
ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง  ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนทีส่ าหรบัเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 

ในการประกอบกิจการไฟฟ้า  ประเภทใบอนญุาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่   (Moving  Average)  ส าหรับเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า  ประเภทใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  
ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เพ่ือส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ  และพัฒนาการให้บริการ 
ของผู้รับใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพ  อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  5  วรรคสองของระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน   
ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า  ประเภทใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  
พ.ศ.  2564  และมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ในการประชุมครั้งที่  49/๒๕๖๕  (ครั้งที่  816)  
เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2565  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  เรื่อง  ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ 
ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า  ประเภทใบอนุญาต 
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัแก่ผู้รับใบอนญุาตการประกอบกิจการไฟฟ้า  ประเภทใบอนญุาต

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า  ประเภทใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

ใช้ค่าเฉลี่ยแบบเคล่ือนที่  (Moving  Average)  ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เป็นเกณฑ์
ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี  2565 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้   และ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้   
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕65 
เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 

ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
เอกสารแนบท้าย 

ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 

ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ดัชนีวัดผลการด าเนินงานส าหรับใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution : D) ประจ าปี ๒๕๖๕ 

๑. ดัชนีก ากับ 

D ดัชนี ค าจ ากัดความ แนวทางการวัด เกณฑ์ประเมิน 

D๑ ค่าเฉลี่ยของ
จ านวนครั้งที่

ไฟฟ้าดับ (SAIFI) 

ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่ไฟฟ้า
ดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายใน
หนึ่งปีโดยเทียบกับจ านวน

ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 

หน่วย : ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า 

พ้ืนที่ด าเนินการกรุงเทพฯ 
นนทบุรี สมุทรปราการ 
ให้ค านวณจากจ านวน

มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าแบ่งตาม
เขตพ้ืนที่ 

ก าหนดให้ค่าเฉลี่ย
ต้องไม่มากกว่า 
๑.๐๐ ครั้ง/ปี/ 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

พ้ืนที่ด าเนินงานอื่นๆ ให้
ท าการวัด ณ จุดจ่ายไฟ 

โดยแสดงจ านวนจุด
จ่ายไฟทุกสิ้นปี หรือใช้
จ านวนมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้า
แบ่งตามเขตพ้ืนที่เพ่ือใช้

ในการค านวณ 

ก าหนดให้ค่าเฉลี่ย
ต้องไม่มากกว่า 
๓.๒๕ ครั้ง/ปี/ 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

พ้ืนที่สัมปทานกิจการ
ไฟฟ้ากองทัพเรือ 

ก าหนดให้ค่าเฉลี่ย
ต้องไม่มากกว่า 
๕.๐๐ ครั้ง/ปี/ 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

D๒ ค่าเฉลี่ยของ
ระยะเวลาที่ไฟฟ้า

ดับ (SAIDI) 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ไฟฟ้า
ดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละ

รายได้รับผลกระทบในรอบ
ปีเทียบกับจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ทั้งหมด 

หน่วย : นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า 

พ้ืนที่ด าเนินการกรุงเทพฯ 
นนทบุรี สมุทรปราการ 
ให้ค านวณจากจ านวน

มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าแบ่งตาม
เขตพ้ืนที่ 

ก าหนดให้ค่าเฉลี่ย
ต้องไม่มากกว่า 

๓๐.๒๔ นาท/ีปี/
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

พ้ืนที่ด าเนินงานอื่นๆ ให้
ท าการวัด ณ จุดจ่ายไฟ 
หรือใช้จ านวนมิเตอร์ผู้ใช้
ไฟฟ้าแบ่งตามเขตพ้ืนที่
เพ่ือใช้ในการค านวณ 

ก าหนดให้ค่าเฉลี่ย
ต้องไม่มากกว่า 

๗๖.๘๗ นาท/ีปี/
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

พ้ืนที่สัมปทานกิจการ
ไฟฟ้ากองทัพเรือ 

ก าหนดให้ค่าเฉลี่ย
ต้องไม่มากกว่า 

๑๔๔.๑๗ นาท/ีปี/
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินสามารถ Download ได้ที่ www.erc.or.th 
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๒. ดัชนีติดตาม 

D ดัชนี ค าจ ากัดความ แนวทางการวัด ค่าเป้าหมาย 

D๓ ความสูญเสียใน
ระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้า 
(Distribution 

Loss) 

ร้อยละของความ
สูญเสียของระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าซึ่ง

เป็นการ
เปรียบเทียบ

ระหว่างปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่

รับเข้ามาในระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

และพลังงานไฟฟ้า
ที่น าออกจาก
ระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้า 

ท าการวัดและประเมิน
หน่วยการใช้ไฟฟ้า และ
รายงานผลรายเดือนค่า

หน่วยที่รับเข้ามาใน
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ประกอบด้วย หน่วยการ
ผลิตไฟฟ้า หน่วยที่รับมา

จากระบบผลิตไฟฟ้า 
และหน่วยที่รับมาจาก
ระบบส่งไฟฟ้า ส าหรับ
หน่วยที่น าออกจาก
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

ประกอบด้วย หน่วยการ
ใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
หน่วยที่ใช้ในกิจการ

ภายใน และหน่วยไฟฟ้า
สาธารณะ 

พ้ืนที่
ด าเนินงาน 
กรุงเทพฯ 

นนทบุรี และ
สมุทรปราการ 

ก าหนดเกณฑ์
ไม่เกินร้อยละ 

๓.๕๖ 

พ้ืนที่
ด าเนินงาน
อ่ืนๆ เว้น 
กรุงเทพฯ 

นนทบุรี และ
สมุทรปราการ 

ก าหนดเกณฑ์
ไม่เกินร้อยละ 

๕.๓๔ 

พ้ืนที่
สัมปทาน

กิจการไฟฟ้า 
กองทัพเรือ 

ก าหนดเกณฑ์
ไม่เกินร้อยละ 

๓.๙๐ 
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