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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า 

ประเภทใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าเพื่อคุ้มครอง
ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับบริการท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการท่ีดีและเกิดการพัฒนาด้านการให้บริการ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรฐาน
การให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า  ประเภทใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า  ประเภทใบอนุญาต

จําหน่ายไฟฟ้า 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  ประเภทใบอนุญาต

จําหน่ายไฟฟ้า 
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“เหตุสุดวิสัย”  หมายความว่า  เหตุใด ๆ  อันจะเกิดขึ้นก็ดี  จะให้ผลพิบัติก็ดี  เป็นเหตุที่ไม่อาจ

ป้องกันได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร  
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการให้บริการ  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ  
การให้บริการ  ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานตามดัชนีวัดผลการดําเนินงานตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเก็บข้อมูล  เช่น  มาตรฐานการให้บริการ  ผลการดําเนินงาน
จากดัชนีวัดผลการดําเนินงาน  ตามแนวทางการกํากับดูแลตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้  และเผยแพร่ให้  
ผู้ใช้ไฟฟ้ารับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตเป็นรายเดือน 

ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานข้อมูลตามวรรคหน่ึงทุกสิ้นเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน   
และธันวาคม  โดยรายงานภายในวันที่  ๒๕  ของเดือนถัดไปต่อสํานักงาน  กกพ. 

ข้อ ๖ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ  ๔  ให้ผู้รับใบอนุญาต
รายงานให้สํานักงาน  กกพ.  ทราบภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว 
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การรายงานตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นหนังสือ  โดยระบุข้อมูลรายละเอียดที่ เ ก่ียวข้อง  
พยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแห่งการนั้น  แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  ผลการดําเนินการ  รวมถึงแผน  
แนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต   

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ  ๔  ให้ผู้รับใบอนุญาต
จ่ายเงินชดเชยตามบัญชีอัตราเงินชดเชยแนบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย   

ข้อ ๘ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้  
กกพ.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 

ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 



 

 

บัญชีอัตราเงนิชดเชย  
กรณกีารใหบ้ริการต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

แนบท้ายระเบยีบคณะกรรมการกํากบักิจการพลังงาน วา่ด้วยมาตรฐานการใหบ้ริการ 
ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

        
 

 

มาตรฐานตามดัชนวีัดผลการดําเนินงาน อัตราเงินชดเชย 

การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืน หลงัเกิดเหตุขดัข้องเน่ืองจากไฟฟ้าดับ 
จ่ายเงินชดเชยครั้งละ ๔๐๐ บาท 

โดยจ่ายให้เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า  
๓๐๐ เควีเอข้ึนไป 

การตรวจสอบและแก้ไขคําร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแรงดนัไฟฟ้า 
และปัญหาไฟกระพริบ กรณกีารตรวจสอบและตดิตอ่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

จ่ายเงินชดเชย ๒๐๐ บาทต่อวัน แต่ไม่
เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้า กรณีการตอบข้อรอ้งเรียน
เก่ียวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยและเง่ือนไขเก่ียวกับการชําระเงิน 

จ่ายเงินชดเชย ๒๐๐ บาทต่อวัน แต่ไม่
เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

การแจ้งการดบัไฟฟ้าล่วงหน้าและระยะเวลาที่ดับไฟ 
จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาทีแ่จ้งไว้ 

จ่ายเงินชดเชยครั้งละ ๔๐๐ บาท 
โดยจ่ายให้เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า 

 ๓๐๐ เควีเอขึน้ไป 

การประเมินราคา และระยะเวลาในการตดิตั้ง  
สําหรับการตดิตั้งใหมแ่ละลูกค้ารายใหม่  
 

กรณีแรงดันต่ําจ่ายเงินชดเชย  ๒๐๐ 
บาทต่อวัน แตไ่ม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

กรณีแรงดันกลางจ่ายเงินชดเชย  ๔๐๐ 
บาทต่อวัน แตไ่ม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท 

ระยะเวลาการตอ่ไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณี ถูกงดจ่ายไฟฟ้า  
จ่ายเงินชดเชย ๒๐๐ บาทต่อวัน แต่ไม่

เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
 



 

๑ 
 

 

มาตรฐานการให้บรกิารพลังงานด้านกิจการไฟฟ้า 
ประเภทใบอนญุาตจําหน่ายไฟฟ้า 

แนบท้ายระเบยีบคณะกรรมการกํากบักิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ 
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนญุาตจําหน่ายไฟฟ้า 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

        
 

๑. ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน 

(๑) การจ่ายกระแสไฟฟ้าคนืหลงัเกิดเหตุขัดข้อง เนื่องจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าขดัข้อง/ไฟฟ้าดับ 
“ระบบจําหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง” หมายความว่า การที่ไฟฟ้าดับในวงกว้าง เช่น ไฟดับทั้งหมู่บ้าน/ถนน  
“ไฟฟ้าดับ” หมายความว่า ไฟฟ้าดับเฉพาะราย 
ซึ่งท้ัง ๒ กรณี  เกิดจากการทาํงานในสภาวะปกติ ไมร่วมถึง จากเหตสุุดวิสยั 

๑.๑ ระบบจําหน่ายไฟฟ้าขดัข้อง 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

จ่ายไฟฟ้าคืนภายใน ๓ ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า ๙๐% 

จ่ายไฟฟ้าคืนภายใน ๔ ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า ๙๐% 

๑.๒ ไฟฟ้าดับ 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

แก้ไขได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ๑๐๐% แก้ไขได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ๑๐๐% 

 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า อันเน่ืองมาจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ 
เพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ภายในระยะเวลาท่ีมาตรฐานการให้บริการกําหนดไว้ นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง   
เพ่ือควบคุมมาตรฐานการให้บริการในด้านระยะเวลาการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และเพ่ือ
สะท้อนถึงระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงาน 



 

๒ 
 

 หนว่ยวัด : ร้อยละของจํานวนคร้ังที่จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิดเหตขุัดข้อง/ไฟฟ้าดับ เน่ืองจากระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าขัดขอ้ง/ไฟฟ้าดับ ที่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 

 สูตรการคํานวณ : ร้อยละของจํานวนครัง้ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิดเหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ เน่ืองจาก
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ ที่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 

= 

จํานวนครั้งที่จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิดเหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ เน่ืองจากระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ ที่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 

X ๑๐๐ 
จํานวนครั้งที่เกิดเหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ 

ทั้งหมด 
 

(๒) การตรวจสอบและแกไ้ขคําร้องเรียนเกีย่วกับปญัหาแรงดันไฟฟ้าและปัญหาไฟกระพริบ 

 ๒.๑ การตรวจสอบและติดต่อผู้ใชไ้ฟฟ้า 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

ตรวจสอบและติดตอ่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๕ วัน 
ทําการ ๑๐๐% 

ตรวจสอบและติดตอ่ผูใ้ช้ไฟฟ้าภายใน ๕ วัน 
ทําการ ๑๐๐% 

 ๒.๒ การแก้ไขคําร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้า 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

แก้ไขคํารอ้งเรียนของผูใ้ช้ไฟฟ้าได้ ๙๕% 
ภายใน ๔ เดือน 

แก้ไขคําร้องเรียนของผูใ้ช้ไฟฟ้าได้ ๙๕% 
ภายใน ๔ เดือน 

 ภายหลังจากได้ทําการตรวจสอบและติดต่อกลับผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นแล้วให้ผู้รับ
ใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าและไฟกระพริบท่ีถูกร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร   
ให้หมดไปภายในระยะเวลาที่มาตรฐานการให้บริการกําหนดนับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

 หน่วยวัด : ร้อยละของจํานวนคร้ังที่แก้ไขคําร้องเรียน/ตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเก่ียวกับ
แรงดันไฟฟ้าและไฟกระพริบที่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด   



 

๓ 
 

 

สูตรการคํานวณ : รอ้ยละของจํานวนคร้ังที่แก้ไขคําร้องเรียน/ตรวจสอบและตดิตอ่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า เก่ียวกับ
แรงดันไฟฟ้าและไฟกระพริบที่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 

= 

จํานวนคร้ังที่แก้ไขคําร้องเรียน/ตรวจสอบและตดิตอ่ผู้ใช้ไฟฟ้า เก่ียวกับ
แรงดันไฟฟ้าและไฟกระพริบทั้งหมดที่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 

X ๑๐๐ 
จํานวนคําร้องเรียนทั้งหมดเก่ียวกับแรงดันไฟฟ้าและไฟกระพริบทั้งหมด 

 
(๓) การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า 

 ๓.๑ การตอบข้อร้องเรียนทางจดหมาย หมายถึง การตอบข้อรอ้งเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการเขียน
จดหมายมาเป็นลายลักษณอ์กัษร 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ภายใน ๓๐ วันทําการ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ภายใน ๓๐ วันทําการ 

 หนว่ยวัด : ร้อยละของจํานวนคร้ังที่ตอบข้อร้องเรียนทางจดหมาย ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 

 สูตรการคํานวณ : รอ้ยละของจํานวนคร้ังที่ตอบข้อร้องเรียนทางจดหมาย ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 

= 
จํานวนคร้ังที่ตอบขอ้ร้องเรียนทางจดหมายภายในเวลาที่กําหนดในมาตรฐาน 

X ๑๐๐ จํานวนข้อรอ้งเรียนทางจดหมายทั้งหมด 
 

 ๓.๒ การตอบข้อร้องเรียนทางโทรศพัท์ หมายถึง การตอบข้อรอ้งเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่โทรศัพท์เข้ามาที่
สํานักงานของผู้รับใบอนุญาต 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

ไม่น้อยกว่า ๙๐% ภายใน ๑๐ นาท ี ไม่น้อยกว่า ๙๐% ภายใน ๑๐ นาท ี

 หนว่ยวัด : ร้อยละของจํานวนคร้ังที่ตอบข้อร้องเรียนทางโทรศัพท ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 
 สูตรการคํานวณ :	ร้อยละของจํานวนคร้ังที่ตอบข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ที่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 
 



 

๔ 
 

= จํานวนคร้ังที่ตอบข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ภายในเวลาที่กําหนดในมาตรฐาน X ๑๐๐ 
จํานวนข้อรอ้งเรียนทางโทรศพัท์ทั้งหมด 

 
๓.๓ การตอบข้อร้องเรียนเกีย่วกับการอ่านเคร่ืองวัดหนว่ยและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการชําระเงิน  
 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

ตรวจสอบและติดตอ่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วัน 
ทําการ ๑๐๐% 

ตรวจสอบและติดตอ่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วัน 
ทําการ ๑๐๐%  

 หนว่ยวัด : รอ้ยละของจํานวนคร้ังที่ตอบข้อร้องเรียนการอา่นเครื่องวัดหน่วยและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
ชําระเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 

 สูตรการคํานวณ : ร้อยละของจํานวนคร้ังที่ตอบข้อร้องเรียนการอ่านเครื่องวัดหน่วยและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การชําระเงินทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 

= 

จํานวนครั้งที่ตรวจสอบและตดิตอ่ ข้อร้องเรียนการอ่านเครื่องวัดหน่วยและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการชําระเงิน ภายในเวลาที่กําหนดในมาตรฐาน X ๑๐๐ 

จํานวนข้อรอ้งเรียนอ่านเคร่ืองวัดหน่วยและเงื่อนไขเก่ียวกับการชําระเงิน 
ทั้งหมด 

 
(๔) การแจ้งการดับไฟฟ้าล่วงหน้าและระยะเวลาที่ดับไฟจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่แจ้งไว้ ยกเว้นเหตุฉุกเฉิน 

 “เหตุฉุกเฉิน” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทันทีทันใดและผู้รับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการดับไฟฟ้า เพ่ือ
รักษาความม่ันคงของระบบไฟฟ้า  

 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทําการ และดบั
ไฟฟ้าไม่เกินกว่าระยะเวลาที่แจ้งไว้ ๑๐๐% 

แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทําการ และดบั
ไฟฟ้าไม่เกินกว่าระยะเวลาที่แจ้งไว้ ๑๐๐% 



 

๕ 
 

 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้า โดยจะต้องแจ้งวันและเวลาท่ีจะดับไฟฟ้า และกําหนดวัน
เวลาจ่ายไฟฟ้าคืนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้าก่อนการดับไฟฟ้าตามระยะเวลาที่มาตรฐานการให้บริการได้กําหนดไว้  
โดยการประกาศทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือวิทยุกระจายเสียง หรือเคร่ืองขยายเสียง หรือปิดประกาศให้ทราบ หากไม่แจ้ง
วัน เวลาดับไฟฟ้าล่วงหน้าตามที่กําหนดไว้ และหรือไม่จ่ายไฟฟ้าคืนให้แล้วเสร็จภายในวันเวลาที่แจ้งไว้ ให้จ่ายเงิน
ชดเชยแก้ผู้ใช้ไฟฟ้าตามท่ีมาตรฐานการให้บริการได้กําหนดไว้ 

 หนว่ยวัด : ร้อยละของจํานวนคร้ังที่มีการแจ้งดับไฟฟ้าล่วงหน้าและดับไฟฟ้าตามเวลาที่แจ้งเป็นไปตามที่
มาตรฐานกําหนด 

 สูตรการคํานวณ : รอ้ยละของจํานวนครั้งที่มีการแจ้งดับไฟฟ้าล่วงหน้าและดับไฟฟ้าตามเวลาที่แจ้งเป็นไป
ตามที่มาตรฐานกําหนด 

= 

จํานวนครั้งที่มีการแจ้งดับไฟฟ้าล่วงหน้าและดับไฟฟ้าตามเวลาท่ีแจ้งตามที่
มาตรฐานกําหนด X ๑๐๐ 

 จํานวนครั้งที่มีการดับไฟฟ้าทั้งหมด  
 

(๕) การประเมินราคา และระยะเวลาในการติดต้ัง สําหรับการติดต้ังใหม่และลูกค้ารายใหม่ (เขตพ้ืนที่
ดําเนินงาน กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ นับระยะเวลาต้ังแต่ย่ืนเอกสารและชําระค่าธรรมเนียม / เขต
พ้ืนที่ดําเนินงานอ่ืนๆ นับระยะเวลาต้ังแต่ชําระค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าแล้ว) 
 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ารายใหม่ภายในระยะเวลาที่กําหนดนับ
ถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชําระค่าบริการการใช้ไฟฟ้าและปฏิบัติตามเง่ือนไขครบถ้วนแล้ว หากไม่ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให้จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามที่มาตรฐานการให้บริการได้กําหนดไว้ โดยเง่ือนไขที่กล่าว
ดังกล่าว ได้แก่ 
  ๑) เป็นการขอใช้ไฟฟ้าใหมท่ี่ไม่ใช่ไฟฟ้าชั่วคราว 
  ๒) สถานที่ใช้ไฟฟ้าจะตอ้งไมม่ีหน้ีค่าไฟฟ้าค้างชําระหรอืหน้ีอื่นๆ ที่เก่ียวกับการใช้ไฟฟ้า 
  ๓) การติดตั้งอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในเรียบร้อยและถูกตอ้งในการตรวจคร้ังแรก 
  ๔) หลักฐานประกอบการขอใช้ไฟฟ้าถูกตอ้งและครบถ้วน 
  ๕) วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าตามที่กําหนด 
 
 
 



 

๖ 
 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

แรงดันตํ่า 

ขนาดไม่เกิน ๑๕ (๔๕) แอมแปร์ ดําเนินการ
ภายใน ๔ วันทําการ ๑๐๐% 

ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมแปร์ สาํหรับในเขต
ชุมชน (เทศบาล) ดําเนินการภายใน ๒ วัน ทํา

การ ๑๐๐ % 

ขนาดตั้งแต ่๓๐ (๑๐๐) – ๕๐ (๑๕๐) 
แอมแปร์ ภายใน ๘ วันทําการ ๑๐๐% 

ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมแปร์ สาํหรับนอกเขต
ชุมชน ดําเนินการภายใน ๕ วัน ทําการ ๑๐๐ 

% 
ขนาดตั้งแต ่๒๐๐ – ๔๐๐ แอมแปร์ ภายใน 

๑๘ วัน ทําการ ๑๐๐% 

แรงดนักลาง 

ขนาดไม่เกิน ๒,๐๐๐ เควีเอดาํเนินการภายใน 
๕๕ วันทําการ ๑๐๐% 

ขนาด ๒๕๐ - ๒,๐๐๐ เควีเอ ดําเนินการ
ภายใน ๕๕ วนัทําการ ๑๐๐% 

 หน่วยวัด : ร้อยละของจํานวนรายที่ดําเนินการติดตั้งจ่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ และตามขนาดที่
เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด   

 สูตรการคํานวณ : ร้อยละของจํานวนรายที่ดําเนินการติดตั้งจ่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่และตามขนาด
ที่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด   

= 
จํานวนรายของผู้ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ที่ผูใ้ห้บริการไดต้ิดตั้งจ่ายไฟฟ้าภายใน

ระยะเวลาและตามขนาดที่กําหนดเป็นไปตามมาตรฐานกําหนด X ๑๐๐ 
จํานวนรายของผู้ใชไ้ฟฟ้าใหมท่ั้งหมด ตามขนาดที่มาตรฐานกําหนด 

 
(๖) ระยะเวลาการต่อไฟกลบัของลกูค้าเดิม กรณถีูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดวันทีป่ฏิบัติตามเงื่อนไขเรยีบร้อยแลว้) 
 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมแปร์ และถูกตดัไฟฟ้า
ไม่เกิน ๖ เดอืน ภายใน ๑ วันทําการ  

๑๐๐% 

ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมแปร์ (ในเขตชมุชน) 
ภายใน ๑ วันทําการ ๑๐๐% 



 

๗ 
 

ขนาดเกิน ๓๐ แอมแปร์ และถูกตดัไฟฟ้าไม่
เกิน ๖ เดือน ภายใน ๒ วันทําการ ๑๐๐% 

ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมแปร์ (นอกเขตชมุชน) 
ภายใน ๓ วันทําการ ๑๐๐% 

กรณีถูกตดัไฟฟ้าเกิน ๖ เดอืน ผู้ใช้ไฟทุก
ขนาดตอ่กลับภายใน ๘ วัน ๑๐๐% 

ขนาดเกิน ๓๐ แอมแปร์ ภายใน ๒ วันทําการ 
๑๐๐% (เฉพาะแรงดันต่ํา) 

 กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าถูกงดจ่ายไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าดําเนินการจ่ายไฟฟ้าคืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
มาตรฐานการให้บริการกําหนดไว้ ทั้งน้ีนับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชําระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขครบถ้วนแล้ว 
หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามท่ีมาตรฐานการให้บริการได้กําหนดไว้ 

 หนว่ยวัด : ร้อยละของจํานวนรายที่ไดด้ําเนินการตอ่กลับใช้ไฟฟ้าใหม่ กรณีถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน
ระยะเวลาและขนาดตามมาตรฐานกําหนด 

สูตรการคํานวณ : ร้อยละของจํานวนรายที่ได้ดําเนินการต่อกลับใช้ไฟฟ้าใหม่ กรณีถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ภายในระยะเวลาและขนาดตามมาตรฐานกําหนด 

= 

จํานวนรายที่ได้ตอ่กลับใช้ไฟฟ้าใหม่ กรณถูีกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน
ระยะเวลาและขนาดตามมาตรฐานกําหนด X ๑๐๐ 

จํานวนรายที่ขอต่อกลับใช้ไฟฟ้ากรณีถูกระงับจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด 
 

(๗) การออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

สามารถจัดส่งใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าในแต่ละเดอืนได้ไม่น้อยกว่า ๙๕% 

สามารถจัดส่งใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ช้
ไฟฟ้าในแต่ละเดอืนได้ไม่น้อยกว่า ๙๕% 

 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทําการจัดส่งใบแจ้งหน้ีให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่มาตรฐานการให้บริการ
พลังงานด้านกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้ากําหนดไว้ เพ่ือเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบถึงค่า
ไฟฟ้าที่ได้ใช้ไฟฟ้าไปในแต่ละเดือน และยอดค้างชําระที่ได้ค้าง รวมถึงวันครบกําหนดจ่าย 

 หนว่ยวัด : ร้อยละของจํานวนลูกค้าท่ีไดรั้บใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาที่มาตรฐานการให้บรกิาร
พลังงานด้านกิจการไฟฟ้ากําหนดไว้ 



 

๘ 
 

 สูตรการคํานวณ : ร้อยละของจํานวนลูกค้าที่ได้รับใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาท่ีมาตรฐาน
คุณภาพบริการไฟฟ้ากําหนดไว้ 

จํานวนลูกค้าที่ได้รับใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาตามท่ีมาตรฐานการให้บริการกําหนด

จํานวนลูกค้าที่ต้องออกใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงระยะเวลาน้ันๆ
		 

 
 (๘) การอ่านค่าหน่วยไฟฟา้ที่ใช้จริง 
 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

ไม่น้อยกว่า ๙๘% 
สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าต่ําในแต่ละ

เดือน 

จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่อ่านทุก ๒ เดอืน จะตอ้งไม่
เกิน ๒๐% ของผู้ใช้ไฟฟ้าแรงต่ําทั้งหมด ใน

เขตชนบท 

ไม่น้อยกว่า ๙๘% 
สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงในแตล่ะเดอืน 

ในเขตเมืองอ่านทุกเดอืน ไมน้่อยกว่า ๙๘% 

 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทตามระยะเวลา
ที่มาตรฐานการให้บริการกําหนด เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับรู้ถึงจํานวนหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าไปในแต่ละเดือน รวมถึงทําให้ผู้
ประกอบกิจการจําหน่ายไฟฟ้าสามารถทราบถึงแนวโน้มปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนอีกทางหน่ึงด้วย 

หน่วยวดั : ร้อยละของจํานวนครั้งที่อ่านหน่วยไฟฟ้าได้จริง ที่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 

 สูตรการคํานวณ : 

ร้อยละของจํานวนคร้ังที่อ่านหน่วยไฟฟ้าได้จริง = 

จํานวนครั้งที่อา่นหน่วยไฟฟ้าได้จริงตาม
มาตรฐานกําหนด X๑๐๐ 

จํานวนครั้งที่ตอ้งอ่านหน่วยไฟฟ้าท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 



 

๙ 
 

 
(๙) ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อการไฟฟ้า 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

  ไม่น้อยกว่า ๙๐% ไม่น้อยกว่า ๙๐% 

 การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าน้ัน จะอาศัยวิธีการ
สํารวจจากแบบสอบถามที่สุ่มตัวอย่างไปยังลูกค้าตามหลักวิชาทางสถิติ และนําผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
มาทําการวิเคราะห์หาร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งในที่น้ีแบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อคือ 

 ๑) ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
 ๒) กิริยามารยาทของพนักงานให้บริการ  
 ๓) ระยะเวลาในการดําเนินการตามการรอ้งขอที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

สูตรการคํานวณ : รอ้ยละความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่มีตอ่การไฟฟ้า  

= ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้า X ๑๐๐ 
คะแนนเต็ม 

 
(๑๐) การจ่ายเงินชดเชย 

การจ่ายเงินชดเชย หมายถึง การจ่ายเงินให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตาม
ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานตามข้อ (๑)-(๖) โดยต้องจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดเท่าน้ัน 

เขตพ้ืนที่ดําเนนิงาน  
กรุงเทพฯ นนทบุร ีสมุทรปราการ 

เขตพืน้ที่ดําเนนิงานอ่ืนๆ 

ไม่น้อยกว่า ๙๕% ภายใน ๑๐ วันทําการ ไม่น้อยกว่า ๙๕% ภายใน ๑๐ วันทําการ 

สูตรการคํานวณ : รอ้ยละของจํานวนคร้ังที่มีการจ่ายเงินชดเชย  

= 

จํานวนครั้งที่มีการจ่ายเงินชดเชยที่เป็นไปตาม
มาตรฐานกําหนด X ๑๐๐ 

จํานวนครั้งที่มีการจ่ายเงินชดเชยทั้งหมด 
 
 



 

๑๐ 
 

 
๒. แนวทางการกํากับดูแล 

แนวทางการกํากับดูแลที่ดีเพ่ือควบคุมการดําเนินงานของผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 
(๑) การรายงานข้อมูล 

 มีการจัดระบบการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคํานวณค่าดัชนีวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือจัดส่งข้อมูลราย
เดือนที่เก่ียวข้องโดยผู้รับใบอนุญาตต้องนําส่งข้อมูลต่อสํานักงาน กกพ. และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ทางสํานักงาน 
กกพ. ร้องขอเพ่ิมเติม 
 กรณีการดับไฟฟ้าในกรณีมีเหตุฉุกเฉินตามข้อ ๑ (๖) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งสํานักงาน กกพ. ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

(๒) การตรวจสอบข้อมูล 
 มีการจัดระบบการเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานย้อนหลัง โดยเก็บรักษาไว้สําหรับกรณีที่ สํานักงาน กกพ. 
ต้องการตรวจสอบย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี 
 


