
ชื�อผู้รับใบอนุญาต :

เลขที�ใบอนุญาต : ไตรมาส : ปี :

เขตพื�นที�ดําเนินงาน :

ดัชนี 1. การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิดเหตุขัดข้องเนื�องจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟดับ (ร้อยละของจํานวนครั�งที�จ่ายกระแสไฟฟ้าคืน)

ดัชนี 1.1 ระบบจําหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
(A) จาํนวนครั งที�จ่ายกระแสไฟฟ้า

คืนไดภ้ายใน 4 ชั�วโมง (นบัตังแต่

เวลาที�ไดร้ับแจง้เหตุจนถึงเวลาที�

จ่ายไฟฟ้าไดต้ามปกติ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนครั งที�เกิดเหตุไฟฟ้า

ขดัขอ้งทังหมด
0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้า

ขดัขอ้ง

ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้า

ขดัขอ้ง

ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้า

ขดัขอ้ง

ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้า

ขดัขอ้ง
ไม่เกิดเหตุไฟฟ้าขดัขอ้ง

ดัชนี 1.2 ไฟฟ้าดับ

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

(A) จาํนวนครั งที�จ่ายกระแสไฟฟ้า

คืนไดภ้ายใน 24 ชั�วโมง (นบัตังแต่

เวลาที�ไดร้ับแจง้เหตุจนถึงเวลาที�

จ่ายไฟฟ้าไดต้ามปกติ

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนครั งที�เกิดเหตุไฟฟ้าดบั

ทังหมด
0 0 0 0 0

(A/B)x100 ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้าดบั

ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้าดบั

ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้าดบั

ไม่เกิดเหตุ

ไฟฟ้าดบั
ไม่เกิดเหตุไฟฟ้าดบั

ร้อยละของจาํนวนครั งที�จ่าย

กระแสไฟฟ้าคืนหลงัเกิด

เหตุขดัขอ้ง เนื�องจากไฟฟ้าดบั 

(%)

ไม่นอ้ยกวา่ 

100%

แบบฟอร์มรายงานผลตามมาตรฐานใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า

ร้อยละของจาํนวนครั งที�จ่าย

กระแสไฟฟ้าคืนหลงัเกิด

เหตุขดัขอ้งเนื�องจากระบบ

จาํหน่ายขดัขอ้ง (%)

ไม่นอ้ยกวา่ 

90%

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ

ไตรมาส 3
หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ

2564

ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค
ไตรมาส 4

บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จํากัด

เขตพืนที�ดาํเนินงานอื�นๆ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
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ดัชนี 2. การตรวจสอบและแก้ไขคําร้องเรียนเกี�ยวกับปัญหาแรงดันไฟฟ้าและปัญหาไฟกระพริบ

ดัชนี 2.1 การตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

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

 (A) จาํนวนครั งที�ตรวจสอบคาํ

ร้องเรียนภายใน 5 วนัทาํการกี�ครั ง 

(นบัถดัจากวนัที�ไดร้ับหนงัสือ

ร้องเรียนไปจนถึงวนัที�ดาํเนินการ

ติดต่อกลบั)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคาํร้องเรียนทังหมด 0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้ร้องเรียน

ดัชนี 2.2 การแก้ไขคําร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า

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

(A) จาํนวนครั งที�แกไ้ขคาํร้องเรียน

ภายใน 4 เดือน (นบัถดัจากวนัที�

ไดร้ับจดหมายคาํร้องเรียนไป

จนถึงวนัที�ออกจดหมายชีแจง)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนคาํร้องเรียนทังหมด 0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้ร้องเรียน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนครั งที�

ตรวจสอบคาํร้องเรียนเกี�ยวกบั

แรงดนัและไฟกระพริบ

ไม่นอ้ยกวา่ 

100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนครั งที�แกไ้ข

คาํร้องเรียนเกี�ยวกบัแรงดนัและ

ไฟกระพริบ

ไม่นอ้ยกวา่ 

100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ดัชนี 3. การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า

ดัชนี 3.1 การตอบข้อร้องเรียนทางจดหมาย

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

(A) จาํนวนครังที�ตอบขอ้ร้องเรียนทาง

จดหมายภายใน 30 วนัทาํการ กี�ครั ง 

(นบัถดัจากวนัที�ไดร้ับหนงัสือร้องเรียน

ไปจนถึงวนัที�ออกจดหมายตอบขอ้

ร้องเรียน)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนขอ้ร้องเรียนทางจดหมาย

ทังหมด
0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้ร้องเรียน

ดัชนี 3.2 การตอบข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์

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

(A) จาํนวนครังที�ตอบขอ้ร้องเรียนทาง

โทรศพัทภ์ายใน 10 นาที
0 0 0 0 0

(B) จาํนวนขอ้ร้องเรียนทางโทรศพัท์

ทังหมด
0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้ร้องเรียน

ดัชนี 3.3 การตอบข้อร้องเรียนเกี(ยวกับการอ่านเครื(องหน่วยวัดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการชําระเงิน

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

(A) จาํนวนครังที�ตอบขอ้ร้องเรียน

เกี�ยวกบัการอ่านเครื�องวดัหน่วยไฟฟ้า

และใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าภายใน 5 

วนัทาํการกี�ครั ง (นบัถดัจากวนัที�ไดร้ับ

โทรศพัท ์หรือหนงัสือร้องเรียนไป

จนถึงวนัที�ตอบขอ้ร้องเรียน)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนขอ้ร้องเรียนเกี�ยวกบัการอ่าน

เครื�องวดัหน่วยไฟฟ้าและ

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าทังหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน

ไม่มีขอ้

ร้องเรียน
ไม่มีขอ้ร้องเรียน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนครั งที�ตอบขอ้

ร้องเรียนทางจดหมาย

ไม่นอ้ยกวา่ 

100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนครั งที�ตอบขอ้

ร้องเรียนทางโทรศพัท์

ไม่นอ้ยกวา่ 

90%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนครั งที�ตอบขอ้

ร้องเรียนเกี�ยวกบัการอ่าน

เครื�องวดัหน่วยไฟฟ้าและ

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

ไม่นอ้ยกวา่ 

100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ดัชนี 4. การแจ้งดับไฟฟ้าล่วงหน้าและระยะเวลาที�ดับไฟจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที�แจ้งไว้ ยกเว้นเหตุฉุกเฉิน

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

(A) จาํนวนครั งที�มีการแจง้ดบัไฟฟ้า

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัทาํการจากวนัที�

ดบัไฟฟ้าจริง (นบัถดัจากวนัที�การ

ประกาศดบัไฟฟ้าจนถึงวนัที�ดบัไฟฟ้า) 

และดบัไฟฟ้าตามเวลาที�แจง้

0 1 0 1 1

(B) จาํนวนครั งที�มีการดบัไฟฟ้า

ทังหมด
0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีการ

ดบัไฟฟ้า

ไม่มีการ

ดบัไฟฟ้า

ไม่มีการ

ดบัไฟฟ้า

ไม่มีการ

ดบัไฟฟ้า
ไม่มีการดบัไฟฟ้า

ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนครั งที�มีการแจง้

ดบัไฟฟ้าล่วงหนา้และระยะเวลาที�

ดบัไฟฟ้าจริง

ไม่นอ้ยกว่า 

100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ดัชนี 5. การประเมนิราคาและระยะเวลาในการติดตั�ง สําหรับการติดตั�งใหม่และลูกค้ารายใหม่ 

ดัชนี 5.1.1 แรงดันตํ"า ขนาดไม่เกิน 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) จาํนวนครั งที�ดาํเนินการติดตังจ่ายไฟ

แก่ลูกคา้รายใหม่ภายใน 4 วนัทาํการกี�ครั ง

 (นบัถดัจากวนัที�ลูกคา้รายใหม่ปฏิบตัิตาม

เงื�อนไขที�กาํหนดไวค้รบไปจนถึงวนัที�

ลูกคา้รายใหม่ไดร้ับการติดตังจ่ายไฟ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนครังที�ดาํเนินการติดตัง
จ่ายไฟแก่ลูกคา้รายใหม่ทังหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการติดตังจ่ายไฟแก่ลูกคา้

รายใหม่

ดัชนี 5.1.2 แรงดันตํ"า ขนาดไม่เกิน 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) จาํนวนครั งที�ดาํเนินการติดตังจ่ายไฟ

แก่ลูกคา้รายใหม่ภายใน 8 วนัทาํการกี�ครั ง

 (นบัถดัจากวนัที�ลูกคา้รายใหม่ปฏิบตัิตาม

เงื�อนไขที�กาํหนดไวค้รบไปจนถึงวนัที�

ลูกคา้รายใหม่ไดร้ับการติดตังจ่ายไฟ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนครังที�ดาํเนินการติดตัง
จ่ายไฟแก่ลูกคา้รายใหม่ทังหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการติดตังจ่ายไฟแก่

ลูกคา้รายใหม่

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนครังที�
ดาํเนินการติดตังจ่ายไฟแก่ผูใ้ช้

ไฟฟ้ารายใหม่

ไม่นอ้ยกวา่ 
100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคาํนวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนครังที�
ดาํเนินการติดตังจ่ายไฟแก่ผูใ้ช้

ไฟฟ้ารายใหม่

ไม่นอ้ยกวา่ 
100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคาํนวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ดัชนี 5.1.3 แรงดันตํ"า ขนาดตั�งแต่ 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) จาํนวนครั งที�ดาํเนินการติดตังจ่ายไฟ

แก่ลูกคา้รายใหม่ภายใน 18 วนัทาํการกี�

ครั ง (นบัถดัจากวนัที�ลูกคา้รายใหม่

ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวค้รบไป

จนถึงวนัที�ลูกา้รายใหม่ไดร้ับการติดตัง

จ่ายไฟ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนครังที�ดาํเนินการติดตัง
จ่ายไฟแก่ลูกคา้รายใหม่ทังหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไมม่ีการติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้รายใหม่

ไมม่ีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไมม่ีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไมม่ีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการติดตังจ่ายไฟแก่

ลูกคา้รายใหม่

ดัชนี 5.2 แรงดันกลาง ขนาดไม่เกิน 2,000 ควีีเอ 

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) จาํนวนครั งที�ดาํเนินการติดตังจ่ายไฟ

แก่ลูกคา้รายใหม่ภายใน 55 วนัทาํการกี�

ครั ง (นบัถดัจากวนัที�ลูกคา้รายใหม่

ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวค้รบไป

จนถึงวนัที�ลูกา้รายใหม่ไดร้ับการติดตัง

จ่ายไฟ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนครังที�ดาํเนินการติดตัง
จ่ายไฟแก่ลูกคา้รายใหม่ทังหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการ

ติดตัง

จ่ายไฟแก่

ลูกคา้ราย

ใหม่

ไม่มีการติดตังจ่ายไฟแก่

ลูกคา้รายใหม่

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนครังที�
ดาํเนินการติดตังจ่ายไฟแก่ผูใ้ช้

ไฟฟ้ารายใหม่

ไม่นอ้ยกวา่ 
100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคาํนวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนครังที�
ดาํเนินการติดตังจ่ายไฟแก่ผูใ้ช้

ไฟฟ้ารายใหม่

ไม่นอ้ยกวา่ 
100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคาํนวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ดัชนี 6. ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 

ดัชนี 6.1 ลูกค้าขนาดไม่เกิน 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) จาํนวนครั งที�ดาํเนินการต่อไฟฟ้า

กลบัภายใน 1 วนัทาํการ (นบัถดัวนัที�

ลูกคา้ปฏิบตัิงานตามเงื�อนไขเรียบร้อย

แลว้จนถึงวนัที�จ่ายไฟฟ้ากลบั)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนรายที�ขอต่อไฟกลบักรณีถูก

ระงบัจ่ายกระแสไฟฟ้าทังหมด
0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั

ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั

ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั

ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั
ไม่มีการขอต่อไฟกลบั

ดัชนี 6.2 ลูกค้าขนาดไม่เกิน 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) จาํนวนครั งที�ดาํเนินการต่อไฟฟ้า

กลบัภายใน 3 วนัทาํการ (นบัถดัวนัที�

ลูกคา้ปฏิบตัิงานตามเงื�อนไขเรียบร้อย

แลว้จนถึงวนัที�จ่ายไฟฟ้ากลบั)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนรายที�ขอต่อไฟกลบักรณีถูก

ระงบัจ่ายกระแสไฟฟ้าทังหมด
0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั

ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั

ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั

ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั
ไม่มีการขอต่อไฟกลบั

ดัชนี 6.3 ลูกค้าขนาดเกิน 30 แอมแปร์ (เฉพาะแรงดันตํ1า)

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) จาํนวนครั งที�ดาํเนินการต่อไฟฟ้า

กลบัภายใน 2 วนัทาํการ (นบัถดัวนัที�

ลูกคา้ปฏิบตัิงานตามเงื�อนไขเรียบร้อย

แลว้จนถึงวนัที�จ่ายไฟฟ้ากลบั)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนรายที�ขอต่อไฟกลบักรณีถูก

ระงบัจ่ายกระแสไฟฟ้าทังหมด
0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั

ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั

ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั

ไม่มีการ

ขอต่อไฟ

กลบั
ไม่มีการขอต่อไฟกลบั

ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนรายที�ได้
ดาํเนินการต่อไฟฟ้ากลบักรณีถูก

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ไม่นอ้ยกวา่ 
100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคาํนวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนรายที�ได้
ดาํเนินการต่อไฟฟ้ากลบักรณีถูก

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ไม่นอ้ยกวา่ 
100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคาํนวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนรายที�ได้
ดาํเนินการต่อไฟฟ้ากลบักรณีถูก

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ไม่นอ้ยกวา่ 
100%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคาํนวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ดัชนี 7. การออกใบแจ้งหนี�ค่าไฟฟ้า

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

(A) จาํนวนลูกคา้ที�ไดร้ับใบแจง้หนี�
ค่าไฟฟ้าในเดือนนั�นๆ

11 11 11 33 33

(B) จาํนวนลูกคา้ที�ตอ้งออกใบแจง้
หนี� ค่าไฟฟ้าทั�งหมดในเดือนนั�นๆ

11 11 11 33 33

(A/B)x100 100 100 100 100 100

ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนลูกคา้ที�ไดร้ับ
ใบแจง้หนี� ค่าไฟฟ้าในช่วง

ระยะเวลาที�กาํหนด

ไม่นอ้ยกว่า 
95%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ดัชนี 8. การอ่านหน่วยค่าไฟฟ้าที�ใช้จริง

ดัชนี 8.1 ลูกค้าในเขตชนบท อ่านทุก 2 เดือน

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

(A) จาํนวนลูกคา้ที�อ่านหน่วยไฟฟ้า
ไดจ้ริงตามมาตรฐานกาํหนด

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนลูกคา้ที�ตอ้งอ่านหน่วย
ไฟฟ้าทั"งหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีลูกคา้ที�

ตอ้งอ่าน

หน่วยไฟฟ้า

ไม่มีลูกคา้ที�

ตอ้งอ่าน

หน่วยไฟฟ้า

ไม่มีลูกคา้ที�

ตอ้งอ่าน

หน่วยไฟฟ้า

ไม่มีลูกคา้ที�

ตอ้งอ่าน

หน่วยไฟฟ้า

ไม่มีลูกคา้ที�ตอ้งอ่านหน่วยไฟฟ้า

ดัชนี 8.2 ลูกค้าในเขตเมือง อ่านทุกเดือน

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

(A) จาํนวนลูกคา้ที�อ่านหน่วยไฟฟ้า
ไดจ้ริงในเดือนนั"นๆ

11 11 11 33 33

(B) จาํนวนลูกคา้ที�ตอ้งอ่านหน่วย
ไฟฟ้าทั"งหมด

11 11 11 33 33

(A/B)x100 100 100 100 100 100

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนการอ่านค่า
หน่วยไฟฟ้าที�ใชจ้ริง

ไม่นอ้ยกว่า 
98%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนการอ่านค่า
หน่วยไฟฟ้าที�ใชจ้ริง

ไม่นอ้ยกว่า 
80%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ดัชนี 10. การจ่ายเงินชดเชย

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

(A) จาํนวนครั งที�มีการจ่ายเงิน
ค่าปรับภายใน 10 วนัทาํการ  (นบั
ถดัจากวนัที�ลูกคา้ร้องขอไปจนถึง
วนัที�ลูกคา้มารับเงินค่าปรับ)

0 0 0 0 0

(B) จาํนวนครั งที�มีการจ่ายเงิน
ชดเชยทังหมด

0 0 0 0 0

(A/B)x100
ไม่มีการ

จ่ายเงิน

ชดเชย

ไม่มีการ

จ่ายเงิน

ชดเชย

ไม่มีการ

จ่ายเงิน

ชดเชย

ไม่มีการ

จ่ายเงิน

ชดเชย

ไม่มีการจ่ายเงินชดเชย

ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสม ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของจาํนวนครั งที�มีการ
จ่ายเงินชดเชย

ไม่นอ้ยกว่า 
95%

หน่วยวัด เกณฑ์ สูตรการคํานวณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3


