
Đánh giá Sơ đồ
Vui lòng đánh dấu vào tất cả các lựa chọn phù hợp

  Máy bơm chữa cháy   Tòa nhà cao trên ba tầng

  Hệ thống khẩn cấp   Bảng điện hoặc dây dẫn 600 am-pe 
trở lên  Bổ sung một tải động cơ mới 100 

mã lực trở lên   Tòa nhà nông nghiệp sử dụng cho 
mục đích thương mại

  Khu vực chăm sóc bệnh nhân của 
các cơ sở chăm sóc sức khỏe   Lắp đặt nguồn riêng 150 KVA hoặc 

lớn hơn
  Các địa điểm nguy hiểm

  Khu vực dành cho xe giải trí   Các nhóm chỗ ở 'A', 'E', 'I-2, 'I-3'

  Bến du thuyền và xưởng sửa chữa 
thuyền

  Bảng điện hoặc dây dẫn có công suất 
400 am-pe trở lên trong đó dòng điện 
rò có sẵn vượt quá 10,000 am-pe ở 
150 vôn trở xuống tại điểm rò tiếp đất 
hoặc vượt quá 14,000 am-pe tại tất cả 
các thiết bị lắp đặt khác.

  Tòa nhà nổi

  Sáu đơn vị nhà ở trở lên

  Nguồn điện có điện áp định mức 
trên 600

  Sửa đổi sơ đồ tự nguyện

Biểu phí
Mô tả Số lượng Phí Tổng cộng **

Đơn vị nhà ở cho một gia đình trở lên Bao gồm ga-ra gắn kèm. 

1,000 ft. vuông trở xuống $324 4

Thêm mỗi 500 ft. vuông hoặc phần $72

Năng lượng hạn chế, nhà ở $72 2

Năng lượng hạn chế, nhiều gia đình $72 2

Lắp đặt, thay đổi, và/hoặc di dời thiết bị cung cấp dịch vụ hoặc 
thiết bị cấp nguồn
200 am-pe $167 2

201 am-pe đến 400 am-pe $237 2

* 401 đến 600 am-pe $311 2
* 601 am đến 1,000 am-pe $469 2
* Trên 1,000 am-pe hoặc vôn $860 2
Chỉ Kết nối lại Dịch vụ $151 1
Lắp đặt, thay đổi, và/hoặc di dời tạm thời thiết bị cung cấp dịch 
vụ hoặc thiết bị cấp nguồn
200 am-pe trở xuống $148 2

201 am-pe đến 400 am-pe $225 2
401 am-pe đến 600 am-pe $283 2
Mạch nhánh - mới, thay đổi hoặc mở rộng, trên mỗi bảng
A. Giá cho mỗi mạch nhánh, bao gồm 
chi phí cho mỗi bảng điện hoặc dây dẫn, 
trên mỗi mạch nhánh

$17 2

B. Giá cho mỗi mạch điện, không bao 
gồm chi phí cho mỗi bảng điện hoặc dây 
dẫn, nhánh đầu tiên của mạch điện

$138 2

Mỗi mạch nhánh bổ sung $17
Khác (không bao gồm thiết bị cung cấp dịch vụ hoặc thiết bị cấp 
nguồn)
Mỗi nhà ở di động hoặc tiền chế, thiết 
bị cung cấp dịch vụ và/hoặc thiết bị 
cấp nguồn

$190 2

Máy bơm hoặc hệ thống tưới $127 2

Đèn cho bảng hiệu hoặc đường viền $127 2

(Các) mạch tín hiệu hoặc bảng năng 
lượng hạn chế, thay đổi hoặc mở rộng.    $127 2

Mô tả:  

Mức phí theo giờ $180
Mỗi lần kiểm tra bổ sung vượt quá mức cho phép trong bất kỳ 
điều nào ở trên
Trên lần kiểm tra $127

Phí điều tra $127

Khác
Các phí xin giấy phép điện*

Tổng phụ

Đánh giá sơ đồ (25% phí giấy phép)

Phụ phí hiện trạng (12% phí giấy phép)

TỔNG PHÍ XIN GIẤY PHÉP

Loại công việc

Xây dựng mới Bổ sung/thay đổi/thay thế

Phá dỡ Khác:

Loại xây dựng

Nhà ở cho 1 & 2 gia đình Thương mại/Công nghiệp Phòng bổ sung

nhiều gia đình     Nhà thầu Xây dựng Khác:

Thông tin và địa điểm của công trình

Số công trình:      Địa chỉ của công trình:

Thành phố/Tiểu bang/ZIP:      

Số căn hộ cao cấp/tòa nhà/căn hộ:      Tên dự án:      

Đường cắt ngang/chỉ dẫn đường đến địa điểm công trình:      

Phân lô:    Số lô Số khu đất/bản đồ thuế     

Mô tả công trình (ví dụ: 3 mạch điện cho thiết bị nhận ở tầng hầm)

Cung cấp số Giấy phép RS

Chủ sở hữu Bất động sản  Người thuê nhà

Tên: E-mail:

Địa chỉ:      

Thành phố/Tiểu bang/ZIP:      

Điện thoại: FAX:

Lắp đặt của chủ sở hữu: Việc lắp đặt này diễn ra trên bất động sản mà tôi sở hữu mà không nhằm mục đích bán, 
cho thuê ngắn hạn, cho thuê dài hạn hoặc trao đổi.

Chữ ký của chủ sở hữu:  Ngày:

Nhà thầu Nhà thầu phụ

Tên doanh nghiệp:  E-mail:

Địa chỉ:  

Thành phố/Tiểu bang/ZIP:  

Điện thoại: FAX:

Số giấy phép điện Số giấy phép CCB

Số giấy phép do Khu vực Trung tâm hoặc Thành phố cấp Ngày:

Chữ ký bắt buộc của thợ điện trưởng: ______________________________________________________________ 

Tên viết bằng chữ in:                                                                   Số giấy phép

Chữ ký của người chịu trách nhiệm: _______________________________________________________________ 

Tên viết bằng chữ in:                                                                                      Ngày:

Người nộp đơn  Người liên hệ

Tên doanh nghiệp:  

Tên người liên hệ:  

Địa chỉ:  

Thành phố/Tiểu bang/ZIP:  

Điện thoại: FAX:

E-mail: 

Hồ sơ xin giấy phép này sẽ hết hạn nếu không nhận được giấy phép trong 
vòng 180 ngày sau khi hồ sơ đã được chấp nhận là hoàn chỉnh.

Hồ Sơ Xin Phép Cho Công Trình Điện 
Thành phố Portland, Oregon - Phòng Dịch vụ Phát triển 
1900 SW 4th Avenue, Portland, Oregon 97201 • 503-823-7300 • TTY 503-823-6868 • www.portlandoregon.gov/bds

* Yêu cầu sửa đổi sơ đồ ** Số lần kiểm tra được phân bổ cho mỗi giấy phép. in
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