสมัครขอยกเลกิบญัชผีูใ้ชไ้ฟ” ไดท้ีศ่นูยบ์รกิารลกูคา้

ดว้ยตนเองหรอื สง่ทางไปรษณีย ์หรอืสง่โทรสารมาทีห่มายเลข 2510 7667 สามารถขอแบบฟอรม์ขอ
ยกเลกินี้ไดท้ี ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้โดยมติอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย หรอืสามารถสง่โทรสารผา่น “บรกิาร Account-

By-Phone” (APS) ไดท้ีห่มายเลข 2887 3466  

 

บญัชผีูใ้ชไ้ฟจะไดรั้บการยกเลกิโดยอตัโนมัตใินวนัทีก่ารโอนยา้ยมผีล หากมกีารยืน่คํารอ้งขอ โอนยา้ย

ไปยังผูใ้ชบ้รกิารรายใหม ่ผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ดทะเบยีนจะยังเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยคงเหลอื ทัง้หมด
ของบัญชผีูใ้ชไ้ฟนี ้หากบญัชผีูใ้ชไ้ฟนียั้งคงใชช้ือ่ผูใ้ชบ้รกิารเดมิอยู่   

การคนืเงนิมดัจ า  

เงนิมัดจําจะคนืใหใ้นวนัทําการถัดไปหลงัจากไดย้กเลกิบญัชผีูใ้ชไ้ฟเสร็จสิน้แลว้  

 

กรุณาสง่ใบเสร็จเงนิมัดจําทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้พรอ้มทัง้ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดม้า ยัง

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ เราจะทําการจัดสง่เช็คขดีคร่อมในนามผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ดทะเบยีนภายในหา้วันทําการ  

 

ในกรณีทีก่ารขอคนืเงนิมัดจํามจํีานวนเงนิไมเ่กนิ $5,000 เรา

ยังสามารถโอนเขา้บัญชธีนาคารใน ฮอ่งกงของผูใ้ชบ้รกิารที่
จดทะเบยีนไดเ้ชน่กนั โดยจะโอนใหภ้ายในหา้วนัทําการตาม

สาํเนาสมดุธนาคารที ่แสดงหนา้เลขบญัชแีละชือ่บญัช ี 

 

สาํหรับผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ดทะเบยีนทีม่ไิดรั้บใบเสร็จเงนิมัดจํา 
สามารถขอคนืเงนิมัดจําไดโ้ดยตดิตอ่ ทางโทรศพัท ์

 

กรุณาตดิตอ่ทีห่มายเลข 2887 3411 ในชว่งเวลาทําการเพือ่
ยืน่คําขอ 



Customer Centre ศนูยบ์รกิารลกูคา้

9/F Electric Centre, 28 City Garden Road, North Point, Hong Kong.  

(near Fortress Hill MTR Station) 

SCOPE OF SERVICES 
 Application for supply/change of load

 Application for transfer of account

 Application for termination of account

 Deposit enquiries and refund

 Bill enquiries

 Copy bills

 Consumption enquiries

 Autopay application

 Technical advisory services to customers and registered electrical contractors/
workers

 Appointment and enquiries on installation inspections

Customer Services 

2887 3411 

2887 3466 

 Customer Services Executives
 Account-by-Phone Service

(24-hour automated telephone service) 

 Facsimile 2510 7667 

Installation Inspection Enquiries and Technical Services 

 Engineers/Technicians 2887 3455 

 Electricity-by-Phone Service 2887 3838 

(24-hour automated telephone service) 

 Facsimile 2510 7721 

Customers Emergency Services Centre 

 24 –hour emergency service 2555 4999 

G.P.O. Box 915, Hong Kong 

customerservices@hkelectric.com 

www.hkelectric.com 

 การสมัครเพือ่ขอใชไ้ฟ/เปลีย่นแปลงโหลดไฟ

 การสมัครเพือ่โอนยา้ยบญัชผีูใ้ชไ้ฟ

 การขอยกเลกิบัญชผีูใ้ชไ้ฟ

 ยืน่คําขอคนืเงนิมัดจํา

 ขอใบวางบลิ

 ขอสําเนาบลิ

 ขอดปูรมิาณการใชไ้ฟ

 การสมัครจา่ยเงนิอตัโนมัติ

 บรกิารใหคํ้าปรกึษาดา้นเทคนคิแกล่กูคา้และชา่งไฟทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน/คนงาน

 การนัดหมายและยืน่คําขอตรวจสอบการตดิตัง้

บรกิารลกูคา้

 เจา้หนา้ทีบ่รกิารลกูคา้ 2887 3411 

 บรกิาร Accout-By-Phone (บรกิารระบบตอบรับอัตโนมัต ิ24 ชั่วโมง) 2887 3466 

 ทางโทรสาร 2510 7667 

การยืน่ค าขอตรวจสอบการตดิต ัง้และบรกิารดา้นเทคนคิ

 วศิวกร/ชา่งเทคนคิ 2887 3455 

 บรกิาร Electricity-By-Phone(บรกิารระบบตอบรับอัตโนมัต ิ24 ชั่วโมง) 2887 3838 

 ทางโทรสาร 2510 7721 

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ฉุกเฉนิ

 บรกิารฉุกเฉนิ 24 ชัว่โมง 2555 4999 

ตู ้ปณ. 915 ฮอ่งกง 

customerservices@hkelectric.com 

www.hkelectric.com 

USEFUL TELEPHONE NUMBERS 

POSTAL ADDRESS 

E-MAIL ADDRESS

WEBSITE 

ขอบเขตของการใหบ้รกิาร  

หมายเลขโทรศพัทท์ีเ่ป็นประโยชน ์ 

ทีอ่ยูไ่ปรษณีย ์

ทีอ่ยูอ่เีมล ์

เวบไซต ์ 

ศนูยอ์เิล็กทรกิ ชัน้ 9 เลขที ่28 ถ.ซติีก้ารเ์ดน้ นอรท์พอยท ์ฮอ่งกง 

(ใกลส้ถานรีถไฟฟ้ า ฟอรเ์ตรส ฮลิล)์ 




