
ช่ือผู้รับใบอนุญาต :
เลขทีใ่บอนุญาต : ไตรมาส : ปี :
เขตพืน้ทีด่ าเนินงาน :

ดัชนี 1. การจ่ายกระแสไฟฟ้าคนืหลงัเกดิเหตุขัดข้องเนือ่งจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟดับ (ร้อยละของจ านวนคร้ังทีจ่่ายกระแสไฟฟ้าคนื)
ดัชนี 1.1 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนได้
ภายใน 4 ชัว่โมง (นบัตั้งแต่เวลาท่ีไดรั้บแจง้
เหตุจนถึงเวลาท่ีจ่ายไฟฟ้าไดต้ามปกติ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคร้ังท่ีเกิดเหตุไฟฟ้าขดัขอ้ง
ทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้าขดัขอ้ง
ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้าขดัขอ้ง
ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้าขดัขอ้ง
ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้าขดัขอ้ง
ไม่เกิดเหตุไฟฟ้าขดัขอ้ง

ดัชนี 1.2 ไฟฟ้าดับ

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนได้
ภายใน 24 ชัว่โมง (นบัตั้งแต่เวลาท่ีไดรั้บ
แจง้เหตุจนถึงเวลาท่ีจ่ายไฟฟ้าไดต้ามปกติ

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคร้ังท่ีเกิดเหตุไฟฟ้าดบัทั้งหมด 0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่เกิดเหตุ
ไฟฟ้าดบั

ไม่เกิดเหตุ
ไฟฟ้าดบั

ไม่เกิดเหตุ
ไฟฟ้าดบั

ไม่เกิดเหตุ
ไฟฟ้าดบั

ไม่เกิดเหตุไฟฟ้าดบั

บริษทั กลัฟ์ เอน็อาร์วี1 จ ากดั

เขตพ้ืนท่ีดาํเนินงานอ่ืนๆ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

กกพ 01-4/62-193 1

ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค
ไตรมาส 4

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีจ่าย
กระแสไฟฟ้าคืนหลงัเกิดเหตุขดัขอ้ง 

เน่ืองจากไฟฟ้าดบั (%)
ไม่นอ้ยกวา่ 100%

แบบฟอร์มรายงานผลตามมาตรฐานใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีจ่าย
กระแสไฟฟ้าคืนหลงัเกิดเหตุขดัขอ้ง
เน่ืองจากระบบจาํหน่ายขดัขอ้ง (%)

ไม่นอ้ยกวา่ 90%

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ

ไตรมาส 3
หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
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ดชันี 2. การตรวจสอบและแก้ไขค าร้องเรียนเกี่ยวกบัปัญหาแรงดงัไฟฟ้าและปัญหาไฟกระพริบ
ดชันี 2.1 การตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

 (A) จาํนวนคร้ังท่ีตรวจสอบคาํร้องเรียน
ภายใน 5 วนัทาํการก่ีคร้ัง (นบัถดัจาก
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องเรียนไปจนถึง
วนัท่ีดาํเนินการติดต่อกลบั)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคาํร้องเรียนทั้งหมด 0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้ร้องเรียน

ดชันี 2.2 การแก้ไขค าร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีแกไ้ขคาํร้องเรียนภายใน
 4 เดือน (นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บจดหมาย
คาํร้องเรียนไปจนถึงวนัท่ีออกจดหมาย
ช้ีแจง)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคาํร้องเรียนทั้งหมด 0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้ร้องเรียน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีแกไ้ขคาํ
ร้องเรียนเก่ียวกบัแรงดนัและไฟ

กระพริบ
ไม่นอ้ยกว่า 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีตรวจสอบคาํ
ร้องเรียนเก่ียวกบัแรงดนัและไฟ

กระพริบ
ไม่นอ้ยกว่า 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ดชันี 3. การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า
ดชันี 3.1 การตอบข้อร้องเรียนทางจดหมาย

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีตอบขอ้ร้องเรียนทาง
จดหมายภายใน 30 วนัทาํการ ก่ีคร้ัง (นบั
ถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องเรียนไป
จนถึงวนัท่ีออกจดหมายตอบขอ้ร้องเรียน)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนขอ้ร้องเรียนทางจดหมาย
ทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้ร้องเรียน

ดชันี 3.2 การตอบข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีตอบขอ้ร้องเรียนทาง
โทรศพัทภ์ายใน 10 นาที

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนขอ้ร้องเรียนทางโทรศพัท์
ทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้ร้องเรียน

ดชันี 3.3 การตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการอ่านเคร่ืองหน่วยวดัและเงือ่นไขเกี่ยวกบัการช าระเงนิ

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีตอบขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัการอ่านเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า
และใบเสร็จรับเงินคา่ไฟฟ้าภายใน 5 วนั
ทาํการก่ีคร้ัง (นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บ
โทรศพัท ์หรือหนงัสือร้องเรียนไปจนถึง
วนัท่ีตอบขอ้ร้องเรียน)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการอ่าน
เคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน
คา่ไฟฟ้าทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้ร้องเรียน

ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีตอบขอ้
ร้องเรียนเก่ียวกบัการอ่านเคร่ืองวดั
หน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินคา่

ไฟฟ้า

ไม่นอ้ยกว่า 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีตอบขอ้
ร้องเรียนทางโทรศพัท์

ไม่นอ้ยกว่า 90%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีตอบขอ้
ร้องเรียนทางจดหมาย

ไม่นอ้ยกว่า 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ดชันี 4. การแจ้งดบัไฟฟ้าล่วงหน้าและระยะเวลาทีด่บัไฟจะต้องไม่เกนิกว่าระยะเวลาทีแ่จ้งไว้ ยกเว้นเหตุฉุกเฉิน

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีมีการแจง้ดบัไฟฟ้า
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัทาํการจากวนัท่ี
ดบัไฟฟ้าจริง (นบัถดัจากวนัท่ีการ
ประกาศดบัไฟฟ้าจนถึงวนัท่ีดบัไฟฟ้า) 
และดบัไฟฟ้าตามเวลาท่ีแจง้

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคร้ังท่ีมีการดบัไฟฟ้าทั้งหมด 0 0 0 0 0

(A/B)x100 ไม่มีการดบั
ไฟฟ้า

ไม่มีการดบั
ไฟฟ้า

ไม่มีการดบั
ไฟฟ้า

ไม่มีการดบั
ไฟฟ้า

ไม่มีการดบัไฟฟ้า

ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีมีการแจง้ดบั
ไฟฟ้าล่วงหนา้และระยะเวลาท่ีดบั

ไฟฟ้าจริง
ไม่นอ้ยกว่า 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ดชันี 5. การประเมินราคาและระยะเวลาในการติดตั้ง ส าหรับการติดตั้งใหม่และลูกค้ารายใหม่ 
ดชันี 5.1.1 แรงดนัต า่ ขนาดไม่เกนิ 15 (45) แอมแปร์ 

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้รายใหม่ภายใน 4 วนัทาํการก่ี
คร้ัง (นบัถดัจากวนัท่ีลูกคา้รายใหม่
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวค้รบไป
จนถึงวนัท่ีลูกคา้รายใหม่ไดรั้บการติดตั้ง
จ่ายไฟ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้รายใหม่ทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการติดตั้งจ่ายไฟแก่ลูกคา้ราย
ใหม่

ดชันี 5.1.2 แรงดนัต า่ ขนาดไม่เกนิ 30 (100)-50 (150) แอมแปร์ 

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้รายใหม่ภายใน 8 วนัทาํการก่ี
คร้ัง (นบัถดัจากวนัท่ีลูกคา้รายใหม่
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวค้รบไป
จนถึงวนัท่ีลูกคา้รายใหม่ไดรั้บการติดตั้ง
จ่ายไฟ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้รายใหม่ทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการติดตั้งจ่ายไฟแก่ลูกคา้ราย
ใหม่

ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการ
ติดตั้งจ่ายไฟแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหม่

ไม่นอ้ยกว่า 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการ
ติดตั้งจ่ายไฟแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหม่

ไม่นอ้ยกว่า 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ดชันี 5.1.3 แรงดนัต า่ ขนาดตั้งแต่ 200-400 แอมแปร์ 

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้รายใหม่ภายใน 18 วนัทาํการก่ี
คร้ัง (นบัถดัจากวนัท่ีลูกคา้รายใหม่
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวค้รบไป
จนถึงวนัท่ีลูกา้รายใหม่ไดรั้บการติดตั้ง
จ่ายไฟ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้รายใหม่ทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการติดตั้งจ่ายไฟแก่ลูกคา้ราย
ใหม่

ดชันี 5.2 แรงดนักลาง ขนาดไม่เกนิ 2,000 ควีเีอ 

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้รายใหม่ภายใน 55 วนัทาํการก่ี
คร้ัง (นบัถดัจากวนัท่ีลูกคา้รายใหม่
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวค้รบไป
จนถึงวนัท่ีลูกา้รายใหม่ไดรั้บการติดตั้ง
จ่ายไฟ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้รายใหม่ทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ
ติดตั้งจ่ายไฟ
แก่ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการติดตั้งจ่ายไฟแก่ลูกคา้ราย
ใหม่

ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการ
ติดตั้งจ่ายไฟแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหม่

ไม่นอ้ยกว่า 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการ
ติดตั้งจ่ายไฟแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหม่

ไม่นอ้ยกว่า 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ดัชนี 6. ระยะเวลาการต่อไฟกลบัของลูกค้าเดิม กรณถูีกงดจ่ายไฟฟ้า 
ดัชนี 6.1 ลูกค้าขนาดไม่เกนิ 30 แอมแปร์ (ในเขตชุมชน)

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการต่อไฟฟ้า
กลบัภายใน 1 วนัทาํการ (นบัถดัวนัท่ี
ลูกคา้ปฏิบติังานตามเง่ือนไขเรียบร้อย
แลว้จนถึงวนัท่ีจ่ายไฟฟ้ากลบั)

0 0 0 0 0 0 0 0

(B) จาํนวนรายท่ีขอต่อไฟกลบักรณีถูก
ระงบัจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด

0 0 0 0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอต่อไฟกลบั

ดัชนี 6.2 ลูกค้าขนาดไม่เกนิ 30 แอมแปร์ (นอกเขตชุมชน)

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการต่อไฟฟ้า
กลบัภายใน 3 วนัทาํการ (นบัถดัวนัท่ี
ลูกคา้ปฏิบติังานตามเง่ือนไขเรียบร้อย
แลว้จนถึงวนัท่ีจ่ายไฟฟ้ากลบั)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนรายท่ีขอต่อไฟกลบักรณีถูก
ระงบัจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอต่อไฟกลบั

ดัชนี 6.3 ลูกค้าขนาดเกนิ 30 แอมแปร์ (เฉพาะแรงดันต า่)

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีดาํเนินการต่อไฟฟ้า
กลบัภายใน 2 วนัทาํการ (นบัถดัวนัท่ี
ลูกคา้ปฏิบติังานตามเง่ือนไขเรียบร้อย
แลว้จนถึงวนัท่ีจ่ายไฟฟ้ากลบั)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนรายท่ีขอต่อไฟกลบักรณีถูก
ระงบัจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอ
ต่อไฟกลบั

ไม่มีการขอต่อไฟกลบั

ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนรายท่ีไดด้าํเนินการ
ต่อไฟฟ้ากลบักรณีถูกงดจ่าย

กระแสไฟฟ้า
ไม่นอ้ยกวา่ 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนรายท่ีไดด้าํเนินการ
ต่อไฟฟ้ากลบักรณีถูกงดจ่าย

กระแสไฟฟ้า
ไม่นอ้ยกวา่ 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนรายท่ีไดด้าํเนินการ
ต่อไฟฟ้ากลบักรณีถูกงดจ่าย

กระแสไฟฟ้า
ไม่นอ้ยกวา่ 100%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ดชันี 7. การออกใบแจ้งหนีค่้าไฟฟ้า

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนลูกคา้ท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ีคา่
ไฟฟ้าในเดือนนั้นๆ

15 15 15 45 45

(B) จาํนวนลูกคา้ท่ีตอ้งออกใบแจง้หน้ีคา่
ไฟฟ้าทั้งหมดในเดือนนั้นๆ

15 15 15 45 45

(A/B)x100 100 100 100 100 100

ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนลูกคา้ท่ีไดรั้บใบแจง้
หน้ีคา่ไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด

ไม่นอ้ยกว่า 95%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ดชันี 8. การอ่านหน่วยค่าไฟฟ้าทีใ่ช้จริง
ดชันี 8.1 ลูกค้าในเขตชนบท อ่านทุก 2 เดอืน

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนลูกคา้ท่ีอ่านหน่วยไฟฟ้าได้
จริงตามมาตรฐานกาํหนด

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนลูกคา้ท่ีตอ้งอ่านหน่วยไฟฟ้า
ทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีลูกคา้ท่ี

ตอ้งอ่าน
หน่วยไฟฟ้า

ไม่มีลูกคา้ท่ี
ตอ้งอ่าน

หน่วยไฟฟ้า

ไม่มีลูกคา้ท่ี
ตอ้งอ่าน

หน่วยไฟฟ้า

ไม่มีลูกคา้ท่ี
ตอ้งอ่าน

หน่วยไฟฟ้า
ไม่มีลูกคา้ท่ีตอ้งอ่านหน่วยไฟฟ้า

ดชันี 8.2 ลูกค้าในเขตเมือง อ่านทุกเดอืน

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนลูกคา้ท่ีอ่านหน่วยไฟฟ้าได้
จริงในเดือนนั้นๆ

19 19 19 57 57

(B) จาํนวนลูกคา้ท่ีตอ้งอ่านหน่วยไฟฟ้า
ทั้งหมด

19 19 19 57 57

(A/B)x100 100 100 100 100 100

ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนการอ่านคา่หน่วย
ไฟฟ้าท่ีใชจ้ริง

ไม่นอ้ยกว่า 80%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนการอ่านคา่หน่วย
ไฟฟ้าท่ีใชจ้ริง

ไม่นอ้ยกว่า 98%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ดชันี 10. การจ่ายเงนิชดเชย

ม.ค ก.พ ม.ีค รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

(A) จาํนวนคร้ังท่ีมีการจ่ายเงินคา่ปรับ
ภายใน 10 วนัทาํการ  (นบัถดัจากวนัท่ี
ลูกคา้ร้องขอไปจนถึงวนัท่ีลูกคา้มารับ
เงินคา่ปรับ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคร้ังท่ีมีการจ่ายเงินชดเชย
ทั้งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีการ

จ่ายเงินชดเชย
ไม่มีการ

จ่ายเงินชดเชย
ไม่มีการ

จ่ายเงินชดเชย
ไม่มีการ

จ่ายเงินชดเชย
ไม่มีการจ่ายเงินชดเชย

ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนคร้ังท่ีมีการจ่ายเงิน
ชดเชย

ไม่นอ้ยกว่า 95%

หน่วยวดั เกณฑ์ สูตรการค านวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3


