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ข้อ 1 มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)

9

    1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า  ณ จุดเช่ือมต่อในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเช่ือมกับผู้ขอใช้บริการในกรอบแรงดันไฟฟ้า 10
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                B. กรณีภาวะฉุกเฉิน แรงดันต่ าสุด 103.5 กิโลโวลต์ สูงสุด 126.5 กิโลโวลต์ 15
         1.1.2 ระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต์
                A. กรณีภาวะปกติ แรงดันต่ าสุด 65.5 กิโลโวลต์ สูงสุด 72.4 กิโลโวลต์ 17
                B. กรณีภาวะฉุกเฉิน แรงดันต่ าสุด 62.1 กิโลโวลต์ สูงสุด 75.9 กิโลโวลต์ 21
         1.1.3 ระดับแรงดัน 33 กิโลโวลต์
                A. กรณีภาวะปกติ แรงดันต่ าสุด 31.3 กิโลโวลต์ สูงสุด 34.7 กิโลโวลต์ 23
                B. กรณีภาวะฉุกเฉิน แรงดันต่ าสุด 29.7 กิโลโวลต์ สูงสุด 36.3 กิโลโวลต์ 29
         1.1.4 ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์
                A. กรณีภาวะปกติ แรงดันต่ าสุด 20.9 กิโลโวลต์ สูงสุด 23.1 กิโลโวลต์ 31
                B. กรณีภาวะฉุกเฉิน แรงดันต่ าสุด 19.8 กิโลโวลต์ สูงสุด 24.2 กิโลโวลต์ 37
         1.1.5 ในระบบแรงดัน 380 โวลต์ 39
         1.1.6 ในระบบแรงดัน 220 โวลต์ 42
    1.2 มาตรฐานความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า 45
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คู่มือข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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    1.2 การอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าท่ีใช้จริง 68
    1.3 การออกใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า 72
    1.4 การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า 75
         1.4.1 การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีมีการเขียนจดหมายมาเป็นลายลักษณ์อักษร 76
         1.4.2 การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีโทรศัพท์เข้ามาท่ีส านักงานของผู้รับใบอนุญาต 80
2. มาตรฐานการให้บริการท่ีการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. 
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         2.1.2 การแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ/ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง 91
    2.2 ระยะเวลาท่ีลูกค้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า 95
         2.2.1 ระบบแรงดันต่ า-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ (ไม่ต้องขยายเขตแรงต่ า)

สารบัญ

มาตรฐานคุณภาพบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563



เร่ือง หน้า
สารบัญ

                A. ในเขตชุมชน
                   (1) กรณีตรวจสอบมาตรฐานการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารก่อนผู้ขอใช้ไฟฟ้าช าระเงิน 96
                   (2) กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้าช าระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐานการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 100
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         2.2.2 ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี)
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                B. หม้อแปลงไฟฟ้าเกิน 250 เควีเอ แต่ไม่เกิน 2500 เควีเอ กรณีมีระบบจ าหน่ายพร้อมอยู่แล้ว
                    ไม่ต้องด าเนินการสายนอก
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                C. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเกิน 2500 เควีเอข้ึนไป 118
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองท่ีลูกค้าร้องขอและปฏิบัติตามเง่ือนไข 120
         2.3.1 การโอนช่ือผู้ใช้ไฟฟ้า และเปล่ียนหลักทรัพย์ค้ าประกัน
                A. กรณีโอนช่ือผู้ใช้ไฟฟ้า (Move Out - Move In ตรงรอบบิล) 121
                B. กรณีโอนช่ือผู้ใช้ไฟฟ้า (Move Out - Move In ไม่ตรงรอบบิล) 123
         2.3.2 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) 126
         2.3.3 การตรวจสอบและแก้ไขค าร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาแรงดันไฟฟ้าและปัญหาไฟกะพริบ 128
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    2.4 ระยะเวลาการต่อกลับการใช้ไฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (ต่อไฟฟ้ากลับของลูกค้ารายเดิมกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า  
         นับถัดจากวันท่ีผู้ใช้ไฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขเรียบร้อยแล้ว)
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         2.4.1 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (ใช้พลังไฟต่ ากว่า 30 kW)
                A. ผู้ใช้ไฟฟ้าช าระเงินในเวลาท าการ 140
                B. ผู้ใช้ไฟฟ้าช าระเงินนอกเวลาท าการ 142
         2.4.2 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (ใช้พลังไฟฟ้าต้ังแต่ 30 KW ข้ึนไป) 146
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คู่มือขั้นตอนและวิธีปฏบิตังิาน
มาตรฐานคุณภาพบรกิารของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

ข้อ 1
มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ.

(Technical Standards)
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1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ที่เชื่อมกับผู้ขอใช้บริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : กิโลโวลต์ 1 สถานีไฟฟ้าทีรั่บไฟจาก กฟผ. ให้แจ้ง กฟผ.

 ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ กฟภ. ในค่าที่
เหมาะสมกับสภาวะโหลด

2 ตรวจสอบ และบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าจาก
เคร่ืองวัดทีส่ถานีไฟฟ้า ของ กฟภ. หากมี
ค่าต่ า – สูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดให้รายงาน 
กปบ.ทันที และรายงานสรุปค่าแรงดันไฟฟ้า

เดือนละ 1 คร้ัง

3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของมิเตอร์วัด
แรงดันไฟฟ้าท่ีสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.

4 ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า และตรวจสอบความ
เทีย่งตรงของมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า ทีจุ่ด
ซ้ือ–ขาย ของผู้ใช้ไฟ

อย่างน้อยปีละ 1
 คร้ัง

5 วางแผน และออกแบบก่อสร้างระบบสาย
ส่ง 115 เควี และสถานีไฟฟ้า เพิม่เติม ให้
เหมาะสมกับสภาพการจ่ายไฟ หรือ 
ออกแบบสายส่ง 115 เควี ให้สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ตามความเหมาะสม

6 ตรวจสอบและแก้ไขแรงดันไฟฟ้าทีไ่ม่สมดุล
 (Unbalance Voltage)

ปีละ 1 คร้ัง หรือ
 กรณีท่ีเกิดปัญหา

7 ตรวจสอบและสรุปรายงานสถานีไฟฟ้าของ
 กฟภ. และสภานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ ทีม่ี
ปัญหาแรงดันไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เพือ่พิจารณาออกแบบก่อสร้างสายส่ง 
หรือสถานีไฟฟ้าเพิม่เติม

ปีละ 1 คร้ัง หรือ
 กรณีท่ีเกิดปัญหา

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ส าหรับการจ่ายไฟฟ้า ที่
ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์
 ณ จุดเชื่อมต่อในระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ช่ือมกับผู้ขอ
ใช้บริการ ในกรอบ
แรงดันไฟฟ้า

กรณีภาวะปกติ 
แรงดันต่ าสุด 109.2 กิโลโวลต์
แรงดันสูงสุด 120.7 กิโลโวลต์

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.1 ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์
            A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 109.2 กิโลโวลต ์สูงสุด 120.7 กิโลโวลต์

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

11 



สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 สถานีไฟฟ้าทีรั่บไฟจาก กฟผ. ให้แจ้ง
 กฟผ. ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ กฟภ. 
ในค่าทีเ่หมาะสมกับสภาวะโหลดใน
แต่ละช่วงเวลาทีไ่ด้ตกลงกันไว้

1.1 พนักงานสถานีไฟฟ้า, ศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟเขต หรือ ศูนย์ส่ังการ
ระบบไฟฟ้าสนญ. ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้า

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.2 หากพบว่าแรงดันไฟฟ้า ต่ า สูง กว่า
ทีก่ าหนดไว้ ให้รีบแจ้ง กฟผ. 
ด าเนินการปรับแรงดันไฟฟ้าให้
เหมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.3 ตรวจสอบและประสานงาน กับ 
กฟผ. จนได้แรงดันไฟฟ้าทีเ่หมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.4 ให้ กปบ. รายงานผลการด าเนินงาน
แก้ไขให้ กฟฟ.หน้างานทราบ

กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

2 ตรวจสอบและบันทึกแรงดันไฟฟ้า
จากเคร่ืองวัดทีส่ถานีไฟฟ้า หากมีค่า
ต่ า – สูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดให้
รายงาน กปบ.ทันที และรายงาน
สรุปแรงดันไฟฟ้าเดือนละ 1 คร้ัง

2.1 พนักงานสถานีไฟฟ้า และ ศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต ตรวจสอบ
ค่าแรงดัน จากระบบ CSCS และ 
SCADA

กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.1 ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์
            A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 109.2 กิโลโวลต ์สูงสุด 120.7 กิโลโวลต์

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

12 



สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.1 ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์
            A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 109.2 กิโลโวลต ์สูงสุด 120.7 กิโลโวลต์

2.2 หากพบว่า แรงดันไฟฟ้า ต่ า – สูงกว่า
เกณฑ์ทีก่ าหนด ศูนย์ควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้า ด าเนินการปรับระดับ
แรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม

กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.

2.3 กปบ. รายงานสรุปแรงดันไฟฟ้า กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.
3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของมิเตอร์

วัดแรงดันไฟฟ้าทีส่ถานีไฟฟ้าของ 
กฟภ.

3.1  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของหม้อ
แปลงแรงดัน (PT)

กมต./
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

3.2  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของมิเตอร์
วัดแรงดันไฟฟ้าทีส่ถานีไฟฟ้า

กบส./
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

4 ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า และตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงของมิเตอร์วัด
แรงดันไฟฟ้า ทีจุ่ดซ้ือ–ขาย ของผู้ใช้
ไฟ

4.1  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของหม้อ
แปลงแรงดัน (PT)

กมต./
กบล.

- - - พชง./วศก. หผ.

4.2  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของมิเตอร์
วัดแรงดันไฟฟ้าทีส่ถานีไฟฟ้า

กมต./
กบล.

- - - พชง./วศก. หผ.

4.3 ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า ทีจุ่ดซ้ือ–ขาย กมต./
กบล.

- - - พชง./วศก. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

13 



สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.1 ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์
            A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 109.2 กิโลโวลต ์สูงสุด 120.7 กิโลโวลต์

5 วางแผน และออกแบบก่อสร้าง
ระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ และ
สถานีไฟฟ้า เพิม่เติม ให้เหมาะสมกับ
สภาพการจ่ายไฟ หรือ ออกแบบสาย
ส่ง 115 กิโลโวลต์ ให้สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ตามความเหมาะสม

กวร. กจฟ.
 / กวว.

5.1 กรณีมีแผนงานหรืองบประมาณ
รองรับ ให้เร่งรัด ปรับปรุง การ
ก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้า (ต้น
ทาง) ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

กรฟ.(ก), 
กรฟ.(น,ฉ
,ต), กอฟ.,

 ผอ.
โครงการ /

 กกค.

- - - พชง./วศก. หผ.

5.2 กรณีไม่มีแผนงานหรืองบประมาณ
รองรับ ให้จัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพือ่แก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กคก.
กวร.
/กวว.

- - - พชง./วศก. หผ.

6 ตรวจสอบและแก้ไขแรงดันไฟฟ้าที่
ไม่สมดุล (Unbalance Voltage)

6.1 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลใน
ระบบสายส่ง

กปบ.
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

6.2 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลที่
สถานีไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟ หากพบว่ามี
แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลเกิน 5% ให้
แจ้งผู้ใช้ไฟด าเนินการแก้ไขทันที

กบล. - - - พชง./วศก. หผ.

7 ตรวจสอบและสรุปรายงานสถานี
ไฟฟ้าของ กฟภ. และสถานีไฟฟ้า
ของผู้ใช้ไฟ ทีม่ีปัญหาแรงดันไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

กวว.     
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : กิโลโวลต์ 1 จัดท าแผนปฏิบัติในการถ่ายเทโหลดรองรับ

 กรณีภาวะฉุกเฉิน

2 แจ้งผู้ใช้ไฟทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ เพือ่ขอความร่วมมือ
ตามความเหมาะสมต่อไป

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ส าหรับการจ่ายไฟฟ้า ที่
ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์
 ณ จุดเชื่อมต่อในระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ช่ือมกับผู้ขอ
ใช้บริการ ในกรอบ
แรงดันไฟฟ้า

กรณีภาวะฉุกเฉิน 
แรงดันต่ าสุด 103.5 กิโลโวลต์
แรงดันสูงสุด 126.5กิโลโวลต์

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.1 ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์
            B. กรณีภาวะฉกุเฉนิ แรงดนัต่ าสุด 103.5 กิโลโวลต ์สูงสุด 126.5 กิโลโวลต์

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 จัดท าแผนปฏิบัติในการถ่ายเทโหลด
รองรับ กรณีภาวะฉุกเฉิน

ศสฟ./ 
กปบ.

ผปบ. - - พชง./วศก. หผ.

2 แจ้งผู้ใช้ไฟทีค่าดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ 
เพือ่ขอความร่วมมือตามความ
เหมาะสมต่อไป

ศสฟ./
กปบ.

ผปบ. - - พชง./วศก. หผ.

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.1 ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์
            B. กรณีภาวะฉกุเฉนิ แรงดนัต่ าสุด 103.5 กิโลโวลต ์สูงสุด 126.5 กิโลโวลต์

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : กิโลโวลต์ 1 สถานีไฟฟ้าทีรั่บไฟจาก กฟผ. ให้แจ้ง กฟผ.

 ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ กฟภ. ในค่าที่
เหมาะสมกับสภาวะโหลด

2 ตรวจสอบ และบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าจาก
เคร่ืองวัดทีส่ถานีไฟฟ้า ของ กฟภ. หากมี
ค่าต่ า – สูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดให้รายงาน 
กปบ.ทันที และรายงานสรุปค่าแรงดันไฟฟ้า

เดือนละ 1 คร้ัง

3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของมิเตอร์วัด
แรงดันไฟฟ้าท่ีสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.

4 ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า และตรวจสอบความ
เทีย่งตรงของมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า ทีจุ่ด
ซ้ือ–ขาย ของผู้ใช้ไฟ

อย่างน้อยปีละ 1
 คร้ัง

5 วางแผน และออกแบบก่อสร้างระบบสาย
ส่ง 115 เควี และสถานีไฟฟ้า เพิม่เติม ให้
เหมาะสมกับสภาพการจ่ายไฟ หรือ 
ออกแบบสายส่ง 115 เควี ให้สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ตามความเหมาะสม

6 ตรวจสอบและแก้ไขแรงดันไฟฟ้าทีไ่ม่สมดุล
 (Unbalance Voltage)

ปีละ 1 คร้ัง หรือ
 กรณีท่ีเกิดปัญหา

7 ตรวจสอบและสรุปรายงานสถานีไฟฟ้าของ
 กฟภ. และสภานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ ทีม่ี
ปัญหาแรงดันไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เพือ่พิจารณาออกแบบก่อสร้างสายส่ง 
หรือสถานีไฟฟ้าเพิม่เติม

ปีละ 1 คร้ัง หรือ
 กรณีท่ีเกิดปัญหา

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ส าหรับการจ่ายไฟฟ้า ที่
ระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต์ ณ
 จุดเชื่อมต่อในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าท่ีเชื่อมกับผู้ขอใช้บริการ
 ในกรอบแรงดันไฟฟ้า

กรณีภาวะปกติ 
แรงดันต่ าสุด 65.5 กิโลโวลต์
แรงดันสูงสุด 72.4 กิโลโวลต์

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.2 ระดบัแรงดนั 69 กิโลโวลต์
            A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 65.5 กิโลโวลต ์สูงสุด 72.4 กิโลโวลต์

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 สถานีไฟฟ้าทีรั่บไฟจาก กฟผ. ให้แจ้ง
 กฟผ. ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ กฟภ. 
ในค่าทีเ่หมาะสมกับสภาวะโหลดใน
แต่ละช่วงเวลาทีไ่ด้ตกลงกันไว้

1.1 พนักงานสถานีไฟฟ้า, ศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟเขต หรือ ศูนย์ส่ังการ
ระบบไฟฟ้าสนญ. ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้า

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.2 หากพบว่าแรงดันไฟฟ้า ต่ า สูง กว่า
ทีก่ าหนดไว้ ให้รีบแจ้ง กฟผ. 
ด าเนินการปรับแรงดันไฟฟ้าให้
เหมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.3 ตรวจสอบและประสานงาน กับ 
กฟผ. จนได้แรงดันไฟฟ้าทีเ่หมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.4 ให้ กปบ. รายงานผลการด าเนินงาน
แก้ไขให้ กฟฟ.หน้างานทราบ

กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

2 ตรวจสอบและบันทึกแรงดันไฟฟ้า
จากเคร่ืองวัดทีส่ถานีไฟฟ้า หากมีค่า
ต่ า – สูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดให้
รายงาน กปบ.ทันที และรายงาน
สรุปแรงดันไฟฟ้าเดือนละ 1 คร้ัง

2.1 พนักงานสถานีไฟฟ้า และ ศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต ตรวจสอบ
ค่าแรงดัน จากระบบ CSCS และ 
SCADA

กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.2 ระดบัแรงดนั 69 กิโลโวลต์
            A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 65.5 กิโลโวลต ์สูงสุด 72.4 กิโลโวลต์

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.2 ระดบัแรงดนั 69 กิโลโวลต์
            A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 65.5 กิโลโวลต ์สูงสุด 72.4 กิโลโวลต์

2.2 หากพบว่า แรงดันไฟฟ้า ต่ า – สูงกว่า
เกณฑ์ทีก่ าหนด ศูนย์ควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้า ด าเนินการปรับระดับ
แรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม

กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.

2.3 กปบ. รายงานสรุปแรงดันไฟฟ้า กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.
3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของมิเตอร์

วัดแรงดันไฟฟ้าทีส่ถานีไฟฟ้าของ 
กฟภ.

3.1  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของหม้อ
แปลงแรงดัน (PT)

กมต./
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

3.2  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของมิเตอร์
วัดแรงดันไฟฟ้าทีส่ถานีไฟฟ้า

กบส./
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

4 ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า และตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงของมิเตอร์วัด
แรงดันไฟฟ้า ทีจุ่ดซ้ือ–ขาย ของผู้ใช้
ไฟ

4.1  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของหม้อ
แปลงแรงดัน (PT)

กมต./
กบล.

- - - พชง./วศก. หผ.

4.2  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของมิเตอร์
วัดแรงดันไฟฟ้าทีส่ถานีไฟฟ้า

กมต./
กบล.

- - - พชง./วศก. หผ.

4.3 ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า ทีจุ่ดซ้ือ–ขาย กมต./
กบล.

- - - พชง./วศก. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.2 ระดบัแรงดนั 69 กิโลโวลต์
            A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 65.5 กิโลโวลต ์สูงสุด 72.4 กิโลโวลต์

5 วางแผน และออกแบบก่อสร้าง
ระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ และ
สถานีไฟฟ้า เพิม่เติม ให้เหมาะสมกับ
สภาพการจ่ายไฟ หรือ ออกแบบสาย
ส่ง 115 กิโลโวลต์ ให้สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ตามความเหมาะสม

กวร. กจฟ.
 / กวว.

5.1 กรณีมีแผนงานหรืองบประมาณ
รองรับ ให้เร่งรัด ปรับปรุง การ
ก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้า (ต้น
ทาง) ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

กรฟ.(ก), 
กรฟ.(น,ฉ
,ต), กอฟ.,

 ผอ.
โครงการ /

 กกค.

- - - พชง./วศก. หผ.

5.2 กรณีไม่มีแผนงานหรืองบประมาณ
รองรับ ให้จัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพือ่แก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กคก.
กวร.
/กวว.

- - - พชง./วศก. หผ.

6 ตรวจสอบและแก้ไขแรงดันไฟฟ้าที่
ไม่สมดุล (Unbalance Voltage)

6.1 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลใน
ระบบสายส่ง

กปบ.
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

6.2 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลที่
สถานีไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟ หากพบว่ามี
แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลเกิน 5% ให้
แจ้งผู้ใช้ไฟด าเนินการแก้ไขทันที

กบล. - - - พชง./วศก. หผ.

7 ตรวจสอบและสรุปรายงานสถานี
ไฟฟ้าของ กฟภ. และสถานีไฟฟ้า
ของผู้ใช้ไฟ ทีม่ีปัญหาแรงดันไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

กวว.     
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : กิโลโวลต์ 1 จัดท าแผนปฏิบัติในการถ่ายเทโหลดรองรับ

 กรณีภาวะฉุกเฉิน

2 แจ้งผู้ใช้ไฟทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ เพือ่ขอความร่วมมือ
ตามความเหมาะสมต่อไป

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ส าหรับการจ่ายไฟฟ้า ที่
ระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต์ ณ
 จุดเชื่อมต่อในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าท่ีเชื่อมกับผู้ขอใช้บริการ
 ในกรอบแรงดันไฟฟ้า

กรณีภาวะฉุกเฉิน 
แรงดันต่ าสุด 62.1 กิโลโวลต์
แรงดันสูงสุด 75.9 กิโลโวลต์

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.2 ระดบัแรงดนั 69 กิโลโวลต์
            B. กรณีภาวะฉกุเฉนิ แรงดนัต่ าสุด 62.1 กิโลโวลต ์สูงสุด 75.9 กิโลโวลต์

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

21 



สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 จัดท าแผนปฏิบัติในการถ่ายเทโหลด
รองรับ กรณีภาวะฉุกเฉิน

ศสฟ./ 
กปบ.

ผปบ. - - พชง./วศก. หผ.

2 แจ้งผู้ใช้ไฟทีค่าดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ 
เพือ่ขอความร่วมมือตามความ
เหมาะสมต่อไป

ศสฟ./
กปบ.

ผปบ. - - พชง./วศก. หผ.

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.2 ระดบัแรงดนั 69 กิโลโวลต์
            B. กรณีภาวะฉกุเฉนิ แรงดนัต่ าสุด 62.1 กิโลโวลต ์สูงสุด 75.9 กิโลโวลต์

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : กิโลโวลต์ 1 สถานีไฟฟ้าทีรั่บไฟจาก กฟผ. ให้แจ้ง กฟผ. 

ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ กฟภ. ในค่าทีเ่หมาะสมกับ
สภาวะโหลดในแต่ละช่วงเวลาทีไ่ด้ตกลงกันไว้

2 สถานีไฟฟ้าทีติ่ดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าให้ปรับ
แรงดันไฟฟ้า ในค่าท่ีเหมาะสมกับสภาวะโหลด
ในแต่ละช่วงเวลา

3 ตรวจสอบการท างาน  On Load Tap 
Changer ของหม้อแปลงสถานีไฟฟ้าตามวาระ

ปีละ 1 คร้ังตาม
วาระ

4 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของมิเตอร์วัด
แรงดันไฟฟ้าท่ีสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.

5 พิจารณาวางแผนและออกแบบก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายแรงสูงให้เหมาะสมกับ
สภาพการจ่ายไฟ

6 ตรวจสอบและแก้ไขแรงดันไฟฟ้าทีไ่ม่สมดุล 
(Unbalance Voltage)

เดือนละ 1 คร้ัง

7 ติดต้ัง Capacitor เพิม่เติมในระบบจ าหน่าย
ตามความเหมาะสม

8 สถานีไฟฟ้าทีจ่่ายไฟเป็นระยะทางไกลๆ หาก
แรงดันไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ให้พิจารณา
ติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติม

9 จัดท าและปรับปรุง Single Line Diagram และ
 Power Flow ของระบบจ าหน่ายแรงสูงเพือ่
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

ทุกคร้ังทีม่ีการ
เปล่ียนแปลง

10 รายงานผลการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าปลาย
สายในระบบจ าหน่ายแรงสูง

ปีละ 1 คร้ัง

11 ตรวจสอบและสรุปรายงานระบบจ าหน่ายทีรั่บ
โหลดเกิน 10 MVA เพือ่พิจารณาออกแบบ
ก่อสร้างระบบจ าหน่ายเพิม่เติม

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ส าหรับการจ่ายไฟฟ้า ที่
ระดับแรงดัน 33 กิโลโวลต์ ณ
 จุดเชื่อมต่อในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าท่ีเชื่อมกับผู้ขอใช้บริการ
 ในกรอบแรงดันไฟฟ้า 

กรณีภาวะปกติ 
แรงดันต่ าสุด 31.3 กิโลโวลต์
แรงดันสูงสุด 34.7 กิโลโวลต์

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.3 ในระบบแรงดนั 33 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 31.3 กิโลโวลต ์สูงสุด 34.7 กิโลโวลต์

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 สถานีไฟฟ้าทีรั่บไฟจาก กฟผ. ให้แจ้ง
 กฟผ. ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ กฟภ. 
ในค่าทีเ่หมาะสมกับสภาวะโหลดใน
แต่ละช่วงเวลาทีไ่ด้ตกลงกันไว้

1.1 พนักงานสถานีไฟฟ้า, ศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟเขต หรือ ศูนย์ส่ังการ
ระบบไฟฟ้าสนญ. ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้า

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.2 หากพบว่าแรงดันไฟฟ้า ต่ า สูง กว่า
ทีก่ าหนดไว้ ให้รีบแจ้ง กฟผ. 
ด าเนินการปรับแรงดันไฟฟ้าให้
เหมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.3 ตรวจสอบและประสานงาน กับ 
กฟผ. จนได้แรงดันไฟฟ้าทีเ่หมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.4 ให้ กปบ. รายงานผลการด าเนินงาน
แก้ไขให้ กฟฟ.หน้างานทราบ

กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

2 สถานีไฟฟ้า ของ กฟภ. ทีติ่ดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟ้าให้ปรับแรงดันไฟฟ้า ใน
ค่าทีเ่หมาะสมกับสภาวะโหลดในแต่
ละช่วงเวลา

กปบ./
กบษ.

- - -

2.1 พนักงานสถานีไฟฟ้า, ศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟเขต หรือ ศูนย์ส่ังการ
ระบบไฟฟ้าสนญ. ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้า

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.3 ในระบบแรงดนั 33 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 31.3 กิโลโวลต ์สูงสุด 34.7 กิโลโวลต์

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

24 



สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.3 ในระบบแรงดนั 33 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 31.3 กิโลโวลต ์สูงสุด 34.7 กิโลโวลต์

2.2 หากพบว่าแรงดันไฟฟ้า ต่ า สูง กว่า
ทีก่ าหนดไว้ ให้รีบแจ้ง กฟผ. 
ด าเนินการปรับแรงดันไฟฟ้าให้
เหมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

2.3 ตรวจสอบและประสานงาน กับ 
กฟผ. จนได้แรงดันไฟฟ้าทีเ่หมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

2.4 ให้ กปบ. รายงานผลการด าเนินงาน
แก้ไขให้ กฟฟ.หน้างานทราบ

กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

2.5 ตรวจสอบการท างาน  On Load 
Tap Changer ของหม้อแปลงสถานี
ไฟฟ้าตามวาระ

กมป., 
กบส. /

กปบ.,กบษ.

- - - พชง./วศก.

3 ตรวจสอบและบันทึกแรงดันไฟฟ้า
จากเคร่ืองวัดทีส่ถานีไฟฟ้า หากมีค่า
ต่ า – สูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดให้
รายงาน กปบ.ทันที และรายงาน
สรุปแรงดันไฟฟ้าเดือนละ 1 คร้ัง

3.1 พนักงานสถานีไฟฟ้า และ ศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต ตรวจสอบ
ค่าแรงดัน จากระบบ CSCS และ 
SCADA

กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.

3.2 หากพบว่า แรงดันไฟฟ้า ต่ า – สูงกว่า
เกณฑ์ทีก่ าหนด ศูนย์ควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้า ด าเนินการปรับระดับ
แรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม

กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.

3.3 กปบ. รายงานสรุปแรงดันไฟฟ้า กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.
4 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของมิเตอร์

วัดแรงดันไฟฟ้าทีส่ถานีไฟฟ้าของ 
กฟภ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.3 ในระบบแรงดนั 33 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 31.3 กิโลโวลต ์สูงสุด 34.7 กิโลโวลต์

4.1  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของหม้อ
แปลงแรงดัน (PT)

กมต./
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

4.2  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของมิเตอร์
วัดแรงดันไฟฟ้าทีส่ถานีไฟฟ้า

กบส./
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

5 พิจารณาวางแผนและออกแบบ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบ
จ าหน่ายแรงสูงให้เหมาะสมกับ
สภาพการจ่ายไฟ

กรฟ.(ก),
(นฉต.)/
กปบ., 

กวว., กกค.

ผปบ. ผกป. - พชง./วศก.

5.1 กรณีมีแผนงานหรืองบประมาณ
รองรับ ให้เร่งรัด ปรับปรุง การ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  และระบบ
จ าหน่ายแรงสูงให้แล้วเสร็จตาม
แผนงาน

กรฟ.(ก), 
กรฟ.(น,ฉ
,ต), กอฟ.,

 ผอ.
โครงการ /

 กกค.

- - - พชง./วศก. หผ.

5.2 กรณีไม่มีแผนงานหรืองบประมาณ
รองรับ ให้จัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพือ่แก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กคก.
กวร.
/กวว.

- - - พชง./วศก. หผ.

5.3 สถานีไฟฟ้า ทีติ่ดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
โหลดรวมเกิน 75% ของพิกัด 
จะต้องติดต้ังหม้อแปลงเพิม่ หรือ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่

กวร., 
กคก./

กปบ., กวว.

- - - พชง./วศก.

6 ตรวจสอบและแก้ไขแรงดันไฟฟ้าที่
ไม่สมดุล (Unbalance Voltage)

6.1 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลใน
ระบบจ าหน่าย

กปบ.
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

26 



สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.3 ในระบบแรงดนั 33 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 31.3 กิโลโวลต ์สูงสุด 34.7 กิโลโวลต์

6.2 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลที่
สถานีไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟ หากพบว่ามี
แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลเกิน 5% ให้
แจ้งผู้ใช้ไฟด าเนินการแก้ไขทันที

กบล. - - - พชง./วศก. หผ.

7 ติดต้ัง Capacitor เพิม่เติมในระบบ
จ าหน่ายตามความเหมาะสม

- - - -

7.1 กปบ. ตรวจสอบและท าการ
วิเคราะห์ติดต้ัง Capacitor เพิม่เติม
ในระบบจ าหน่าย ตามความเหมาะสม

กปบ. - - -

7.2 กบษ.และกฟฟ.หน้างาน ด าเนินการ
ติดต้ัง Capacitor ในระบบจ าหน่าย

กบษ. ผปบ. ผกป. - พชง.

8 สถานีไฟฟ้าทีจ่่ายไฟเป็นระยะ
ทางไกลๆ หากแรงดันไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  ให้พิจารณาติดต้ังอุปกรณ์
เพิม่เติม

กจฟ./
กปบ.

ผปบ.
ผกส.

ผกป. -

8.1 ติดต้ัง สถานีไฟฟ้า (ชั่วคราว) 
เพิม่เติมกรณีมีสายส่งผ่าน

กฟข./
คณะท างา

น

ผปบ. - - พชง./วศก. หผ.

8.2 ติดต้ัง AVR เพือ่ควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ในสายเมน

กปบ./
กบษ.

ผปบ.  -  - พชง./วศก. หผ.

8.3 ติดต้ัง SVR เพือ่ควบคุมแรงดันไฟฟ้า
สายแยก

 - ผปบ.  -  - พชง./วศก. หผ.

8.4 ติดต้ังสวิตตัดตอน เพือ่ควบคุมการ
จ่ายกระแสไฟฟ้า

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.3 ในระบบแรงดนั 33 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 31.3 กิโลโวลต ์สูงสุด 34.7 กิโลโวลต์

9 จัดท าและปรับปรุง Single Line 
Diagram และ Power Flow ของ
ระบบจ าหน่ายแรงสูงเพือ่วิเคราะห์
ระบบไฟฟ้า

กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

10 รายงานผลการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
ปลายสายในระบบจ าหน่ายแรงสูง

กปบ. ผปบ./ผวต. - - พชง./วศก. หผ.

11 ตรวจสอบและสรุปรายงานระบบ
จ าหน่ายท่ีรับโหลดเกิน 10 MVA 
เพือ่พิจารณาออกแบบก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายเพิม่เติม

กวร., 
กคก./

กปบ., กวว.

- - -

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : กิโลโวลต์ 1 จัดท าแผนปฏิบัติในการถ่ายเทโหลดรองรับ

 กรณีภาวะฉุกเฉิน

2 แจ้งผู้ใช้ไฟทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ เพือ่ขอความร่วมมือ
ตามความเหมาะสมต่อไป

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ส าหรับการจ่ายไฟฟ้า ที่
ระดับแรงดัน 33 กิโลโวลต์ ณ
 จุดเชื่อมต่อในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าท่ีเชื่อมกับผู้ขอใช้บริการ
 ในกรอบแรงดันไฟฟ้า

กรณีภาวะฉุกเฉิน 
แรงดันต่ าสุด 29.7 กิโลโวลต์
แรงดันสูงสุด 36.3 กิโลโวลต์

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.3 ในระบบแรงดนั 33 กิโลโวลต์
            B. กรณีภาวะฉกุเฉนิ แรงดนัต่ าสุด 29.7 กิโลโวลต ์สูงสุด 36.3 กิโลโวลต์

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 จัดท าแผนปฏิบัติในการถ่ายเทโหลด
รองรับ กรณีภาวะฉุกเฉิน

ศสฟ./ 
กปบ.

ผปบ. - - พชง./วศก. หผ.

2 แจ้งผู้ใช้ไฟทีค่าดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ 
เพือ่ขอความร่วมมือตามความ
เหมาะสมต่อไป

ศสฟ./
กปบ.

ผปบ. - - พชง./วศก. หผ.

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.3 ในระบบแรงดนั 33 กิโลโวลต์
            B. กรณีภาวะฉกุเฉนิ แรงดนัต่ าสุด 29.7 กิโลโวลต ์สูงสุด 36.3 กิโลโวลต์

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : กิโลโวลต์ 1 สถานีไฟฟ้าทีรั่บไฟจาก กฟผ. ให้แจ้ง กฟผ. 

ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ กฟภ. ในค่าทีเ่หมาะสมกับ
สภาวะโหลดในแต่ละช่วงเวลาทีไ่ด้ตกลงกันไว้

2 สถานีไฟฟ้าทีติ่ดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าให้ปรับ
แรงดันไฟฟ้า ในค่าท่ีเหมาะสมกับสภาวะโหลด
ในแต่ละช่วงเวลา

3 ตรวจสอบการท างาน  On Load Tap 
Changer ของหม้อแปลงสถานีไฟฟ้าตามวาระ

ปีละ 1 คร้ังตาม
วาระ

4 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของมิเตอร์วัด
แรงดันไฟฟ้าท่ีสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.

5 พิจารณาวางแผนและออกแบบก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายแรงสูงให้เหมาะสมกับ
สภาพการจ่ายไฟ

6 ตรวจสอบและแก้ไขแรงดันไฟฟ้าทีไ่ม่สมดุล 
(Unbalance Voltage)

เดือนละ 1 คร้ัง

7 ติดต้ัง Capacitor เพิม่เติมในระบบจ าหน่าย
ตามความเหมาะสม

8 สถานีไฟฟ้าทีจ่่ายไฟเป็นระยะทางไกลๆ หาก
แรงดันไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ให้พิจารณา
ติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติม

9 จัดท าและปรับปรุง Single Line Diagram และ
 Power Flow ของระบบจ าหน่ายแรงสูงเพือ่
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

ทุกคร้ังทีม่ีการ
เปล่ียนแปลง

10 รายงานผลการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าปลาย
สายในระบบจ าหน่ายแรงสูง

ปีละ 1 คร้ัง

11 ตรวจสอบและสรุปรายงานระบบจ าหน่ายทีรั่บ
โหลดเกิน 10 MVA เพือ่พิจารณาออกแบบ
ก่อสร้างระบบจ าหน่ายเพิม่เติม

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ส าหรับการจ่ายไฟฟ้า ที่
ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ ณ
 จุดเชื่อมต่อในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าท่ีเชื่อมกับผู้ขอใช้บริการ
 ในกรอบแรงดันไฟฟ้า 

กรณีภาวะปกติ 
แรงดันต่ าสุด 20.9 กิโลโวลต์
แรงดันสูงสุด 23.1 กิโลโวลต์

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.4 ในระบบแรงดนั 22 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 20.9 กิโลโวลต ์สูงสุด 23.1 กิโลโวลต์

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 สถานีไฟฟ้าทีรั่บไฟจาก กฟผ. ให้แจ้ง
 กฟผ. ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ กฟภ. 
ในค่าทีเ่หมาะสมกับสภาวะโหลดใน
แต่ละช่วงเวลาทีไ่ด้ตกลงกันไว้

1.1 พนักงานสถานีไฟฟ้า, ศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟเขต หรือ ศูนย์ส่ังการ
ระบบไฟฟ้าสนญ. ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้า

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.2 หากพบว่าแรงดันไฟฟ้า ต่ า สูง กว่า
ทีก่ าหนดไว้ ให้รีบแจ้ง กฟผ. 
ด าเนินการปรับแรงดันไฟฟ้าให้
เหมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.3 ตรวจสอบและประสานงาน กับ 
กฟผ. จนได้แรงดันไฟฟ้าทีเ่หมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

1.4 ให้ กปบ. รายงานผลการด าเนินงาน
แก้ไขให้ กฟฟ.หน้างานทราบ

กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

2 สถานีไฟฟ้า ของ กฟภ. ทีติ่ดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟ้าให้ปรับแรงดันไฟฟ้า ใน
ค่าทีเ่หมาะสมกับสภาวะโหลดในแต่
ละช่วงเวลา

กปบ./
กบษ.

- - -

2.1 พนักงานสถานีไฟฟ้า, ศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟเขต หรือ ศูนย์ส่ังการ
ระบบไฟฟ้าสนญ. ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้า

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.4 ในระบบแรงดนั 22 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 20.9 กิโลโวลต ์สูงสุด 23.1 กิโลโวลต์

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.4 ในระบบแรงดนั 22 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 20.9 กิโลโวลต ์สูงสุด 23.1 กิโลโวลต์

2.2 หากพบว่าแรงดันไฟฟ้า ต่ า สูง กว่า
ทีก่ าหนดไว้ ให้รีบแจ้ง กฟผ. 
ด าเนินการปรับแรงดันไฟฟ้าให้
เหมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

2.3 ตรวจสอบและประสานงาน กับ 
กฟผ. จนได้แรงดันไฟฟ้าทีเ่หมาะสม

ศสฟ./
กปบ.

- - - พชง./วศก. หผ.

2.4 ให้ กปบ. รายงานผลการด าเนินงาน
แก้ไขให้ กฟฟ.หน้างานทราบ

กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

2.5 ตรวจสอบการท างาน  On Load 
Tap Changer ของหม้อแปลงสถานี
ไฟฟ้าตามวาระ

กมป., 
กบส. /

กปบ.,กบษ.

- - - พชง./วศก.

3 ตรวจสอบและบันทึกแรงดันไฟฟ้า
จากเคร่ืองวัดทีส่ถานีไฟฟ้า หากมีค่า
ต่ า – สูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดให้
รายงาน กปบ.ทันที และรายงาน
สรุปแรงดันไฟฟ้าเดือนละ 1 คร้ัง

3.1 พนักงานสถานีไฟฟ้า และ ศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต ตรวจสอบ
ค่าแรงดัน จากระบบ CSCS และ 
SCADA

กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.

3.2 หากพบว่า แรงดันไฟฟ้า ต่ า – สูงกว่า
เกณฑ์ทีก่ าหนด ศูนย์ควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้า ด าเนินการปรับระดับ
แรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม

กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.

3.3 กปบ. รายงานสรุปแรงดันไฟฟ้า กปบ. - - - พชง./วศก. หผ.
4 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของมิเตอร์

วัดแรงดันไฟฟ้าทีส่ถานีไฟฟ้าของ 
กฟภ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.4 ในระบบแรงดนั 22 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 20.9 กิโลโวลต ์สูงสุด 23.1 กิโลโวลต์

4.1  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของหม้อ
แปลงแรงดัน (PT)

กมต./
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

4.2  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของมิเตอร์
วัดแรงดันไฟฟ้าทีส่ถานีไฟฟ้า

กบส./
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

5 พิจารณาวางแผนและออกแบบ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบ
จ าหน่ายแรงสูงให้เหมาะสมกับ
สภาพการจ่ายไฟ

กรฟ.(ก),
(นฉต.)/
กปบ., 

กวว., กกค.

ผปบ. ผกป. - พชง./วศก.

5.1 กรณีมีแผนงานหรืองบประมาณ
รองรับ ให้เร่งรัด ปรับปรุง การ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  และระบบ
จ าหน่ายแรงสูงให้แล้วเสร็จตาม
แผนงาน

กรฟ.(ก), 
กรฟ.(น,ฉ
,ต), กอฟ.,

 ผอ.
โครงการ /

 กกค.

- - - พชง./วศก. หผ.

5.2 กรณีไม่มีแผนงานหรืองบประมาณ
รองรับ ให้จัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพือ่แก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กคก.
กวร.
/กวว.

- - - พชง./วศก. หผ.

5.3 สถานีไฟฟ้า ทีติ่ดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
โหลดรวมเกิน 75% ของพิกัด 
จะต้องติดต้ังหม้อแปลงเพิม่ หรือ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่

กวร., 
กคก./

กปบ., กวว.

- - - พชง./วศก.

6 ตรวจสอบและแก้ไขแรงดันไฟฟ้าที่
ไม่สมดุล (Unbalance Voltage)

6.1 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลใน
ระบบจ าหน่าย

กปบ.
กบษ.

- - - พชง./วศก. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.4 ในระบบแรงดนั 22 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 20.9 กิโลโวลต ์สูงสุด 23.1 กิโลโวลต์

6.2 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลที่
สถานีไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟ หากพบว่ามี
แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลเกิน 5% ให้
แจ้งผู้ใช้ไฟด าเนินการแก้ไขทันที

กบล. - - - พชง./วศก. หผ.

7 ติดต้ัง Capacitor เพิม่เติมในระบบ
จ าหน่ายตามความเหมาะสม

 - - - -

7.1 กปบ. ตรวจสอบและท าการ
วิเคราะห์ติดต้ัง Capacitor เพิม่เติม
ในระบบจ าหน่าย ตามความเหมาะสม

กปบ. - - -

7.2 กบษ.และกฟฟ.หน้างาน ด าเนินการ
ติดต้ัง Capacitor ในระบบจ าหน่าย

กบษ. ผปบ. ผกป. - พชง.

8 สถานีไฟฟ้าทีจ่่ายไฟเป็นระยะ
ทางไกลๆ หากแรงดันไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  ให้พิจารณาติดต้ังอุปกรณ์
เพิม่เติม

กจฟ./
กปบ.

ผปบ.
ผกส.

ผกป. -

8.1 ติดต้ัง สถานีไฟฟ้า (ชั่วคราว) 
เพิม่เติมกรณีมีสายส่งผ่าน

กฟข./
คณะท างา

น

ผปบ. - - พชง./วศก. หผ.

8.2 ติดต้ัง AVR เพือ่ควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ในสายเมน

กปบ./
กบษ.

ผปบ.  -  - พชง./วศก. หผ.

8.3 ติดต้ัง SVR เพือ่ควบคุมแรงดันไฟฟ้า
สายแยก

 - ผปบ.  -  - พชง./วศก. หผ.

8.4 ติดต้ังสวิตตัดตอน เพือ่ควบคุมการ
จ่ายกระแสไฟฟ้า

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.4 ในระบบแรงดนั 22 กิโลโวลต์
           A. กรณีภาวะปกต ิแรงดนัต่ าสุด 20.9 กิโลโวลต ์สูงสุด 23.1 กิโลโวลต์

9 จัดท าและปรับปรุง Single Line 
Diagram และ Power Flow ของ
ระบบจ าหน่ายแรงสูงเพือ่วิเคราะห์
ระบบไฟฟ้า

กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

10 รายงานผลการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
ปลายสายในระบบจ าหน่ายแรงสูง

กปบ. ผปบ./ผวต. - - พชง./วศก. หผ.

11 ตรวจสอบและสรุปรายงานระบบ
จ าหน่ายท่ีรับโหลดเกิน 10 MVA 
เพือ่พิจารณาออกแบบก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายเพิม่เติม

กวร., 
กคก./

กปบ., กวว.

- - -

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : กิโลโวลต์ 1 จัดท าแผนปฏิบัติในการถ่ายเทโหลดรองรับ

 กรณีภาวะฉุกเฉิน

2 แจ้งผู้ใช้ไฟทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ เพือ่ขอความร่วมมือ
ตามความเหมาะสมต่อไป

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ส าหรับการจ่ายไฟฟ้า ที่
ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ ณ
 จุดเชื่อมต่อในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าท่ีเชื่อมกับผู้ขอใช้บริการ
 ในกรอบแรงดันไฟฟ้า

กรณีภาวะฉุกเฉิน 
แรงดันต่ าสุด 19.8 กิโลโวลต์
แรงดันสูงสุด 24.2 กิโลโวลต์

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.4 ในระบบแรงดนั 22 กิโลโวลต์
            B. กรณีภาวะฉกุเฉนิ แรงดนัต่ าสุด 19.8 กิโลโวลต ์สูงสุด 24.2 กิโลโวลต์

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 จัดท าแผนปฏิบัติในการถ่ายเทโหลด
รองรับ กรณีภาวะฉุกเฉิน

ศสฟ./ 
กปบ.

ผปบ. - - พชง./วศก. หผ.

2 แจ้งผู้ใช้ไฟทีค่าดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ 
เพือ่ขอความร่วมมือตามความ
เหมาะสมต่อไป

ศสฟ./
กปบ.

ผปบ. - - พชง./วศก. หผ.

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.4 ในระบบแรงดนั 22 กิโลโวลต์
            B. กรณีภาวะฉกุเฉนิ แรงดนัต่ าสุด 19.8 กิโลโวลต ์สูงสุด 24.2 กิโลโวลต์

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

38 



มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : โวลต์ 1 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าทีข่ั้วแรงต่ าของหม้อ

แปลงให้อยู่ท่ีระดับ 400-418 โวลต์ 
(ในช่วงโหลดสูงสุด - ต่ าสุด)

2 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าปลายสายไม่ให้ต่ ากว่า
 342 โวลต์

3 จัดท าแผนผังระบบจ าหน่ายแรงต่ าให้
ถูกต้องและสมบูรณ์

4 วางแผนตรวจสอบ และปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายแรงดันต่ า เพือ่ป้องกันปัญหา
แรงดันไฟฟ้าตก

5 ติดตาม รายงาน ประเมินผลปัญหา
แรงดันไฟฟ้าตกด้าน
แรงต่ าทุกเดือน

ส าหรับการจ่ายไฟฟ้า ที่
ระดับแรงดัน 380 โวลต์ ณ 
จุดเชื่อมต่อในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าท่ีเชื่อมกับผู้ขอใช้บริการ
 ในกรอบแรงดันไฟฟ้า 
 (ภาวะปกติและฉุกเฉิน)
แรงดันต่ าสุด 342 โวลต์
แรงดันสูงสุด 418 โวลต์

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.5 ในระบบแรงดนั 380 โวลต ์(Line to Line)

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าทีข่ั้วแรงต่ าของ
หม้อแปลงให้อยู่ทีร่ะดับ 400-418 
โวลต์ (ในช่วงโหลดสูงสุด - ต่ าสุด)

1.1 ปร้ับต้ังแทปหม้อแปลงให้เหมาะสม
โดยก าหนดเป็นโซนตาม Single 
Line Diagram

กวว. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

1.2  เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการจ่ายไฟ
ใหม่ ต้องตรวจสอบและ
ปรับแทปหม้อแปลงใหม่ทุกคร้ัง

ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

2 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าปลายสายไม่ให้
ต่ ากว่า 342 โวลต์

2.1 การออกแบบขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า ให้มีขนาดสายส่ง
และระยะทางจากหม้อแปลงถึง
ปลายสายสอดคล้องตามแบบ
มาตรฐานของ กฟภ. แบบเลขที ่
SAI-015/22034 และสภาพการ
จ่ายไฟ

กวว. ผปบ.
ผกส.
ผบค.

ผกป.
ผบต.

- พชง./วศก. หผ.

2.2 ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าท่ีจุดซ้ือขาย
ของผู้ใช้ไฟรายใหม่ทุกคร้ังเพือ่ให้
มั่นใจว่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ในพิกัด

ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.  

3 จัดท าแผนผังระบบจ าหน่ายแรงต่ า
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์

ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

4 วางแผนตรวจสอบ และปรับปรุง
ระบบจ าหน่ายแรงดันต่ า เพือ่
ป้องกันปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก

- ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.5 ในระบบแรงดนั 380 โวลต ์(Line to Line)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.5 ในระบบแรงดนั 380 โวลต ์(Line to Line)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

4.1 จัดงบประมาณในการปรับปรุงระบบ
จ าหน่าย เพือ่แก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้า
ตกให้เพียงพอและคล่องตัว

กวว. - - - พชง./วศก. หผ.

4.2 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายแรงดันต่ าทันทีเมื่อพบว่า
เกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกต่ ากว่าพิกัด

- ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

4.3 ตรวจสอบจุดต่อสายนิวตรอนระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า และความ
ต้านทานดินให้อยู่ในสภาพดี

- ผปบ. ผกป. พชง./วศก. หผ.

5 รายงานผลการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
ปลายสายในระบบจ าหน่ายแรงสูง
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

กวว. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : โวลต์ 1 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าทีข่ั้วแรงต่ าของหม้อ

แปลงให้อยู่ท่ีระดับ 230-240 โวลต์ 
(ในช่วงโหลดสูงสุด - ต่ าสุด)

2 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าปลายสายไม่ให้ต่ ากว่า
 200 โวลต์

3 จัดท าแผนผังระบบจ าหน่ายแรงต่ าให้
ถูกต้องและสมบูรณ์

4 วางแผนตรวจสอบ และปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายแรงดันต่ า เพือ่ป้องกันปัญหา
แรงดันไฟฟ้าตก

5 ติดตาม รายงาน ประเมินผลปัญหา
แรงดันไฟฟ้าตกด้าน
แรงต่ าทุกเดือน

ส าหรับการจ่ายไฟฟ้า ที่
ระดับแรงดัน 220 โวลต์ ณ 
จุดเชื่อมต่อในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าท่ีเชื่อมกับผู้ขอใช้บริการ
 ในกรอบแรงดันไฟฟ้า 
 (ภาวะปกติและฉุกเฉิน)
แรงดันต่ าสุด 200 โวลต์
แรงดันสูงสุด 240 โวลต์

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.6 ในระบบแรงดนั 220 โวลต ์(Line to Neutral)

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าทีข่ั้วแรงต่ าของ
หม้อแปลงให้อยู่ทีร่ะดับ 230-240 
โวลต์ (ในช่วงโหลดสูงสุด - ต่ าสุด)

1.1 ปร้ับต้ังแทปหม้อแปลงให้เหมาะสม
โดยก าหนดเป็นโซนตาม Single 
Line Diagram

กวว. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

1.2  เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการจ่ายไฟ
ใหม่ ต้องตรวจสอบและ
ปรับแทปหม้อแปลงใหม่ทุกคร้ัง

ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

2 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าปลายสายไม่ให้
ต่ ากว่า 200 โวลต์

2.1 การออกแบบขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า ให้มีขนาดสายส่ง
และระยะทางจากหม้อแปลงถึง
ปลายสายสอดคล้องตามแบบ
มาตรฐานของ กฟภ. แบบเลขที ่
SAI-015/22034 และสภาพการ
จ่ายไฟ

กวว. ผปบ.
ผกส.
ผบค.

ผกป.
ผบต.

- พชง./วศก. หผ.

2.2 ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าท่ีจุดซ้ือขาย
ของผู้ใช้ไฟรายใหม่ทุกคร้ังเพือ่ให้
มั่นใจว่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ในพิกัด

ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

3 จัดท าแผนผังระบบจ าหน่ายแรงต่ า
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์

ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

4 วางแผนตรวจสอบ และปรับปรุง
ระบบจ าหน่ายแรงดันต่ า เพือ่
ป้องกันปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก

- ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.6 ในระบบแรงดนั 220 โวลต ์ (Line to Neutral)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.1 มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า  ณ จุดเชื่อมตอ่ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมกับผู้ขอใชบ้ริการ ในกรอบแรงดนัไฟฟ้า
        1.1.6 ในระบบแรงดนั 220 โวลต ์ (Line to Neutral)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

4.1 จัดงบประมาณในการปรับปรุงระบบ
จ าหน่าย เพือ่แก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้า
ตกให้เพียงพอและคล่องตัว

กวว. - - - พชง./วศก. หผ.

4.2 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายแรงดันต่ าทันทีเมื่อพบว่า
เกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกต่ ากว่าพิกัด

- ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

4.3 ตรวจสอบจุดต่อสายนิวตรอนระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า และความ
ต้านทานดินให้อยู่ในสภาพดี

- ผปบ. ผกป. พชง./วศก. หผ.

5 รายงานผลการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
ปลายสายในระบบจ าหน่ายแรงสูง
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

กวว. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.1 ค่าดชันีจ านวนครั้งทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Frequency Index:SAIFI)

มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : คร้ัง/ราย/ปี 1 วางแผนระบบไฟฟ้าให้

เหมาะสม เพือ่ลดปัญหาไฟฟ้า
ดับสูตรการค านวณ : SAIFI = 2 ออกแบบเชื่อมโยงระบบสายส่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ออกแบบมาตรฐานการติดต้ัง 
และการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ในระบบไฟฟ้าส าหรับพืน้ท่ี
ต่างๆ ของ กฟภ.

3 ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันในระบบ
ไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ท่ี กฟภ. 
ก าหนด

4 จัดชุด Hotline พร้อม
เคร่ืองมือ และยานพาหนะ

5 จัดรถ Hotline กระเช้า
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า

6 ตรวจสอบจัดเตรียมเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ยานพาหนะในการ
แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้
เพียงพออยู่ในสภาพดีและ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

7 จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และ
รายงานผลการประเมินค่าดัชนี
ฯ SAIFI ของทุก กฟฟ.

ทุกเดือน

8 ปรับปรุงการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้เป็น
วิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance)

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ค่า SAIFI (ครั้ง/ราย/ป)ี
แบ่งออกเป็น 6 ดัชนีได้แก่
      - รวมทุกพืน้ที ่
      - เขตอุตสาหกรรม
      - เขตเทศบาลนครหรือ
         พืน้ทีส่ าคัญพิเศษ
     - เขตเทศบาลเมือง
     - เขตเทศบาลต าบล
     - เขตชนบท
    
โดยอ้างอิงค่าดัชนี ตาม
มาตรฐานของ กกพ.

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ผลรวมของจ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำที่
ไฟฟ้ำดับในแต่ละครั้ง

จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด
x 100

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.1 ค่าดชันีจ านวนครั้งทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Frequency Index:SAIFI)

มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลากิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

9 ตัดกิ่งไม-้ต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า
อย่างสม่ าเสมอให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที ่กฟภ. ก าหนด 
และจัดท าแผนงานตัดต้นไม้ให้
เหมาะสม

10 งานก่อสร้างสายส่งทีอ่ยู่ในแนว
ระบบไฟฟ้าแรงสูงเดิมต้องมี
การก่อสร้างไลน์ชั่วคราวให้ผู้ใช้
ไฟเดิมมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา
ระหว่างการก่อสร้าง

11 จัดเคร่ืองมือและอบรม
พนักงานทีเ่กี่ยวข้องให้สามารถ
บ ารุงรักษา และซ่อมแซม
อุปกรณ์ป้องกันกรณีฉุกเฉิน 
เร่งด่วนได้

12 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ของ กฟภ.

13 ตรวจสอบหาจุดร้อน อุณหภูมิ
ทีจุ่ดต่อต่างๆ และด าเนินการ
แก้ไขเพือ่ป้องกันการเกิด
เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

14 วิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง เพือ่หาแนวทางและ
มาตรการในการปรับปรุงค่า
ดัชนีฯ SAIFI ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

ทุกเดือน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.1 ค่าดชันีจ านวนครั้งทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Frequency Index:SAIFI)

มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลากิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

15 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้เกี่ยวข้องให้ระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงานใกล้แนว
สายไฟฟ้าหรือกระท าการใดๆ
อันอาจส่งผลกระทบต่อระบบ
ไฟฟ้า

16 ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนผัง
ระบบไฟฟ้า (GIS) ให้เป็น
ปัจจุบัน ทัง้เชิงปริมาณและ
คุณภาพ

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.1 ค่าดชันีจ านวนครั้งทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Frequency Index:SAIFI)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 วางแผนระบบไฟฟ้าให้เหมาะสม 
เพือ่ลดปัญหาไฟฟ้าดับ

กวร., 
กคก., 
กรฟ.(ก)
กรฟ.(น,ฉ
,ต), กจฟ.

/
กวว., 
กปบ., 
กกค.

ผปบ. ผกป. พชง. /วศก.

1.1 สถานีไฟฟ้าในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม ให้
จ่ายไฟเฉพาะในเขตพืน้ทีฯ่ หาก
จ าเป็นต้องจ่ายไฟออกนอกพืน้ที ่ให้
พิจารณาปรับรูปแบบการจ่ายไฟให้
เหมาะสม เช่น แยกวงจรจ่ายไฟต่าง
หม้อแปลง หรือติดต้ังสถานีไฟฟ้า
ชั่วคราวเพิม่ เป็นต้น

1.2 สถานีไฟฟ้าในพืน้ทีเ่ทศบาลนครหรือ
พืน้ทีส่ าคัญพิเศษให้มีวงจรจ่ายไฟ
เฉพาะโดยไม่มีส่วนต่อแยกไปจ่ายไฟ
นอกเขตพืน้ท่ีฯ หากมีความ
จ าเป็นต้องจ่ายไฟออกนอกพืน้ที ่ให้
พิจารณาติดต้ังอุปกรณ์ป้องกัน/ตัด
ตอน เพิม่เติม

1.3 ระบบสายส่งส าหรับสถานีไฟฟ้าใน
พืน้ทีต่ามข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องรับไฟ
ได้อย่างน้อย 2 ทาง

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.1 ค่าดชันีจ านวนครั้งทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Frequency Index:SAIFI)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1.4 ระบบสายส่งส าหรับสถานีไฟฟ้าใน
พืน้ทีอ่ื่นๆ ท่ีเหลือให้พิจารณา
วางแผนให้รับไฟได้ 2 ทาง ตามความ
เหมาะสม

2 ออกแบบเชื่อมโยงระบบสายส่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกแบบ
มาตรฐานการติดต้ัง และการเลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้า  ในระบบไฟฟ้า
ส าหรับพืน้ทีต่่างๆ ของ กฟภ.

กรฟ.(ก), 
กรฟ.

(น.ฉ.ต.)
/

กวว.

- - - พชง. /วศก. อก.รฟ.(ก),
อก.รฟ.
(น.ฉ.ต.)

/
อก.วว.

2.1 หลีกเล่ียงการออกแบบสายส่ง 2 
วงจร บนเสาต้นเดียวกัน ยกเว้น 
กรณีจ าเป็น

2.2 การก าหนดหรือเลือกเส้นทาง
ออกแบบสายส่งให้พิจารณาให้
สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการ
ของ กฟภ.ทัง้ปัจจุบันและในอนาคต

2.3 การออกแบบ/ขออนุญาตก่อสร้าง
สายส่งในเขตทางหลวงให้ด าเนินการ
ตาม “คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง
,ปักเสา,พาดสาย ไฟฟ้า ในเขตทาง
หลวงของงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
พ.ศ.2561”

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.1 ค่าดชันีจ านวนครั้งทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Frequency Index:SAIFI)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

2.4 ไม่ก าหนดจุดปักเสาบริเวณทีอ่าจเกิด
รถชนเสาได้ง่ายหรือมีเหตุรถชนเสา
บ่อยคร้ัง ในกรณีจ าเป็น ให้พิจารณา
ออกแบบด้วยวิธีอื่นทีเ่หมาะสม ตาม
มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ใช้เสา
เหล็กชนิด 8 เหล่ียม (Mono Pole) 
หรือเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) 
เพือ่เพิม่ระยะห่างระหว่างช่วงเสา
หรือออกแบบเป็นเคเบิลใต้ดินแทน

2.5 การออกแบบสายส่งบริเวณทีม่ีลม
แรงหรือมีปัญหาเสาล้มเน่ืองจาก     
 มีพายุ ให้ก าหนดระยะห่างระหว่าง
ช่วงเสาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง

3 ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า
ตามหลักเกณฑ์ที ่กฟภ. ก าหนด

กวร., 
กคก., กบร.

/
กวว., 
กปบ., 
กบษ.

ผปบ., ผกส. ผกป.

4 จัดชุด Hotline พร้อมเคร่ืองมือ 
และยานพาหนะ

กฝช./กบษ. - - -

4.1 หน่วยฮอทไลน์ฮอทสติก ( Hot Stick
 Technique) ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.1 ค่าดชันีจ านวนครั้งทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Frequency Index:SAIFI)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

4.2 หน่วยฮอทไลท์กระเช้า ระบบ 22-23
 kV ( Rubber Glove Technique) 
ในพืน้ทีท่ีม่ีนิคมอุตสาหกรรมและผู้ใช้
ไฟรายใหญ่

4.3 หน่วยฮอทไลน์กระเช้าระบบ 115 kV
 ( Barehand technique) อย่าง
น้อย กฟข. ละ 1 ชุด

5 จัดรถ Hotline กระเช้าบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า

กฝช./กบษ. - - -

5.1 รถ Hotline กระเช้าบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า 22-33 kV ส าหรับ 
กฟฟ.ชั้น 1,2 และ กฟฟ.ทีร้่องขอ
ตามความเหมาะสม

5.2 รถ Hotline กระเช้าบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า 115 kV ส าหรับทุก 
กฟข. ตามความเหมาะสม

6 ตรวจสอบจัดเตรียมเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ยานพาหนะในการแก้ไข
กระแสไฟฟ้าขัดข้องให้เพียงพออยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

กปบ. ผปบ. ผกป. -

7 จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง และรายงานผลการประเมิน
ค่าดัชนีฯ SAIFI ของทุก กฟฟ.

กจฟ., 
กพล.

/
กปบ.

ผปบ. ผกป. -

8 ปรับปรุงการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้เป็นวิธีการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
 Maintenance)

กบร.
/

กปบ., 
กบษ.

ผปบ. ผกป.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.1 ค่าดชันีจ านวนครั้งทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Frequency Index:SAIFI)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

9 ตัดกิ่งไม-้ต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าอย่าง
สม่ าเสมอให้เป็นไปตามมาตรฐานที ่
กฟภ. ก าหนด และจัดท าแผนงาน
ตัดต้นไม้ให้เหมาะสม

กบร.
/

กบษ.

ผปบ. ผกป. กฟย.

10 งานก่อสร้างสายส่งทีอ่ยู่ในแนวระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงเดิมต้องมีการก่อสร้าง
ไลน์ชั่วคราวให้ผู้ใช้ไฟเดิมมีไฟฟ้าใช้
ตลอดเวลาระหว่างการก่อสร้าง

กกฟ.1, 
กกฟ.2

/
กปบ., 
กกค., 

กวว., กบล.

ผปบ., ผกส. ผกป. -

11 จัดเคร่ืองมือและอบรมพนักงานที่
เกี่ยวข้องให้สามารถบ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันกรณีฉุกเฉิน 
เร่งด่วนได้

กบส., กอร.
/

กบษ.

- - -

12 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานของ กฟภ.

กวว., 
กบษ.

ผปบ. ผกป. -

12.1 เปล่ียนลูกถ้วยก้านตรง (Pin-Type) 
ในระบบไฟฟ้าแรงสูงให้เป็นลูกถ้วยที่
มีประสิทธิภาพสูงกว่า เช่น 
Line-Post , Pin-Post ฯลฯ ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที่

12.2 ระบบไฟฟ้าแรงสูง 10 กม. แรก จาก
สถานีไฟฟ้าให้ติดต้ังสาย Overhead
 Groundwire (กรณีอยู่นอกไลน์
สายส่ง)

12.3 ติดต้ัง Surge Arrester ในระบบ
ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของ 
กฟภ. และบริเวณทีโ่ล่ง หรือบริเวณ
ทีม่ีฟ้าผ่าบ่อยคร้ัง/รุนแรง

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.1 ค่าดชันีจ านวนครั้งทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Frequency Index:SAIFI)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

12.4 เปล่ียนสายเปลือยเป็นสายหุม้ฉนวน
บริเวณทีม่ีต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ และ
ไม่สามารถตัดหรือลิดรอนได้

12.5 ติดต้ังเคร่ืองป้องกันสัตว์ทีเ่ป็นสาเหตุ
ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

12.6 ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันเพิม่เติมในไลน์
แยก เพือ่ลดปัญหาไฟดับบริเวณกว้าง

13 ตรวจสอบหาจุดร้อน อุณหภูมิท่ีจุด
ต่อต่างๆ และด าเนินการแก้ไขเพือ่
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

กบร.
/

กบษ.

ผปบ. - -

14 วิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
เพือ่หาแนวทางและมาตรการในการ
ปรับปรุงค่าดัชนีฯ SAIFI ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของ กฟภ.

กปบ. ผปบ. ผกป.

15 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าหรือ
กระท าการใดๆอันอาจส่งผลกระทบ
ต่อระบบไฟฟ้า

กสอ.,กปส.
/

กอก. 
และทุก
กองที่

เกี่ยวข้อง

ทุกแผนก ทุกแผนก กฟย.

16 ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนผังระบบ
ไฟฟ้า (GIS) ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

ทุกกอง 
กฟข.

ผปบ., 
ผบค., 
ผมต., 
ผกส.

ผกป., ผบต. กฟย.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.2 ค่าดชันีระยะเวลาทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Duration Index: SAIDI)

มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลา
หน่วยวัด : นาท/ีราย/ปี 1 วางแผนระบบไฟฟ้าให้

เหมาะสม เพือ่ลดปัญหาไฟฟ้า
ดับสูตรการค านวณ : SAIDI = 2 ออกแบบเชื่อมโยงระบบสายส่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ออกแบบมาตรฐานการติดต้ัง 
และการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ในระบบไฟฟ้าส าหรับพืน้ท่ี
ต่างๆ ของ กฟภ.

3 จัดชุด Hotline พร้อม
เคร่ืองมือ และยานพาหนะ

4 จัดรถ Hotline กระเช้า
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า

5 ตรวจสอบจัดเตรียมเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ยานพาหนะในการ
แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้
เพียงพออยู่ในสภาพดีและ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

6 จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และ
รายงานผลการประเมินค่าดัชนี
ฯ SAIDI ของทุก กฟฟ.

ทุกเดือน

7 งานก่อสร้างสายส่งทีอ่ยู่ในแนว
ระบบไฟฟ้าแรงสูงเดิมต้องมี
การก่อสร้างไลน์ชั่วคราวให้ผู้ใช้
ไฟเดิมมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา
ระหว่างการก่อสร้าง

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ค่า SAIDI (นาท/ีราย/ป)ี
แบ่งออกเป็น 6 ดัชนีได้แก่
      - รวมทุกพืน้ที ่
      - เขตอุตสาหกรรม
      - เขตเทศบาลนครหรือ
         พืน้ทีส่ าคัญพิเศษ
     - เขตเทศบาลเมือง
     - เขตเทศบาลต าบล
     - เขตชนบท
    
โดยอ้างอิงค่าดัชนี ตาม
มาตรฐานของ กกพ.

ผลรวมของ (จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำที่
ไฟฟ้ำดับในแต่ละครั้ง 

x
ระยะเวลำที่ไฟฟ้ำดับในแต่ละครั้ง)

จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด
x 100

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.2 ค่าดชันีระยะเวลาทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Duration Index: SAIDI)

มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลากิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

8 จัดเคร่ืองมือและอบรม
พนักงานทีเ่กี่ยวข้องให้สามารถ
บ ารุงรักษา และซ่อมแซม
อุปกรณ์ป้องกันกรณีฉุกเฉิน 
เร่งด่วนได้

9 วิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง เพือ่หาแนวทางและ
มาตรการในการปรับปรุงค่า
ดัชนีฯ SAIDI ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

ทุกเดือน

10 ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนผัง
ระบบไฟฟ้า (GIS) ให้เป็น
ปัจจุบัน ทัง้เชิงปริมาณและ
คุณภาพ

11 ติดต้ังอุปกรณ์ตัดตอนในระบบ
ไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที ่กฟภ. 
ก าหนด

12 ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันและ
ตัดตอนในระบบไฟฟ้าให้
สามารถควบคุมระยะไกลจาก
ศูนย์ส่ังการระบบไฟฟ้าได้

13 จัดหาเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุติด
รถยนต์ให้เพียงพอ

14 ปรับปรุงระบบโทรศัพท/์Call 
Center รับแจ้งกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องให้เพียงพอสามารถ
ส่ือสารกับผู้ใช้ไฟฟ้าได้รวดเร็ว

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.2 ค่าดชันีระยะเวลาทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Duration Index: SAIDI)

มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวน ภายในระยะเวลากิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

15 วางแผนการดับไฟฟ้าเพือ่
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้มี
ผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟน้อยทีสุ่ด

16 พิจารณาเพิม่ชุดปฏิบัติการ
ระบบไฟฟ้าไปประจ าตาม
สถานทีท่ีม่ีโหลดส าคัญตาม
ความเหมาะสม

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.2 ค่าดชันีระยะเวลาทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Duration Index: SAIDI)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 วางแผนระบบไฟฟ้าให้เหมาะสม 
เพือ่ลดปัญหาไฟฟ้าดับ

กวร., 
กคก., 
กรฟ.(ก)
กรฟ.(น,ฉ
,ต), กจฟ.

/
กวว., 
กปบ., 
กกค.

ผปบ. ผกป. พชง. /วศก.

1.1 สถานีไฟฟ้าในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม ให้
จ่ายไฟเฉพาะในเขตพืน้ทีฯ่ หาก
จ าเป็นต้องจ่ายไฟออกนอกพืน้ที ่ให้
พิจารณาปรับรูปแบบการจ่ายไฟให้
เหมาะสม เช่น แยกวงจรจ่ายไฟต่าง
หม้อแปลง หรือติดต้ังสถานีไฟฟ้า
ชั่วคราวเพิม่ เป็นต้น

1.2 สถานีไฟฟ้าในพืน้ทีเ่ทศบาลนครหรือ
พืน้ทีส่ าคัญพิเศษให้มีวงจรจ่ายไฟ
เฉพาะโดยไม่มีส่วนต่อแยกไปจ่ายไฟ
นอกเขตพืน้ท่ีฯ หากมีความ
จ าเป็นต้องจ่ายไฟออกนอกพืน้ที ่ให้
พิจารณาติดต้ังอุปกรณ์ป้องกัน/ตัด
ตอน เพิม่เติม

1.3 ระบบสายส่งส าหรับสถานีไฟฟ้าใน
พืน้ทีต่ามข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องรับไฟ
ได้อย่างน้อย 2 ทาง

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.2 ค่าดชันีระยะเวลาทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Duration Index: SAIDI)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1.4 ระบบสายส่งส าหรับสถานีไฟฟ้าใน
พืน้ทีอ่ื่นๆ ท่ีเหลือให้พิจารณา
วางแผนให้รับไฟได้ 2 ทาง ตามความ
เหมาะสม

2 ออกแบบเชื่อมโยงระบบสายส่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกแบบ
มาตรฐานการติดต้ัง และการเลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้า  ในระบบไฟฟ้า
ส าหรับพืน้ทีต่่างๆ ของ กฟภ.

กรฟ.(ก), 
กรฟ.

(น.ฉ.ต.)
/

กวว.

- - - พชง. /วศก. อก.รฟ.(ก),
อก.รฟ.
(น.ฉ.ต.)

/
อก.วว.

2.1 หลีกเล่ียงการออกแบบสายส่ง 2 
วงจร บนเสาต้นเดียวกัน ยกเว้น 
กรณีจ าเป็น

2.2 การก าหนดหรือเลือกเส้นทาง
ออกแบบสายส่งให้พิจารณาให้
สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการ
ของ กฟภ.ทัง้ปัจจุบันและในอนาคต

2.3 การออกแบบ/ขออนุญาตก่อสร้าง
สายส่งในเขตทางหลวงให้ด าเนินการ
ตาม “คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง
,ปักเสา,พาดสาย ไฟฟ้า ในเขตทาง
หลวงของงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
พ.ศ.2561”

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.2 ค่าดชันีระยะเวลาทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Duration Index: SAIDI)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

2.4 ไม่ก าหนดจุดปักเสาบริเวณทีอ่าจเกิด
รถชนเสาได้ง่ายหรือมีเหตุรถชนเสา
บ่อยคร้ัง ในกรณีจ าเป็น ให้พิจารณา
ออกแบบด้วยวิธีอื่นทีเ่หมาะสม ตาม
มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ใช้เสา
เหล็กชนิด 8 เหล่ียม (Mono Pole) 
หรือเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) 
เพือ่เพิม่ระยะห่างระหว่างช่วงเสา
หรือออกแบบเป็นเคเบิลใต้ดินแทน

2.5 การออกแบบสายส่งบริเวณทีม่ีลม
แรงหรือมีปัญหาเสาล้มเน่ืองจาก     
 มีพายุ ให้ก าหนดระยะห่างระหว่าง
ช่วงเสาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง

3 จัดชุด Hotline พร้อมเคร่ืองมือ 
และยานพาหนะ

3.1 หน่วยฮอทไลน์ฮอทสติก ( Hot Stick
 Technique) ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3

3.2 หน่วยฮอทไลท์กระเช้า ระบบ 22-23
 kV ( Rubber Glove Technique) 
ในพืน้ทีท่ีม่ีนิคมอุตสาหกรรมและผู้ใช้
ไฟรายใหญ่

3.3 หน่วยฮอทไลน์กระเช้าระบบ 115 kV
 ( Barehand technique) อย่าง
น้อย กฟข. ละ 1 ชุด

4 จัดรถ Hotline กระเช้าบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า

กฝช.
/

กบษ.

- - -

กฝช.
/

กบษ.

- - -

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

60 



1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.2 ค่าดชันีระยะเวลาทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Duration Index: SAIDI)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

4.1 รถ Hotline กระเช้าบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า 22-33 kV ส าหรับ 
กฟฟ.ชั้น 1,2 และ กฟฟ.ทีร้่องขอ
ตามความเหมาะสม

4.2 รถ Hotline กระเช้าบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า 115 kV ส าหรับทุก 
กฟข. ตามความเหมาะสม

5 ตรวจสอบจัดเตรียมเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ยานพาหนะในการแก้ไข
กระแสไฟฟ้าขัดข้องให้เพียงพออยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

กปบ. ผปบ. ผกป. -

6 จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง และรายงานผลการประเมิน
ค่าดัชนีฯ SAIDI ของทุก กฟฟ.

กจฟ., 
กพล.

/
กปบ.

ผปบ. ผกป. -

7 งานก่อสร้างสายส่งทีอ่ยู่ในแนวระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงเดิมต้องมีการก่อสร้าง
ไลน์ชั่วคราวให้ผู้ใช้ไฟเดิมมีไฟฟ้าใช้
ตลอดเวลาระหว่างการก่อสร้าง

กกฟ.1, 
กกฟ.2

/
กปบ., 
กกค., 

กวว., กบล.

ผปบ., ผกส. ผกป. -

8 จัดเคร่ืองมือและอบรมพนักงานที่
เกี่ยวข้องให้สามารถบ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันกรณีฉุกเฉิน 
เร่งด่วนได้

กบส., กอร.
/

กบษ.

- - -

9 วิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
เพือ่หาแนวทางและมาตรการในการ
ปรับปรุงค่าดัชนีฯ SAIDI ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของ กฟภ.

กปบ. ผปบ. ผกป.

กฝช.
/

กบษ.

- - -

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1. มาตรฐานดา้นเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standards)
    1.2 มาตรฐานความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า
        1.2.2 ค่าดชันีระยะเวลาทีไ่ฟฟ้าดบัเฉลี่ย (System Average Interruption Duration Index: SAIDI)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

10 ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนผังระบบ
ไฟฟ้า (GIS) ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

ทุกกอง 
กฟข.

ผปบ., 
ผบค., 
ผมต., 
ผกส.

ผกป., ผบต. กฟย.

11 ติดต้ังอุปกรณ์ตัดตอนในระบบไฟฟ้า
ตามหลักเกณฑ์ที ่กฟภ. ก าหนด

กวร., 
กคก., 

กบร., กอค.
/

กวว., 
กปบ., 
กบษ.

ผปบ. ผกป. -

12 ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน
ในระบบไฟฟ้าให้สามารถควบคุม
ระยะไกลจากศูนย์ส่ังการระบบไฟฟ้า
ได้

กอค., 
ศสฟ.

/
กปบ.

- - -

13 จัดหาเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์ให้
เพียงพอ

กอบ.
/

กรส.

ผปบ. ผกป. -

14 ปรับปรุงระบบโทรศัพท/์Call 
Center รับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ให้เพียงพอสามารถส่ือสารกับผู้ใช้
ไฟฟ้าได้รวดเร็ว

กบอ., 
กบท.

15 วางแผนการดับไฟฟ้าเพือ่ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและให้มี
ผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟน้อยทีสุ่ด

กปบ. ผปบ. ผกป. -

16 พิจารณาเพิม่ชุดแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องไปประจ าตามสถานทีท่ี่มี
โหลดส าคัญตามความเหมาะสม

คณะกรรม
การประจ า

เขต

ผปบ. ผกป. -

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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คู่มือขั้นตอนและวิธีปฏบิตังิาน
มาตรฐานคุณภาพบรกิารของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

ข้อ 2
มาตรฐานการให้บรกิาร

(Customer Service Standards)
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1.1 การจ่ายไฟฟ้าคืนหลังจากระบบจ าหน่ายขัดข้อง

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
3 ตรวจสอบ และแก้ไข สาเหตุไฟฟ้า

ขัดข้อง

4 จ่ายไฟฟ้าคืน

จ านวนคร้ังทีจ่่าย
กระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิด
เหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ 

เน่ืองจากระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ ที่

เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
จ านวนคร้ังทีเ่กิดเหตุขัดข้อง/
ไฟฟ้าดับจากระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับทัง้หมด

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

                “ไฟฟ้าดับ” หมายถึง ไฟฟ้าดับเฉพาะราย
                 ทัง้ 2 กรณี เกิดจากการท างานในสภาวะปกติ ไม่รวมถึงจากเหตุสุดวิสัย

ภายใน 4 ชม. 
นับต้ังแต่ได้รับ
เร่ือง

1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.1 การจ่ายไฟฟ้าคืนหลังจากระบบจ าหน่ายขดัขอ้ง

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

 หมายเหต ุ:  “ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง” หมายถึง การทีไ่ฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง  เช่น ไฟฟ้าดับทัง้หมู่บ้าน /ถนน

หน่วยวัด/สูตรค านวณ
หน่วยวัด : ร้อยละของจ านวนคร้ังที่
จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิด
เหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับเน่ืองจากระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ ที่
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ านวน
คร้ังท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิด
เหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ เน่ืองจากระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ ที่
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด

= x 100

กรณีระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ขัดข้อง
จ่ายไฟฟ้าคืนได้ภายใน 4 
ชม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
1.1 รับแจ้งไฟฟ้าขัดข้องจากช่องทาง

ต่างๆ เช่น
  - 1129 PEA Call Center
  - Application
  - เบอร์รับแจ้ง ท่ืกฟฟ.
และบันทึกข้อมูล รายละเอียดตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

- ผปบ. ผกป. กฟย. E/O / พชง. หผ.

1.2 สอบถามรายละเอียดจากผู้แจ้ง เช่น
ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือพนักงานศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟฟ้า (ผคฟ.กฟข.) โดย
สอบถาม สถานท่ีไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้า
ดับเฉพาะบ้าน หรือเป็นวงกว้าง 
อุปกรณ์ป้องกันทีท่ างาน สาเหตุ (ถ้า
ทราบ)

- ผปบ. ผกป. กฟย. E/O / พชง. หผ.

1.3 บันทึกการรับแจ้ง ในระบบ / สมุดคุม
 เช่นสมุดบันทึกรายงานเหตุการณ์
ไฟฟ้าขัดข้องประจ าวัน ให้ครบถ้วน

- ผปบ. ผกป. กฟย. E/O / พชง. หผ.

2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2.1 ติดต่อประสานงานชุดปฏิบัติงาน

แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และหรือ 
กฟข. รับทราบแล้วแต่กรณี เพือ่
ด าเนินการแก้ไขต่อไป

- ผปบ. ผกป. กฟย. E/O / พชง. หผ.

3 ตรวจสอบ และแก้ไข สาเหตุไฟฟ้า
ขัดข้อง

E/O / พชง.

3.1 ชุดปฏิบัติงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง เดินทางไปตรวจสอบสาเหตุ
บริเวณทีไ่ด้รับแจ้งว่าไฟฟ้าขัดข้อง

- ผปบ. ผกป. กฟย. E/O / พชง. หผ.

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.1 การจ่ายไฟฟ้าคืนหลังจากระบบจ าหน่ายขดัขอ้ง

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.1 การจ่ายไฟฟ้าคืนหลังจากระบบจ าหน่ายขดัขอ้ง

3.2 ชุดปฏิบัติงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง  ติดต่อกลับมาหน่วยแก้ไฟ 
หรือ กฟข.เพือ่แจ้งให้ทราบถึง สาเหตุ
 และวิธีการแก้ไข ประเมินเวลาที่
จะต้องแก้ไขและแจ้งต่อผู้มีอ านาจส่ัง
การ

ผคฟ.
กปบ.

ผปบ. ผกป. กฟย. E/O / พชง. หผ.

3.3 ผู้มีอ านาจส่ังการแก้ไข พิจารณาส่ัง
การ รวมทัง้ประสานงานขอรับการ
สนับสนุนเพิม่เติม (หากจ าเป็น) เช่น
 ทีมงาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ รถเครน 
เป็นต้น

- - - - E/O / พชง. หผ.

4 จ่ายไฟฟ้าคืน
4.1 ผู้แก้ไข ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของงานทีไ่ด้แก้ไข และแจ้งความ
พร้อมรับการจ่ายไฟฟ้าให้ผู้มีอ านาจ
ส่ังการทราบเพือ่ด าเนินการต่อไป

- ผปบ. ผกป. - E/O / พชง. หผ.

4.2 ผู้มีอ านาจส่ังการ ส่ังการจ่ายไฟฟ้า 
คืนระบบ

ผคฟ.
กปบ.

ผปบ. ผกป. - E/O / พชง. หผ.

4.3 ผู้ส่ังการแก้ไข บันทึกรายละเอียด 
เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง และการ
แก้ไขทัง้หมด ในระบบ / สมุดคุม 
เช่นสมุดบันทึกรายงานเหตุการณ์
ไฟฟ้าขัดข้องประจ าวัน

- ผปบ. ผกป. - E/O / พชง. หผ.

4.4 แจ้งกลับผู้ใช้ไฟฟ้า - ผปบ. ผกป. - E/O / พชง. หผ.

ภายใน 4 
ชม. 

นับต้ังแต่
ได้รับเร่ือง

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1.2 การอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 วางแผนการอ่านหน่วย/สร้าง

แผนการจดหน่วย/แบ่งสายการจด
หน่วย

รายเดือน

2 ด าเนินการจดหน่วย ทุกเดือน/ทุกราย

เขตเมือง
 -  ในเขตเมืองอ่านทุกเดือน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98

จ านวนคร้ังทีอ่่านหน่วยไฟฟ้า
ได้จริงตามมาตรฐานก าหนด

3 ตรวจสอบข้อมูลมิเตอร์ /หน่วย
มิเตอร์/สถานะมิเตอร์ให้เป็น
ปัจจุบัน

จ านวนคร้ังทีต้่องอ่านหน่วย
ไฟฟ้าทัง้หมด

4 รับข้อมูลการจดหน่วย เพือ่
ตรวจสอบ /ประมวลผลบิล

ตามรอบบิล 
ภายในเวลา 
15.30 น.

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

 หมายเหต ุ:  1. กฟภ. มีหน้าทีต่รวจสอบเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ให้แสดงค่าเท่ียงตรงของเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
                   ในทุกๆรอบระยะเวลาสามปี

                2. การคิดค่าไฟฟ้าโดยก าหนดเป็นรอบระยะเวลาไม่ต่ ากว่ารายเดือนต่อรายเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์เก็บข้อมูล
                   ประวัติค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.2 การอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าทีใ่ชจ้ริง

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
การอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่
ใชจ้ริง
ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 98 
(ภาพรวม)

หน่วยวัด/สูตรค านวณ
หน่วยวัด : ร้อยละของจ านวนคร้ังทีอ่่าน
หน่วยไฟฟ้าได้จริง ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนด

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ านวน
คร้ังท่ีอ่านหน่วยไฟฟ้าได้จริง

= x 100
เขตชนบท
 -  จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทีอ่่าน
ทุก 2 เดือน จะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของผู้ใช้ไฟฟ้า
แรงต่ าทัง้หมด

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 วางแผนการอ่านหน่วย/สร้าง
แผนการจดหน่วย/แบ่งสายการจด
หน่วย

1.1 กฟฟ. วางแผนและจัดท าแผนการ
อ่านหน่วย

- ผบป. ผบง. - พบช. /
นบช.

หผ. ทุกเดือน

1.2 แบ่งสายการอ่านหน่วย - ผบป. ผบง. - พบช. /
นบช.

หผ. ทุกเดือน

2 ด าเนินการจดหน่วย
 - กรณี รายใหญ่ (กฟภ.ด าเนินการ
เอง)กฟฟ. ด าเนินการจดหน่วย ส่ง
ข้อมูลให้หน่วยงานถัดไปเพือ่
ประมวลผล พิมพ์บิล

- ผมต. ผบต. - พชง. หผ. ทุกเดือน/
ทุกราย

 - กรณี รายย่อย  ตัวแทนจดหน่วย
(outsource) ด าเนินการ และส่ง
ข้อมูลให้ กฟฟ ภายในเวลาทีก่ าหนด

Outsourc
e  (ผบป. 
ควบคุมด้าน

การเงิน, ผมต.
 ควบคุมด้าน

การปฏิบัติงาน)

3 ตรวจสอบข้อมูลมิเตอร์ /หน่วย
มิเตอร์/สถานะมิเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

3.1 กฟฟ. ตรวจสอบข้อมูลมิเตอร์  
สถานะมิเตอร์  ให้เป็นปัจจุบัน หาก
มีการเปล่ียนแปลง ให้แจ้งหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง

ผมต./ผบป. - - พชง./พบช. หผ.

4 รับข้อมูลการจดหน่วย เพือ่ตรวจสอบ
 /ประมวลผลบิล

- ผบป. ผบง. - พบช. หผ.

4.1 กฟฟ. รับข้อมูลการอ่านหน่วย 
ประมวลผลจากระบบ

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.2 การอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าทีใ่ชจ้ริง

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.2 การอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าทีใ่ชจ้ริง

1.  กรณีการคิดค่าไฟฟ้าต่ ากว่าความเป็นจริงเกิดจากความผิดพลาดจากเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า เป็นผลให้ต้องปรับปรุง
ยอดการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเพิม่เติม ในกรณีตรวจพบระยะเวลาทีเ่กิดความผิดพลาด ให้เรียกเก็บย้อนหลังได้ตาม
ระยะเวลานั้นแต่ไม่เกิน 3 ปี ทัง้น้ีไม่รวมถึงกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ากระท าความผิดตามกฎหมาย ผู้ใช้ไฟฟ้ามีสิทธิขอผ่อนช าระ
ส่วนต่างค่าไฟฟ้าต่ ากว่าความเป็นจริงย้อนหลังได้ และไม่มีสิทธิคิดดอกเบีย้จากยอดของส่วนต่างจากผู้ใช้ไฟฟ้าตาม
หลักเกณฑ์ที ่กฟภ./กกพ. ก าหนด

2.  กรณีการคิดค่าใช้ไฟฟ้าเกินกว่าความเป็นจริงเกิดจากความผิดพลาดจากเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า เป็นผลให้ต้อง
ปรับปรุงยอดการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าลดลง กฟภ. ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันทีต่รวจพบความ
ผิดพลาด หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้จ่ายส่วนเกินไปแล้ว กฟภ. ต้องคืนเงินส่วนต่างให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 30 วันนับแต่วันทีแ่จ้งให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ

 หมายเหต ุ:  การปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ตรงตามความเป็นจริงให้ด าเนินการ ดังนี้

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

71 



1.3 การออกใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1.1 กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้า รายย่อย ทุกเดือน

 - ตัวแทนจดหน่วย (Outsource)
 ด าเนินการจดหน่วยพร้อมแจ้งหน้ี
 (Spot Bill )

 - ตัวแทน (Outsource) รับใบ
แจ้งหน้ีจาก กฟฟ.และส่งใบแจ้ง
หน้ีให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

1.2 กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ทุกเดือน
 - กฟฟ. ด าเนินการแจ้งทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรสาร 
(Fax) ,E-mail ,จดหมาย เป็นต้น

=

จ านวนลูกค้าท่ีได้รับใบแจ้ง
หน้ีค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาตามที่

มาตรฐานการให้บริการ
ก าหนด x 100

จ านวนลูกค้าท่ีต้องออกใบ
แจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าท้ังหมด
ในช่วงระยะเวลาน้ันๆ

หน่วยวัด : ร้อยละของจ านวนลูกค้าที่
ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในช่วงระยะเวลา
ทีม่าตรฐานการให้บริการพลังงานด้าน
กิจการไฟฟ้าก าหนดไว้

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ านวน
ลูกค้าทีไ่ด้รับใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าในช่วง
ระยะเวลาทีม่าตรฐานคุณภาพบริการ
ไฟฟ้าก าหนดไว้

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.3 การออกใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
สามารถจัดส่งใบแจ้งหน้ีค่า
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95

หน่วยวัด/สูตรค านวณ

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1.1 กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้า รายย่อย - ผบป. ผบง. - พบช. หผ.
 - ตัวแทนจดหน่วย (Outsource) 
ด าเนินการจดหน่วยพร้อมแจ้งหน้ี 
(Spot Bill )

 - ตัวแทน (Outsource) รับใบแจ้ง
หนี้จาก กฟฟ.และส่งใบแจ้งหน้ีให้
ผู้ใช้ไฟฟ้า

1.2 กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ -   ผบป. ผบง. - พบช. หผ.
 - กฟฟ. ด าเนินการแจ้งทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางโทรสาร (Fax) ,
E-mail ,จดหมาย เป็นต้น

ทุกเดือน
ตาม

แผนการ
จดหน่วย

 หมายเหต ุ:  การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ด าเนินการดังน้ี
1.  ต้องก าหนดเวลาช าระค่าไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 10 วันนับต้ังแต่วันลงใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า

2.  กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย เม่ือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ช าระค่าไฟฟ้าตามก าหนดเวลา กฟภ. ต้องส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าช าระค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 วันนับต้ังแต่วันทีค่รบก าหนดช าระ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ช าระค่าไฟฟ้า กฟภ. มีสิทธิงด
จ่ายไฟฟ้า  เว้นแต่ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลและความจ าเป็น
 และให้ค ามั่นว่าจะช าระค่าไฟฟ้าภายในวันถัดไป กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ช าระค่าไฟฟ้าและให้ค ามั่นว่าจะไปช าระค่าไฟฟ้า
ภายในวันถัดไปอีกหนึ่งคร้ัง โดย กฟภ.สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินการได้

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.3 การออกใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

ทุกเดือน
ตาม

แผนการ
จดหน่วย

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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1.4 การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ระยะเวลา
1 รับเร่ืองร้องเรียน/จ าแนกประเภท

เร่ืองร้องเรียน บันทึกรับเร่ือง
ร้องเรียนในระบบ และส่งให้
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ภายใน 1 วันท า
การ นับถัดจาก
วันท่ีได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

2 หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ตรวจสอบ
และติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเพือ่ชี้แจง
เบือ้งต้น

ภายใน 5 วันท า
การนับถัดจาก
วันท่ีได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

=

จ านวนคร้ังทีต่อบข้อ
ร้องเรียนทางจดหมายภายใน
เวลาทีก่ าหนดในมาตรฐาน x 100

4 ด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน 
จนกระทัง่ยุติเร่ือง

5 ตอบข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมชี้แจงส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
และบันทึกข้อมูลในระบบ

ภายใน 30 วัน
ท าการ นับถัด
จากวันทีไ่ด้รับ
เร่ืองร้องเรียน

6 ส ารวจความพึงพอใจหลังแก้ไขข้อ
ร้องเรียน

ภายใน 15 วัน 
หลังจากยุติเร่ือง
และตอบข้อ
ร้องเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร

          1.4.1 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้าทีม่กีารเขยีนจดหมายมาเป็นลายลักษณ์อักษร

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.4 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้า

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนหน่วยวัด/สูตรค านวณ

หมายเหต ุ: การรับเร่ืองร้องเรียนต้องเป็นหนังสือทีร่ะบุช่ือผู้ร้อง สถานทีห่รือประเด็นปัญหา และทีอ่ยู่หรือช่องทางทีส่ามารถติดต่อ
กลับได้

หน่วยวัด : ร้อยละของจ านวนคร้ังทีต่อบ
ข้อร้องเรียนทางจดหมาย ทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนด

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ านวน
คร้ังท่ีตอบข้อร้องเรียนทางจดหมาย ที่
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด

วิเคราะห์ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน
 และก าหนดแผนงานการ
ปรับปรุงทัง้ระยะส้ันและระยะยาว
เสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
พิจารณา

3

จ านวนข้อร้องเรียนทาง
จดหมายทัง้หมด

การตอบข้อร้องเรียน
ของผู้ใช้ไฟฟ้า
ตอบข้อร้องเรียนภายใน 
30 วันท าการคิดเป็นร้อย
ละ 100 ของข้อร้องเรียน
ทั้งหมด

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับเร่ืองร้องเรียน/จ าแนกประเภท
เร่ืองร้องเรียน บันทึกรับเร่ือง
ร้องเรียนในระบบ และส่งให้
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

1.1 การรับข้อมูลจากส่วนราชการ และ
เอกสาร

 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)

ฝวก. อก.กท.

ฝวก. อก.กท.
อก./ผจก.

ฝวก. อก.กท.
อก./ผจก.

 - ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(สปน.) (www.1111.go.th)

ฝวก. อก.กท.

 - ตู้ ปณ. 150 ปณจ.หลักส่ี กทม. ฝปส. อก.สอ.
 - หน่วยงานอื่นๆ อก./ผจก.

ฝวก./ 
กอก.

ผบห./
ผวต. หรือ

 ผบค.

ผบต. กฟย. อก./ผจก.

อก./ผจก.
1.2 การรับฟังลูกค้าทางส่ือมวลชน, ส่ือ

สังคมออนไลน์ และประเด็นข่าวจาก
ส่วนราชการ

ฝปส./ 
ฝวส.

อก.สอ./ 
อก.บท.

อก./ผจก.
ฝปส./ 
ฝพท.

อก.สอ./ 
อก.พล.

อก./ผจก.

 - Website กฟภ.

 - Facebook, Twitter, Instagram,
 Youtube เป็นต้น

หน่วยงานทีรั่บแจ้ง

หน่วยงานทีรั่บแจ้ง

หน่วยงานทีรั่บแจ้ง

หน่วยงานทีรั่บแจ้ง

หน่วยงานทีรั่บแจ้ง

หน่วยงานทีรั่บแจ้ง

รับเร่ือง
ร้องเรียน

และ
บันทึกรับ
เร่ืองฯ 

ภายใน 1 
วันท าการ

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.4 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้า

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

          1.4.1 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้าทีม่กีารเขยีนจดหมายมาเป็นลายลักษณ์อักษร

 - เอกสารจากผู้ร้องเรียนส่งตรงที่
ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานส่วน
ภูมิภาค

 - ศูนย์ด ารงธรรม มท

 - หน่วยงานก ากับดูแล

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

77 



สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.4 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้า

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

          1.4.1 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้าทีม่กีารเขยีนจดหมายมาเป็นลายลักษณ์อักษร

 - E-mail ฝวส. อก.บท.
ฝพท. อก.พล.

อก./ผจก.
ฝปส. อก.สอ.

อก./ผจก.
 - IA /IR Chat ฝปส. อก.สอ.

1.3 การรับฟังด้วยการปฏิสัมพันธ์
ฝวก./ 

กอก. หรือ
 กบล.

ผบห./
ผวต. หรือ

 ผบค.

ผบต. กฟย. อก./ผจก.

อก./ผจก.
 - จัดกิจกรรม ฝวธ./ 

กอก. หรือ
 กบล.

ผวต. หรือ
 ผบค.

ผบต. กฟย. อก./ผจก.

ฝวก./ 
กบล.

ผวต. หรือ
 ผบค.

ผบต. กฟย. อก./ผจก.

อก./ผจก.
3 วิเคราะห์ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 

และก าหนดแผนงานการปรับปรุงทัง้
ระยะส้ันและระยะยาวเสนอ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานพิจารณา

ผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย

อก./ผจก.

4 ด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน 
จนกระทัง่ยุติเร่ือง

ผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย

อก./ผจก.

หน่วยงานเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

หน่วยงานเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

2

 - ติดต่อโดยตรงทีส่ านักงานใหญ่
,ส่วนภูมิภาค

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ตรวจสอบและ
ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเพือ่ช้ีแจงเบือ้งต้น

ตรวจสอบ
และ

ติดต่อผู้ใช้
ไฟฟ้า

ภายใน 5 
วันท าการ

หน่วยงานทีรั่บแจ้ง

หน่วยงานทีรั่บแจ้ง

หน่วยงานเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

หน่วยงานทีรั่บแจ้ง
 - วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
ส่ือท้องถิ่น

 - Mobile Application

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.4 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้า

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

          1.4.1 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้าทีม่กีารเขยีนจดหมายมาเป็นลายลักษณ์อักษร

5 ตอบข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมชี้แจงส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
และบันทึกข้อมูลในระบบ

ผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย

อก./ผจก. ตอบข้อ
ร้องเรียน
ภายใน 30
 วันท าการ

6 ส ารวจความพึงพอใจหลังแก้ไขข้อ
ร้องเรียน

ฝวส./ 
กบล.

ผวต. หรือ
 ผบค.

ผบต. กฟย. อก./ผจก. ภายใน 15
 วัน 

หลังจาก
ยุติข้อ

ร้องเรียน

หน่วยงานเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบข้อ

ร้องเรียนและข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า
เบือ้งต้น และบันทึกลงใน
แบบฟอร์มที ่กฟภ. ก าหนด

2 วิเคราะห์ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน
จากข้อมูลในระบบ หรือ
ประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

=

จ านวนคร้ังทีต่อบข้อ
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ภายใน
เวลาทีก่ าหนดในมาตรฐาน x100

3 ตอบข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ ภายใน 10 นาที
 นับจากได้รับ
เร่ืองร้องเรียน

จ านวนข้อร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ท้ังหมด

4 บันทึกและปิดเร่ืองร้องเรียนใน
ระบบ

ภายใน 1 วันท า
การ นับจาก
ได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

5 สุ่มส ารวจความพึงพอใจหลังตอบ
ข้อร้องเรียน

ภายใน 15 วัน 
หลังจากตอบข้อ
ร้องเรียน

ในกรณีร้องเรียนผ่านช่องทาง PEA Call Center ให้นับจากกรณีทีต้่องมีการติดต่อกลับผู้ร้องเรียนภายหลังจากทีไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียน

หมายเหตุ :
ในกรณีร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ส านักงาน ให้นับจากเร่ืองร้องเรียนทีบ่ันทึกลงในระบบ Voice of Customer (VOC)

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.4 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้า
          1.4.2 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้าทีโ่ทรศัพท์เขา้มาทีส่ านักงานของผู้รับใบอนุญาต

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
หน่วยวัด : ร้อยละของจ านวนคร้ังทีต่อบ
ข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนด

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ านวน
คร้ังท่ีตอบข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ที่
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด

หน่วยวัด/สูตรค านวณ
การตอบข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้ไฟฟ้า ตอบข้อร้องเรียน
ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของข้อ
ร้องเรียนทัง้หมดท่ีโทรศัพท์
เข้ามาทีส่ านักงานของผู้รับ
ใบอนุญาต

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนและข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเบือ้งต้น
 และบันทึกลงในแบบฟอร์มท่ี กฟภ. 
ก าหนด

 - 1129 PEA Call Center ฝวส. อก.บท.
 - โทรศัพท์ส านักงาน/ผู้บริหาร ฝวก./

กอก. หรือ
 กบล.

ผบต. ผจก. ผจก./หผ.

2 วิเคราะห์ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน
จากข้อมูลในระบบ หรือ
ประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ฝวส. หรือ
 ฝวก./

กอก. หรือ
 กบล.

ผบห./
ผวต. หรือ

 ผบค.

ผบต. ผจก. ผจก./หผ.

3 ตอบข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ ฝวส. หรือ
 ฝวก./

กอก. หรือ
 กบล.

ผบห./
ผวต. หรือ

 ผบค.

ผบต. ผจก. ผจก./หผ. ตอบข้อ
ร้องเรียน
ของผู้ใช้
ไฟฟ้า 

ภายใน 10
 นาที

4 บันทึกและปิดเร่ืองร้องเรียนในระบบ ฝวส. หรือ
 ฝวก./

กอก. หรือ
 กบล.

ผวต. หรือ
 ผบค.

ผบต. ผจก. ผจก./หผ. บันทึก
เร่ือง

ร้องเรียน 
ภายใน 1 
วันท าการ

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.4 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้า
          1.4.2 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้าทีโ่ทรศัพท์เขา้มาทีส่ านักงานของผู้รับใบอนุญาต

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
1. มาตรฐานการให้บริการทัว่ไป (Overall Standards)
    1.4 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้า
          1.4.2 การตอบขอ้ร้องเรียนของผู้ใชไ้ฟฟ้าทีโ่ทรศัพท์เขา้มาทีส่ านักงานของผู้รับใบอนุญาต

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

5 สุ่มส ารวจความพึงพอใจหลังตอบข้อ
ร้องเรียน

ฝวส. หรือ
 ฝวก./ 
กบล.

ผวต. หรือ
 ผบค.

ผบต. ผจก. อก./ผจก. สุ่มส ารวจ
ความพึง
พอใจ  

ภายใน 15
 วัน 

หลังจาก
ตอบข้อ
ร้องเรียน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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2.1 คุณภาพไฟฟ้า

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวณ ภายในระยะเวลา
1 หน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบ

งานทีต้่องดับไฟฟ้าเพือ่ปฏิบัติงาน

2 ตรวจสอบความพร้อมเบือ้งต้น
3 ประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ทัง้ภายใน และภายนอก/ก าหนด
แผนงาน

4 ก าหนดวันดับไฟฟ้า
5 แจ้งวันและเวลาทีจ่ะดับไฟฟ้าและ

ก าหนดเวลาจ่ายคืนให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทราบล่วงหน้า ก่อนการดับไฟฟ้า

แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน
ท าการ

6 ซักซ้อมการด าเนินการตามแผนงาน
7 ดับไฟฟ้าเพือ่ปฏิบัติงาน
8 ควบคุมการดับไฟฟ้า
9 จ่ายไฟฟ้าคืน ตาม

ก าหนดเวลาที่
แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.1 คุณภาพไฟฟ้า

การจ่ายเงินชดเชย
จ่ายเงินชดเชยคร้ังละ 400 บาท โดยจ่ายให้เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า 300 เควีเอขึ้นไป หากไม่แจ้งวัน เวลา การดับไฟล่วงหน้าตามทีก่ าหนด
ไว้หรือไม่จ่ายไฟฟ้าคืนให้แล้วเสร็จภายในวันเวลาทีแ่จ้งไว้

        2.1.1 การแจ้งการดบัไฟฟ้าล่วงหน้าเพ่ือปฏิบัตงิานตามแผน (Planned Outage)
กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

ภายใน  10 วัน 
ก่อนแจ้งดับไฟฟ้า

แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 
วันท าการ และดับไฟฟ้า
ไม่เกินกว่าระยะเวลา ที่
แจ้งไว้ 100% ยกเว้น 
เหตุฉุกเฉิน

หน่วยวัด : ร้อยละของจ านวนครั้งที่มี
การแจ้งดับไฟฟ้าล่วงหน้าและดับไฟฟ้า
ตามเวลาที่แจ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนด

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ านวน
ครั้งที่จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิด
เหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ เนื่องจากระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ ที่
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด

จ านวนครั้งที่มีการแจ้งดับไฟ
ล่วงหน้าและดับไฟฟ้าตาม

เวลาที่แจ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนด

จ านวนครั้งที่มีการดับไฟฟ้า
ทั้งหมด

= x 100

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 หน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบ
งานทีต่อ้งดบัไฟฟ้าเพ่ือปฏิบัตงิาน

กบษ.
กปบ.

ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

 - ตรวจสอบงานทีต้่องดับไฟฟ้า 
ปฏิบัติงาน

 - วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
ยานพาหนะ ทีต้่องใช้

 - เวลาทีต้่องปฏิบัติงาน ก าหนด
จ านวนทีมงาน และผู้ประสานงาน
หลัก กับทุกทีมงาน (กรณีมีหลาย
ทีมงาน) ก าหนดวันปฏิบัติงาน

 - แจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องรับทราบ
และน าไปจัดท าแผนงาน

2 ตรวจสอบความพร้อมเบือ้งตน้ กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.
 - พืน้ทีท่ีจ่ะดับไฟฟ้า
 - ผลกระทบกับพืน้ที ่ข้างเคียง
 - ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของบริเวณที่
จะต้องดับไฟฟ้า เช่น หน่วยงาน 
ราชการ ธนาคาร โรงงาน 
อุตสาหกรรม ผู้ใช้ไฟฟ้าทัว่ไป เป็นต้น

 - จ านวนชุดปฏิบัติงานส าหรับท าสวิ
ชชิ่ง - เวลาท าการสวิชช่ิง ก่อน –หลัง
การปฏิบัติงานและเวลาการ
ปฏิบัติงานของ พชง. ผู้ควบคุมงาน

 - จัดล าดับ ความส าคัญก่อนหลัง 
โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีผลกระทบน้อยทีสุ่ด

 - ก าหนด วัน เวลาดับไฟฟ้าเบือ้งต้น

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.1 คุณภาพไฟฟ้า
        2.1.1 การแจ้งการดบัไฟฟ้าล่วงหน้าเพ่ือปฏิบัตงิานตามแผน (Planned Outage)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

ข้อ 1-4 
ด าเนินการ
ภายใน  
10 วัน 
ก่อนแจ้ง
ดับไฟฟ้า

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.1 คุณภาพไฟฟ้า
        2.1.1 การแจ้งการดบัไฟฟ้าล่วงหน้าเพ่ือปฏิบัตงิานตามแผน (Planned Outage)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

3 ประสานงานหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
ทัง้ภายใน และภายนอก/ก าหนด
แผนงาน

กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

 - ประสานงาน/สอบถามผู้ใช้ไฟฟ้าท่ี
คาดว่าจะมีปัญหากับแผนงานการดับ
ไฟฟ้าล่วงหน้า

 - กรณีผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่สามารถ ให้ดับ
ไฟฟ้า หรือได้รับผลกระทบ ให้ 
กฟฟ.กฟข. ด าเนินการปรับเปล่ียน
แผน วันเวลา ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม

 - ขออนุมัติ กฟข. เพือ่ดับไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน

 - กฟข. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท้ังภายใน และภายนอก 
กฟภ. เช่น กฟฟ. ข้างเคียง กฟผ.
และน าเสนอ อข. เพือ่ขออนุมัติ

 หลังจากได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ
ดังนี้

 - ยืนยัน วันเวลา การดับไฟฟ้า ให้ 
พชง. ผู้ ควบคุมงานรับทราบ

 - แจ้งให้ชุดปฏิบัติการสวิชชิ่งทุกชุด
ทราบก าหนดการท าสวิชช่ิง

กรณีที ่กฟข. ไม่อนุมัติให้ดับไฟฟ้า 
หรือ  เล่ือนวัน เวลา ให้ แจ้ง พชง. 
ผู้ควบคุมงานทราบ เพือ่ทบทวนการ
ปฏิบัติงาน และก าหนดการใหม่ 
พร้อมแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า ทีม่ีผลกระทบ
กับการดับไฟฟ้าด้วย

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.1 คุณภาพไฟฟ้า
        2.1.1 การแจ้งการดบัไฟฟ้าล่วงหน้าเพ่ือปฏิบัตงิานตามแผน (Planned Outage)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

4 ก าหนดวันดบัไฟฟ้า กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.
 - ก าหนดการดับไฟฟ้า เม่ือ
ด าเนินการทุกอย่าง พร้อม

5 แจ้งวันและเวลาทีจ่ะดบัไฟฟ้าและ
ก าหนดเวลาจ่ายคืนให้ผู้ใชไ้ฟฟ้า
ทราบล่วงหน้า ก่อนการดบัไฟฟ้า

กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.

กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าท่ัวไป
 - ประกาศในเว็บไซต์ กฟภ.
 - แจ้งช่องทางอื่นๆ เช่นส่ือส่ิงพิมพ,์ 
วิทย,ุ รถกระจายเสียง, ปิดประกาศ
ในพืน้ที่,  ส่ือออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น

 - กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีติดต้ังหม้อแปลง
ขนาดรวมกันต้ังแต่ 300 KVA ขึ้นไป
ต้องแจ้งเพิม่เติมโดยจัดส่ง เป็น 
Email, โทรสาร, ไปรษณีย์และแจ้ง
ทางโทรศัพท์ (ให้มีการบันทึกชื่อผู้
แจ้ง และผู้รับแจ้งไว้ด้วย ทุกคร้ัง)

6 ซักซ้อมการด าเนินการตามแผนงาน กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.
 - ซักซ้อมนัดหมายผู้เกี่ยวข้องกับ
การท างานทัง้หมด อย่างน้อย 1 คร้ัง
 ก่อนถึงวันดับไฟฟ้า

 - พชง. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ เบิก
 ตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ ให้ครบถ้วน
ทุกรายการ

แจ้งวัน 
เวลาและ
สถานทีท่ี่
จะดับ

ไฟฟ้าให้
ผู้ใช้ไฟฟ้า

ทราบ
ล่วงหน้า
อย่างน้อย
 3 วันท า

การ

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.1 คุณภาพไฟฟ้า
        2.1.1 การแจ้งการดบัไฟฟ้าล่วงหน้าเพ่ือปฏิบัตงิานตามแผน (Planned Outage)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

7 ดบัไฟฟ้าเพ่ือปฏิบัตงิาน กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.
 - ผู้ส่ังการตรวจสอบความพร้อมของ
ผู้เกี่ยวข้องทัง้หมด

 - ชุดปฏิบัติงานแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง (ชุดปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 
ทบทวนการท าสวิชชิ่ง

 - พชง. ผู้ควบคุมงานเดินทางถึงจุด
ปฏิบัติงาน

 - พชง. ผู้ควบคุมงานซักซ้อมงานที่
ต้องปฏิบัติ  ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน KYT เพือ่
ความปลอดภัย

 - จัดทีม/แบ่งงาน/จัดเตรียม วัสดุ 
อุปกรณ์  เคร่ืองมือให้ปฏิบัติงานได้
ทันที

 - พชง. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานทุก
อุปกรณ์/เคร่ืองมือตามมาตรฐานที ่
กฟภ. ก าหนดอย่างเคร่งครัด

 - ชุดปฏิบัติงานแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง เดินทางถึงจุดสวิชชิ่ง และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับ
ท าสวิชชิ่ง ให้พร้อมด าเนินการได้
ทันทีทีไ่ด้รับค าส่ังจากผู้ส่ังการ (E/O)

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

88 



สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.1 คุณภาพไฟฟ้า
        2.1.1 การแจ้งการดบัไฟฟ้าล่วงหน้าเพ่ือปฏิบัตงิานตามแผน (Planned Outage)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

8 ควบคุมการดบัไฟฟ้า กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.
 - พชง. ผู้ควบคุมงาน หรือผู้
ประสานงานหลัก (กรณีมีหลาย
ทีมงาน) ต้องประเมินงานเป็นระยะ 
และปรับแผนงานให้สามารถจ่าย
ไฟฟ้าได้ตามเวลาทีก่ าหนด

 - พชง. ผู้ควบคุมงานติดต่อ 
ประสานงานกับ ผู้ส่ังการสวิชชิ่งเป็น
ระยะ เพือ่ผู้ส่ังการสามารถ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กับชุดปฏิบัติงานแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง ทีท่ าหน้าทีส่วิชชิ่ง

 - ผู้ส่ังการสามารถ ปรับเปล่ียนชุด
ปฏิบัติงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่
ท าหน้าทีส่วิชชิ่งได้ตามเหมาะสม 
หากมีงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ตรงกับช่วงเวลา สวิชชิ่ง โดยรีบแจ้ง
การเปล่ียนแปลงให้ พชง. ควบคุม
งานทราบด้วย

9 จ่ายไฟฟ้าคืน กปบ. ผปบ. ผกป. - พชง./วศก. หผ.
 - พชง. ผู้ควบคุมงาน หรือผู้
ประสานงานหลัก (กรณีมีหลาย
ทีมงาน) ตรวจสอบความเรียบร้อย
ของงาน และความพร้อมการจ่าย
ไฟฟ้า และแจ้งยืนยันให้ ผู้ส่ังการ
ทราบ

 - ผู้ส่ังการ ส่ังการท าสวิชช่ิง จ่าย
ไฟฟ้า คืนระบบ

ตาม
ก าหนด   

เวลาที่
แจ้งผู้ใช้
ไฟฟ้า

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.1 คุณภาพไฟฟ้า
        2.1.1 การแจ้งการดบัไฟฟ้าล่วงหน้าเพ่ือปฏิบัตงิานตามแผน (Planned Outage)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

 - พชง. ผู้ควบคุมงาน หรือผู้
ประสานงานหลัก ตรวจสอบการมี
ไฟฟ้าใช้ตามปกติ ในพืน้ทีท่ี่ดับไฟฟ้า

 - ผู้ส่ังการ ท าการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ หน่วยวัด/สูตรค านวณ ภายในระยะเวลา
1 รับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
2 สอบถามรายละเอียดจากผู้แจ้ง 

จากผู้ใช้ไฟฟ้า หรือพนักงานศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (ผคฟ.กฟข.)

3 บันทึกการรับแจ้ง ในระบบ และ
หรือ สมุดคุม

4 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
5 ตรวจสอบและแก้ไขสาเหตุไฟฟ้า

ขัดข้อง

6 จ่ายไฟฟ้าคืน

"ไฟฟ้าดับ"  หมายความว่า ไฟฟ้าดับเฉพาะราย
 ซ่ึงทัง้ 2 กรณี เกิดจากการท างานในสภาวะปกติ ไม่รวมถึง เหตุสุดวิสัย

กรณีไฟฟ้าดบั
แก้ไขได้ภายใน 
24 ชม. นับต้ังแต่
ได้รับเร่ือง

กรณีไฟฟ้า
ขดัขอ้ง
จ่ายไฟฟ้าคืน
ภายใน 4 ชม. 
นับต้ังแต่ได้รับ
เร่ือง

การจ่ายเงินชดเชย
จ่ายเงินชดเชยคร้ังละ 400 บาท โดยจ่ายให้เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า 300 เควีเอขึ้นไป หากไม่แจ้งวัน เวลา การดับไฟล่วงหน้าตามทีก่ าหนด
ไว้หรือไม่จ่ายไฟฟ้าคืนให้แล้วเสร็จภายในวันเวลาทีแ่จ้งไว้หมายเหต ุ:  "ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง"  หมายความว่า  การทีไ่ฟฟ้าดับในวงกว้าง  เช่นไฟดับทัง้หมู่บ้าน ถนน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.1 คุณภาพไฟฟ้า
        2.1.2 การแก้ปัญหาไฟฟ้าดบั/ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าขดัขอ้ง

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

กรณีไฟฟ้าดับ
แก้ไขได้ภายใน 24 ชม. 
ร้อยละ 100

กรณีระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าขัดข้อง จ่ายไฟฟ้า
คืนภายใน 4 ชม. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

หน่วยวัด : ร้อยละของจ านวนครั้งที่
จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิด
เหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับเนื่องจากระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ ที่
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ านวน
ครั้งที่จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิด
เหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ เนื่องจากระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ ที่
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด

จ านวนครั้งที่ตรวจสอบและ
ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เก่ียวกับ
ปัญหาแรงดันไฟฟ้าและ
ไฟฟ้ากะพริบทั้งหมดที่

เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด

จ านวนค าร้องเรียนทั้งหมด
เกี่ยวกับปัญหาแรงดันไฟฟ้า
และไฟฟ้ากะพริบทั้งหมด

=
x 

100

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง กบท. ผปบ. ผกป. - E/Oพชง. หผ.
1.1 รับแจ้งไฟฟ้าขัดข้องจากช่องทาง

ต่างๆ เช่น 
- 1129 PEA Call Center 
- Application
- เบอร์รับแจ้ง ท่ืกฟฟ.
บันทึกข้อมูล รายละเอียดตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

1.2 สอบถามรายละเอียดจากผู้แจ้ง เช่น
ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือพนักงานศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟฟ้า (ผคฟ.กฟข.) โดย
สอบถาม สถานท่ีไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้า
ดับเฉพาะบ้าน หรือเป็นวงกว้าง 
อุปกรณ์ป้องกันทีท่ างาน สาเหตุ (ถ้า
ทราบ)

1.3 บันทึกการรับแจ้ง ในระบบ / สมุดคุม
 เช่นสมุดบันทึกรายงานเหตุการณ์
ไฟฟ้าขัดข้องประจ าวัน ให้ครบถ้วน

2 สอบถามรายละเอียดจากผู้แจ้ง จาก
ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือพนักงานศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟฟ้า (ผคฟ.กฟข.)

- ผปบ. ผกป. - E/Oพชง. หผ.

 - สอบถามสาเหตุเบือ้งต้น และ
สถานทีเ่กิดไฟฟ้าขัดข้อง

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.1 คุณภาพไฟฟ้า
        2.1.2 การแก้ปัญหาไฟฟ้าดบั/ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าขดัขอ้ง

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

92 



สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.1 คุณภาพไฟฟ้า
        2.1.2 การแก้ปัญหาไฟฟ้าดบั/ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าขดัขอ้ง

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

3 บันทึกการรับแจ้ง ในระบบ และหรือ
 สมุดคุม

- ผปบ. ผกป. - E/O/พชง. หผ.

 - เช่นสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของ
 พชง. อยู่เวรแก้ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง  สมุดบันทึก ส่ังการและ
รายงานเหตุการณ์ประจ าวัน ให้
ครบถ้วน

4 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ผคฟ. ผปบ. ผกป. - E/O/พชง. หผ.
 - ติดต่อประสานงานชุดปฏิบัติงาน
แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และหรือ 
กฟข. รับทราบแล้วแต่กรณี เพือ่
ด าเนินการแก้ไขต่อไป

กปบ.

5 ตรวจสอบและแก้ไขสาเหตุไฟฟ้า
ขัดข้อง

5.1 ชุดปฏิบัติงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง เดินทางไปตรวจสอบสาเหตุ
บริเวณทีไ่ด้รับแจ้งว่าไฟฟ้าขัดข้อง

- ผปบ. ผกป. - พชง. หผ.

5.2 ชุดปฏิบัติงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง  ติดต่อกลับมาหน่วยแก้ไฟ
หรือ กฟข เพือ่แจ้งให้ทราบถึง 
สาเหตุ และวิธีการแก้ไข ประเมิน
เวลาทีจ่ะต้องแก้ไขต่อผู้มีอ านาจส่ัง
การ

ผคฟ.
กปบ.

ผปบ. ผกป. - พชง. หผ.

5.3 ผู้มีอ านาจส่ังการแก้ไข พิจารณาส่ัง
การ รวมทัง้ประสานงาน ส่ังการ  
ขอรับการสนับสนุนเพิม่เติม (หาก
จ าเป็น) เช่น ทีมงาน อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ รถเครน เป็นต้น

กปบ./
กบษ./กกค.

ผปบ. ผกป. - E/O/พชง. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.1 คุณภาพไฟฟ้า
        2.1.2 การแก้ปัญหาไฟฟ้าดบั/ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าขดัขอ้ง

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

5.4 ระหว่างชุดปฏิบัติงานแก้ไข
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ก าลังแก้ไข
ปัญหา ให้ประเมินสถานการณ์การ
แก้ไขเป็นระยะ และติดต่อผู้มีอ านาจ
ส่ังการแก้ไขเป็นระยะ เพือ่การปรับ
แผนหรือเพิม่การสนับสนุนด้านต่างๆ

ผคฟ.
กปบ.

ผปบ. ผกป. - หัวหน้างาน หผ.

6 จ่ายไฟฟ้าคืน
6.1 ผู้แก้ไข ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของงานทีไ่ด้แก้ไข และแจ้งความ
พร้อมรับการจ่ายไฟฟ้าให้ผู้มีอ านาจ
ส่ังการทราบเพือ่ด าเนินการต่อไป

ผคฟ.
กปบ.

ผปบ. ผกป. - E/O
/หัวหน้า

งาน

หผ.

6.2 ผู้มีอ านาจส่ังการ ส่ังการจ่ายไฟฟ้า 
คืนระบบ

ผคฟ.
กปบ.

ผปบ. ผกป. - E/O
/หัวหน้า

งาน

หผ.  - ภายใน 
4 ชม.
กรณี
ระบบ
จ าหน่าย
ไฟฟ้า
ขัดข้อง
 - ภายใน 
24 ชม. 
กรณี
ไฟฟ้าดับ

6.3 ผู้ส่ังการแก้ไข บันทึกรายละเอียด 
เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง และการ
แก้ไขทัง้หมด ในระบบ OMS / 
SCADA / สมุดบันทึก การส่ังการ

ผคฟ.
กปบ.

ผปบ. ผกป. - E/O/พชง. หผ. ภายใน 1 
วัน
นับต้ังแต่
แก้ไขแล้ว
เสร็จ

6.4 แจ้งกลับผู้ใช้ไฟฟ้า
คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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2.2 ระยะเวลาที่ลูกค้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับค ำร้อง
2 สอบถำมข้อมูล
3  ตรวจสอบกำรติดต้ังอุปกรณ์

ไฟฟ้ำภำยในอำคำร
4 ผจก.หรือผู้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติ

กำรขอใช้ไฟฟ้ำ

5 รับช ำระเงิน
6 ติดต้ังมิเตอร์ และจ่ำยไฟ
7 จัดเก็บเอกสำรข้อมูลค ำร้อง

จ ำนวนรำยของผู้ใช้ไฟฟ้ำใหม่
ทัง้หมด ตำมขนำดที่
มำตรฐำนก ำหนด

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า

หมำยเหตุ : กำรขอใช้ไฟฟ้ำใหม่

ติดต้ังพร้อมจ่ำยไฟฟ้ำ
ส ำหรับกำรติดต้ังใหม่และ
ลูกค้ำรำยใหม่ภำยใน 2 วัน
ท ำกำร นับถัดจำกวันทีผู้่ขอ
ใช้ไฟฟ้ำช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรขอใช้ไฟฟ้ำและปฏิบัติ
ตำมเง่ือนไขครบถ้วนแล้ว
ร้อยละ 100

หน่วยวัด :ร้อยละของจ ำนวนรำยท่ี
ด ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
รำยใหม่ และตำมขนำดทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด

สูตรการค านวณ :ร้อยละของจ ำนวนรำย
ทีด่ ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
รำยใหม่ และตำมขนำดทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด

จ ำนวนรำยของผู้ขอใช้ไฟฟ้ำ
ใหม่ทีผู้่ให้บริกำรได้ติดต้ังจ่ำย
ไฟฟ้ำภำยในระยะเวลำและ
ตำมขนำดทีก่ ำหนดเป็นไป

ตำมมำตรฐำนก ำหนด= x 100

ข้อ 1-5
ด ำเนินกำรภำยใน 3
 วนัท ำกำร (ไม่นับ
รวมกรณีไม่ผ่ำน
กำรตรวจสอบ

มำตรฐำนภำยใน)

ข้อ 6-7
ด ำเนินกำรภำยใน 2
 วนัท ำกำร นับถัด
จำกวนัท่ีผู้ขอใช้

ไฟฟำ้ ช ำระ
ค่ำธรรมเนียม และ
ปฏบิติัตำมเง่ือนไขท่ี

 กฟภ. ก ำหนด

การจ่ายเงินชดเชย
กรณีแรงดันต่ ำจ่ำยเงินชดเชย 200 บำทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2,000 บำท

6. จัดท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ จ ำนวน2 ฉบับ โดยส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำหน่ึงฉบับ (กรณีผู้ใช้ไฟร้องขอ)

        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            A. ในเขตชมุชน
                (1) กรณีตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารก่อนผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงิน

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนหน่วยวัด/สูตรค านวณ

1. เป็นกำรขอใช้ไฟฟ้ำใหม่ทีไ่ม่ใช่ไฟชั่วครำว
2. สถำนทีใ่ช้ไฟฟ้ำจะต้องไม่มีหน้ีค่ำใช้ไฟฟ้ำค้ำงช ำระหรือหน้ีอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำ (ยกเว้น ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำรำยใหม่ท่ี
ได้รับกำรยกเว้นตำมระเบียบกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ว่ำด้วยกำรขอใช้ไฟฟ้ำกรณีมีหน้ีค้ำงช ำระ ปี 2556)

3. กำรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยใน เป็นไปตำมมำตรฐำนที ่กฟภ. ก ำหนด
4. หลักฐำนประกอบกำรขอใช้ไฟฟ้ำถูกต้องและครบถ้วน
5. ช ำระเงินค่ำธรรมเนียม และวำงหลักประกันกำรใช้ไฟฟ้ำตำมทีก่ ำหนด

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

รับค ำร้องจำกช่องทำงต่ำงๆ เช่น
 - 1129 PEA Call Center
 - PEA Website
 - Application
 - โทรศัพท์ส ำนักงำน
 - ส ำนักงำน กฟภ.
 - ฯลฯ

1.1 รับค ำร้องขอใช้ไฟฟ้ำ - ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.
1.2 ตรวจสอบหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ 

กฟภ.
- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2 สอบถำมข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ
2.1 สอบถำมข้อมูลกำรใช้โหลด เพือ่

ก ำหนดขนำดมิเตอร์ให้เหมำะสม
- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2.2 แนะน ำมำตรฐำนกำรเดินสำยไฟฟ้ำ
ภำยใน และสอบถำมสถำนะกำร
ติดต้ังระบบไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยใน

- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2.3 สอบถำมบริเวณสถำนทีข่อใช้ไฟฟ้ำ
โดยตรวจสอบจำกระบบ GIS / PEA
 Map และนัดหมำยตรวจสอบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

3  ตรวจสอบกำรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำร

3.1 ตรวจสอบมำตรฐำนกำรเดิน
สำยไฟฟ้ำภำยในอำคำร

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ./ผจก.

3.2 กรณีตรวจสอบมำตรฐำนกำรเดิน
สำยไฟฟ้ำภำยในไม่ถูกต้องตำม
มำตรฐำนต้องแก้ไข

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

            A. ในเขตชมุชน
                (1) กรณีตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารก่อนผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงิน

1 ข้อ 1-5
ด ำเนินกำร
ภำยใน 3 
วันท ำกำร 

(ไม่นับ
รวมกรณี
ไม่ผ่ำน
กำร

ตรวจสอบ
มำตรฐำน
ภำยใน)

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

            A. ในเขตชมุชน
                (1) กรณีตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารก่อนผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงิน

3.2.1 แจ้งผู้ขอใช้ไฟฟ้ำทรำบถึงจุดทีต้่อง
แก้ไข ในแบบฟอร์มกำรตรวจให้
ค ำแนะน ำก่อนจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ส ำหรับผู้ใช้ไฟประเภททีอ่ยู่อำศัย
หรืออำคำรทีค่ล้ำยคลึงกัน และให้ผู้
ขอใช้ไฟฟ้ำลงนำมรับทรำบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

3.2.2 นัดหมำยผู้ขอใช้ไฟฟ้ำ ในกำร
ตรวจสอบมำตรฐำนคร้ังต่อไป

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

3.3 เมื่อตรวจสอบกำรเดินสำยไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำรถูกต้อง ตำมมำตรฐำน 
กฟภ.สรุปรำยละเอียดให้หมำยเลข
สำยกำรจดหน่วย พร้อมล ำดับกำร
อ่ำนหน่วย (Street route) และคิด
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ไฟฟ้ำ พร้อมแจ้ง
ค่ำธรรมเนียมให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำทรำบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

3.4 น ำเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ - ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.
4 ผจก.หรือผู้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติ

กำรขอใช้ไฟฟ้ำ
- กฟฟ. กฟส. กฟย. ผจก. / 

ผู้รับมอบ
อ ำนำจ

หผ.

5 รับช ำระเงิน
5.1 รับช ำระเงินค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และ

ออกใบเสร็จรับเงิน
- ผบป. ผบง. กฟย. พบช. หผ.

5.2 ส่งค ำร้องทีช่ ำระเงินแล้วให้ ผบค./
ผบต. เพือ่ตรวจสอบ

- ผบป. ผบง. กฟย. พบช. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

            A. ในเขตชมุชน
                (1) กรณีตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารก่อนผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงิน

6 ติดต้ังมิเตอร์ และจ่ำยไฟ
6.1 ผบค./ผบต. น ำส่งค ำร้องเพือ่ติดต้ัง

มิเตอร์
- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

6.2 ผมต./ผบต. ลงข้อมูลมิเตอร์และเบิก
มิเตอร์จำกคลังมิเตอร์ ก ำหนดใบส่ัง
งำน

- ผมต. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

6.3 กรณีจ้ำงตัวแทนด ำเนินกำรจ่ำยงำน
ให้ Outsource

- ผมต. / 
outsource

ผบต. /
outsource

กฟย. พชง. หผ.

6.4 ด ำเนินกำรติดต้ังมิเตอร์จ่ำยไฟและ
ให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำลงนำมรับทรำบกำร
จ่ำยไฟ

- ผมต. / 
outsource

ผบต. /
outsource

กฟย. พชง. หผ.

6.5 ลงข้อมูลในระบบ SAP/GIS (ปิดงำน
 Teco)

- ผมต. ผบต. กฟย.
(จัดส่งค ำ

ร้อง
ให้กฟฟ. 
จุดรวม
งำน)

พชง. หผ.

ผบค./ ผบต./ -
ผบห. ผบง. 

(ธุรกำร)
พนักงำน
ธุรกำร

7 หผ.กฟย.-จัดเก็บเอกสำรข้อมูลค ำร้อง

หมายเหต ุ: กฟย. รับผิดชอบเฉพำะกรณีมิเตอร์ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ 1 เฟส

ข้อ 6-7
ด ำเนินกำร
ภำยใน 2 
วันท ำกำร
 นับถัด

จำกวันทีผู้่
ขอใช้
ไฟฟ้ำ 
ช ำระ

ค่ำธรรมเนี
ยม และ

ปฏิบัติตำม
เง่ือนไขที ่

กฟภ. 
ก ำหนด

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับค ำร้อง

2 สอบถำมข้อมูล

3 รับช ำระเงิน

4 ตรวจสอบกำรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำร

5 ผจก.หรือผู้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติ
กำรขอใช้ไฟฟ้ำ

6 ติดต้ังมิเตอร์ และจ่ำยไฟฟ้ำ

7 จัดเก็บเอกสำรข้อมูลค ำร้อง

จ ำนวนรำยของผู้ใช้ไฟฟ้ำใหม่
ทัง้หมด ตำมขนำดที่
มำตรฐำนก ำหนด

4. หลักฐำนประกอบกำรขอใช้ไฟฟ้ำถูกต้องและครบถ้วน
5. ช ำระเงินค่ำธรรมเนียม และวำงหลักประกันกำรใช้ไฟฟ้ำตำมทีก่ ำหนด
6. จัดท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ จ ำนวน2 ฉบับ โดยส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำหน่ึงฉบับ (กรณีผู้ใช้ไฟร้องขอ)

การจ่ายเงินชดเชย
กรณีแรงดันต่ ำจ่ำยเงินชดเชย 200 บำทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2,000 บำท

หมายเหต ุ: กำรขอใช้ไฟฟ้ำใหม่
1. เป็นกำรขอใช้ไฟฟ้ำใหม่ทีไ่ม่ใช่ไฟชั่วครำว
2. สถำนทีใ่ช้ไฟฟ้ำจะต้องไม่มีหน้ีค่ำใช้ไฟฟ้ำค้ำงช ำระหรือหน้ีอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำ (ยกเว้น ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำรำยใหม่ท่ี
ได้รับกำรยกเว้นตำมระเบียบกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ว่ำด้วยกำรขอใช้ไฟฟ้ำกรณีมีหน้ีค้ำงช ำระ ปี 2556)

3. กำรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยใน เป็นไปตำมมำตรฐำนที ่กฟภ. ก ำหนด

หน่วยวัด/สูตรค านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ติดต้ังพร้อมจ่ำยไฟฟ้ำ
ส ำหรับกำรติดต้ังใหม่และ
ลูกค้ำรำยใหม่ภำยใน 2 วัน
ท ำกำร นับถัดจำกวันทีผู้่ขอ
ใช้ไฟฟ้ำช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรขอใช้ไฟฟ้ำและปฏิบัติ
ตำมเง่ือนไขครบถ้วนแล้ว
ร้อยละ 100

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            A. ในเขตชมุชน
                (2) กรณีผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

x 100=

ข้อ 4-7
ด ำเนินกำรภำยใน 2
 วนัท ำกำร นับถัด
จำกวนัท่ีผู้ขอใช้

ไฟฟำ้ ช ำระ
ค่ำธรรมเนียม และ
ปฏบิติัตำมเง่ือนไขท่ี

 กฟภ. ก ำหนด

ข้อ 1-3
ด ำเนินกำรภำยใน 1
 วนัท ำกำร (เอกสำร

 หลักฐำนตำม
เง่ือนไข และ

มำตรฐำนที่ กฟภ. 
ก ำหนด)

หน่วยวัด : ร้อยละของจ ำนวนรำยท่ี
ด ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
รำยใหม่ และตำมขนำดทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ ำนวน
รำยทีด่ ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้ำรำยใหม่ และตำมขนำดทีเ่ป็นไป

ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด

จ ำนวนรำยของผู้ขอใช้ไฟฟ้ำ
ใหม่ทีผู้่ให้บริกำรได้ติดต้ังจ่ำย
ไฟฟ้ำภำยในระยะเวลำและ
ตำมขนำดทีก่ ำหนดเป็นไป

ตำมมำตรฐำนก ำหนด

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

รับค ำร้องจำกช่องทำงต่ำงๆ เช่น
 - 1129 PEA Call Center
 - PEA Website
 - Application
 - โทรศัพท์ส ำนักงำน
 - ส ำนักงำน กฟภ.
 - ฯลฯ

1.1 รับค ำร้องขอใช้ไฟฟ้ำ - ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.
1.2 ตรวจสอบหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ 

กฟภ.
- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2 สอบถำมข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ
2.1 สอบถำมข้อมูลกำรใช้โหลด เพือ่

ก ำหนดขนำดมิเตอร์ให้เหมำะสม
- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2.2 แนะน ำมำตรฐำนกำรเดินสำยไฟฟ้ำ
ภำยใน และสอบถำมสถำนะกำร
ติดต้ังระบบไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยใน

- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2.3 สอบถำมบริเวณสถำนทีข่อใช้ไฟฟ้ำ
โดยตรวจสอบจำกระบบ GIS / PEA
 Map และนัดหมำยตรวจสอบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2.4  คิดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ไฟฟ้ำ พร้อม
แจ้งค่ำธรรมเนียมให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำ
ทรำบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

3 รับช ำระเงิน
3.1 รับช ำระเงินค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และ

ออกใบเสร็จรับเงิน
- ผบป. ผบง. กฟย. พบช. หผ.

3.2 ส่งค ำร้องทีช่ ำระเงินแล้วให้ ผบค./
ผบต. เพือ่ตรวจสอบ

- ผบป. ผบง. กฟย. พบช. หผ.

ข้อ 1-3
ด ำเนินกำร
ภำยใน 1 
วันท ำกำร 
(เอกสำร 
หลักฐำน

ตำม
เง่ือนไข 

และ
มำตรฐำน
ที ่กฟภ. 
ก ำหนด)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1

                (2) กรณีผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            A. ในเขตชมุชน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

                (2) กรณีผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            A. ในเขตชมุชน

4  ตรวจสอบกำรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำร

4.1 ตรวจสอบมำตรฐำนกำรเดิน
สำยไฟฟ้ำภำยในอำคำร

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ./ผจก.

4.2 กรณีตรวจสอบมำตรฐำนกำรเดิน
สำยไฟฟ้ำภำยในไม่ถูกต้องตำม
มำตรฐำนต้องแก้ไข

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

4.3 แจ้งผู้ขอใช้ไฟฟ้ำทรำบถึงจุดทีต้่อง
แก้ไข ในแบบฟอร์มกำรตรวจให้
ค ำแนะน ำก่อนจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ส ำหรับผู้ใช้ไฟประเภททีอ่ยู่อำศัย
หรืออำคำรทีค่ล้ำยคลึงกัน และให้ผู้
ขอใช้ไฟฟ้ำลงนำมรับทรำบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

4.4 เมื่อตรวจสอบกำรเดินสำยไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำรถูกต้อง ตำมมำตรฐำน 
กฟภ.สรุปรำยละเอียดให้หมำยเลข
สำยกำรจดหน่วย พร้อมล ำดับกำร
อ่ำนหน่วย (Street route)

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

4.5 น ำเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ - ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.
5 ผจก.หรือผู้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติ

กำรขอใช้ไฟฟ้ำ
- กฟฟ. กฟส. กฟย. ผจก. / 

ผู้รับมอบ
อ ำนำจ

หผ.

ข้อ 4-7
ด ำเนินกำร
ภำยใน 2 
วันท ำกำร
 นับถัด

จำกวันทีผู้่
ขอใช้
ไฟฟ้ำ 
ช ำระ

ค่ำธรรมเนี
ยม และ

ปฏิบัติตำม
เง่ือนไขที ่

กฟภ. 
ก ำหนด

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

                (2) กรณีผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            A. ในเขตชมุชน

6 ติดต้ังมิเตอร์ และจ่ำยไฟฟ้ำ
6.1 ผบค./ผบต. น ำส่งค ำร้องเพือ่ติดต้ัง

มิเตอร์
- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

6.2 ผมต./ผบต. ลงข้อมูลมิเตอร์และเบิก
มิเตอร์จำกคลังมิเตอร์ ก ำหนดใบส่ัง
งำน

- ผมต. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

6.3 กรณีจ้ำงตัวแทนด ำเนินกำรจ่ำยงำน
ให้ Outsource

- ผมต. / 
outsource

ผบต. /
outsource

กฟย. พชง. หผ.

6.4 ด ำเนินกำรติดต้ังมิเตอร์จ่ำยไฟและ
ให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำลงนำมรับทรำบกำร
จ่ำยไฟฟ้ำ

- ผมต. / 
outsource

ผบต. /
outsource

กฟย. พชง. หผ.

6.5 ลงข้อมูลในระบบ SAP/GIS (ปิดงำน
 Teco)

- ผมต. ผบต. กฟย.
(จัดส่งค ำ

ร้อง
ให้กฟฟ. 
จุดรวม
งำน)

พชง. หผ.

ผบค./ ผบต./ -
ผบห. ผบง. 

(ธุรกำร)
พนักงำน
ธุรกำร

หมายเหต ุ: กฟย. รับผิดชอบเฉพำะกรณีมิเตอร์ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ 1 เฟส

7 จัดเก็บเอกสำรข้อมูลค ำร้อง - กฟย. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับค ำร้อง
2 สอบถำมข้อมูล
3  ตรวจสอบกำรติดต้ังอุปกรณ์

ไฟฟ้ำภำยในอำคำร
4 ผจก.หรือผู้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติ

กำรขอใช้ไฟฟ้ำ

5 รับช ำระเงิน
6 ติดต้ังมิเตอร์ และจ่ำยไฟ
7 จัดเก็บเอกสำรข้อมูลค ำร้อง

จ ำนวนรำยของผู้ใช้ไฟฟ้ำใหม่
ทัง้หมด ตำมขนำดที่
มำตรฐำนก ำหนด

4. หลักฐำนประกอบกำรขอใช้ไฟฟ้ำถูกต้องและครบถ้วน
5. ช ำระเงินค่ำธรรมเนียม และวำงหลักประกันกำรใช้ไฟฟ้ำตำมทีก่ ำหนด
6. จัดท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ จ ำนวน2 ฉบับ โดยส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำหน่ึงฉบับ (กรณีผู้ใช้ไฟร้องขอ)

การจ่ายเงินชดเชย
กรณีแรงดันต่ ำจ่ำยเงินชดเชย 200 บำทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2,000 บำท

หมำยเหตุ : กำรขอใช้ไฟฟ้ำใหม่
1. เป็นกำรขอใช้ไฟฟ้ำใหม่ทีไ่ม่ใช่ไฟชั่วครำว
2. สถำนทีใ่ช้ไฟฟ้ำจะต้องไม่มีหน้ีค่ำใช้ไฟฟ้ำค้ำงช ำระหรือหน้ีอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำ (ยกเว้น ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำรำยใหม่ท่ี
ได้รับกำรยกเว้นตำมระเบียบกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ว่ำด้วยกำรขอใช้ไฟฟ้ำกรณีมีหน้ีค้ำงช ำระ ปี 2556)

3. กำรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยใน เป็นไปตำมมำตรฐำนที ่กฟภ. ก ำหนด

หน่วยวัด/สูตรค านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ติดต้ังพร้อมจ่ำยไฟฟ้ำ
ส ำหรับกำรติดต้ังใหม่และ
ลูกค้ำรำยใหม่ภำยใน 5 วัน
ท ำกำร นับถัดจำกวันทีผู้่ขอ
ใช้ไฟฟ้ำช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรขอใช้ไฟฟ้ำและปฏิบัติ
ตำมเง่ือนไขครบถ้วนแล้ว
ร้อยละ 100

หน่วยวัด :ร้อยละของจ ำนวนรำยท่ี
ด ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
รำยใหม่ และตำมขนำดทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด

ข้อ 1-5
ด ำเนินกำรภำยใน 3
 วนัท ำกำร (ไม่นับ
รวมกรณีไม่ผ่ำน
กำรตรวจสอบ

มำตรฐำนภำยใน)
สูตรการค านวณ :ร้อยละของจ ำนวนรำย
ทีด่ ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
รำยใหม่ และตำมขนำดทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด

ข้อ 6-7
ด ำเนินกำรภำยใน 5
 วนัท ำกำร นับถัด
จำกวนัท่ีผู้ขอใช้

ไฟฟำ้ ช ำระ
ค่ำธรรมเนียม และ
ปฏบิติัตำมเง่ือนไขท่ี

 กฟภ. ก ำหนด

=

จ ำนวนรำยของผู้ขอใช้ไฟฟ้ำ
ใหม่ทีผู้่ให้บริกำรได้ติดต้ังจ่ำย
ไฟฟ้ำภำยในระยะเวลำและ
ตำมขนำดทีก่ ำหนดเป็นไป

ตำมมำตรฐำนก ำหนด x 100

                (1) กรณีตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารก่อนผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงิน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            B. นอกเขตชมุชน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

รับค ำร้องจำกช่องทำงต่ำงๆ เช่น
 - 1129 PEA Call Center
 - PEA Website
 - Application
 - โทรศัพท์ส ำนักงำน
 - ส ำนักงำน กฟภ.
 - ฯลฯ

1.1 รับค ำร้องขอใช้ไฟฟ้ำ - ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.
1.2 ตรวจสอบหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ 

กฟภ.
- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2 สอบถำมข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ
2.1 สอบถำมข้อมูลกำรใช้โหลด เพือ่

ก ำหนดขนำดมิเตอร์ให้เหมำะสม
- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2.2 แนะน ำมำตรฐำนกำรเดินสำยไฟฟ้ำ
ภำยใน และสอบถำมสถำนะกำร
ติดต้ังระบบไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยใน

- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2.3 สอบถำมบริเวณสถำนทีข่อใช้ไฟฟ้ำ
โดยตรวจสอบจำกระบบ GIS / PEA
 Map และนัดหมำยตรวจสอบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

3  ตรวจสอบกำรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำร

3.1 ตรวจสอบมำตรฐำนกำรเดิน
สำยไฟฟ้ำภำยในอำคำร

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ./ผจก.

3.2 กรณีตรวจสอบมำตรฐำนกำรเดิน
สำยไฟฟ้ำภำยในไม่ถูกต้องตำม
มำตรฐำนต้องแก้ไข

ข้อ 1-5
ด ำเนินกำร
ภำยใน 3 
วันท ำกำร 

(ไม่นับ
รวมกรณี
ไม่ผ่ำน
กำร

ตรวจสอบ
มำตรฐำน
ภำยใน)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1

                (1) กรณีตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารก่อนผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงิน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            B. นอกเขตชมุชน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

                (1) กรณีตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารก่อนผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงิน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            B. นอกเขตชมุชน

3.2.1 แจ้งผู้ขอใช้ไฟฟ้ำทรำบถึงจุดทีต้่อง
แก้ไข ในแบบฟอร์มกำรตรวจให้
ค ำแนะน ำก่อนจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภททีอ่ยู่อำศัย
หรืออำคำรทีค่ล้ำยคลึงกัน และให้ผู้
ขอใช้ไฟฟ้ำลงนำมรับทรำบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

3.2.2 นัดหมำยผู้ขอใช้ไฟฟ้ำ ในกำร
ตรวจสอบมำตรฐำนคร้ังต่อไป

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

3.3 เมื่อตรวจสอบกำรเดินสำยไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำรถูกต้อง ตำมมำตรฐำน 
กฟภ.สรุปรำยละเอียดให้หมำยเลข
สำยกำรจดหน่วย พร้อมล ำดับกำร
อ่ำนหน่วย (Street route) และคิด
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ไฟฟ้ำ พร้อมแจ้ง
ค่ำธรรมเนียมให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำทรำบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

3.4 น ำเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ - ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.
4 ผจก.หรือผู้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติ

กำรขอใช้ไฟฟ้ำ
- กฟฟ. กฟส. กฟย. ผจก. / 

ผู้รับมอบ
อ ำนำจ

หผ.

5 รับช ำระเงิน
5.1 รับช ำระเงินค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และ

ออกใบเสร็จรับเงิน
- ผบป. ผบง. กฟย. พบช. หผ.

5.2 ส่งค ำร้องทีช่ ำระเงินแล้วให้ ผบค./
ผบต. เพือ่ตรวจสอบ

- ผบป. ผบง. กฟย. พบช. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

                (1) กรณีตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารก่อนผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงิน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            B. นอกเขตชมุชน

6 ติดต้ังมิเตอร์ และจ่ำยไฟฟ้ำ
6.1 ผบค./ผบต. น ำส่งค ำร้องเพือ่ติดต้ัง

มิเตอร์
- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

6.2 ผมต./ผบต. ลงข้อมูลมิเตอร์และเบิก
มิเตอร์จำกคลังมิเตอร์ ก ำหนดใบส่ัง
งำน

- ผมต. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

6.3 กรณีจ้ำงตัวแทนด ำเนินกำรจ่ำยงำน
ให้ Outsource

- ผมต. / 
outsource

ผมต. / 
outsource

กฟย. พชง. หผ.

6.4 ด ำเนินกำรติดต้ังมิเตอร์จ่ำยไฟฟ้ำ
และให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำลงนำมรับทรำบ
กำรจ่ำยไฟ

- ผมต. / 
outsource

ผมต. / 
outsource

กฟย. พชง. หผ.

6.5 ลงข้อมูลในระบบ SAP/GIS (ปิดงำน
 Teco)

- ผมต. ผบต. กฟย.
(จัดส่งค ำ

ร้อง
ให้กฟฟ. 
จุดรวม
งำน)

พชง. หผ.

ผบค./ ผบต./ -
ผบห. ผบง. 

(ธุรกำร)
พนักงำน
ธุรกำร

หมายเหต ุ: กฟย. รับผิดชอบเฉพำะกรณีมิเตอร์ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ 1 เฟส

7 จัดเก็บเอกสำรข้อมูลค ำร้อง - กฟย. หผ.

ข้อ 6-7
ด ำเนินกำร
ภำยใน 5 
วันท ำกำร
 นับถัด

จำกวันทีผู้่
ขอใช้
ไฟฟ้ำ 
ช ำระ

ค่ำธรรมเนี
ยม และ

ปฏิบัติตำม
เง่ือนไขที ่

กฟภ. 
ก ำหนด

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับค ำร้อง

2 สอบถำมข้อมูล

3  รับช ำระเงิน

4 ตรวจสอบกำรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำร

5 ผจก.หรือผู้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติ
กำรขอใช้ไฟฟ้ำ

6 ติดต้ังมิเตอร์ และจ่ำยไฟฟ้ำ

7 จัดเก็บเอกสำรข้อมูลค ำร้อง

3. กำรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยใน เป็นไปตำมมำตรฐำนที ่กฟภ. ก ำหนด
4. หลักฐำนประกอบกำรขอใช้ไฟฟ้ำถูกต้องและครบถ้วน
5. ช ำระเงินค่ำธรรมเนียม และวำงหลักประกันกำรใช้ไฟฟ้ำตำมทีก่ ำหนด
6. จัดท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ จ ำนวน2 ฉบับ โดยส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำหน่ึงฉบับ (กรณีผู้ใช้ไฟร้องขอ)

จ ำนวนรำยของผู้ใช้ไฟฟ้ำใหม่
ทัง้หมด ตำมขนำดที่
มำตรฐำนก ำหนด

การจ่ายเงินชดเชย
กรณีแรงดันต่ ำจ่ำยเงินชดเชย 200 บำทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2,000 บำท

หมายเหต ุ: กำรขอใช้ไฟฟ้ำใหม่
1. เป็นกำรขอใช้ไฟฟ้ำใหม่ทีไ่ม่ใช่ไฟชั่วครำว
2. สถำนทีใ่ช้ไฟฟ้ำจะต้องไม่มีหน้ีค่ำใช้ไฟฟ้ำค้ำงช ำระหรือหน้ีอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำ (ยกเว้น ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำรำยใหม่ท่ี
ได้รับกำรยกเว้นตำมระเบียบกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ว่ำด้วยกำรขอใช้ไฟฟ้ำกรณีมีหน้ีค้ำงช ำระ ปี 2556)

หน่วยวัด/สูตรค านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ติดต้ังพร้อมจ่ำยไฟฟ้ำ
ส ำหรับกำรติดต้ังใหม่และ
ลูกค้ำรำยใหม่ภำยใน 5 วัน
ท ำกำร นับถัดจำกวันทีผู้่ขอ
ใช้ไฟฟ้ำช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรขอใช้ไฟฟ้ำและปฏิบัติ
ตำมเง่ือนไขครบถ้วนแล้ว
ร้อยละ 100

หน่วยวัด : ร้อยละของจ ำนวนรำยท่ี
ด ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
รำยใหม่ และตำมขนำดทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด

ข้อ 1-3
ด ำเนินกำรภำยใน 1
 วนัท ำกำร (เอกสำร

 หลักฐำนตำม
เง่ือนไข และ

มำตรฐำนที่ กฟภ. 
ก ำหนด)

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ ำนวน
รำยทีด่ ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้ำรำยใหม่ และตำมขนำดทีเ่ป็นไป
ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด

=

จ ำนวนรำยของผู้ขอใช้ไฟฟ้ำ
ใหม่ทีผู้่ให้บริกำรได้ติดต้ังจ่ำย
ไฟฟ้ำภำยในระยะเวลำและ
ตำมขนำดทีก่ ำหนดเป็นไป

ตำมมำตรฐำนก ำหนด x 100

ข้อ 4-7
ด ำเนินกำรภำยใน 5
 วนัท ำกำร นับถัด
จำกวนัท่ีผู้ขอใช้

ไฟฟำ้ ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมและ

ปฏบิติัตำมเง่ือนไขท่ี
 กฟภ. ก ำหนด

                (2) กรณีผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            B. นอกเขตชมุชน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

รับค ำร้องจำกช่องทำงต่ำงๆ เช่น
 - 1129 PEA Call Center
 - PEA Website
 - Application
 - โทรศัพท์ส ำนักงำน
 - ส ำนักงำน กฟภ.
 - ฯลฯ

1.1 รับค ำร้องขอใช้ไฟฟ้ำ - ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.
1.2 ตรวจสอบหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ 

กฟภ.
- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2 สอบถำมข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ
2.1 สอบถำมข้อมูลกำรใช้โหลด เพือ่

ก ำหนดขนำดมิเตอร์ให้เหมำะสม
- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2.2 แนะน ำมำตรฐำนกำรเดินสำยไฟฟ้ำ
ภำยใน และสอบถำมสถำนะกำร
ติดต้ังระบบไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยใน

- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2.3 สอบถำมบริเวณสถำนทีข่อใช้ไฟฟ้ำ
โดยตรวจสอบจำกระบบ GIS / PEA
 Map และนัดหมำยตรวจสอบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

3 รับช ำระเงิน
3.1 รับช ำระเงินค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และ

ออกใบเสร็จรับเงิน
- ผบป. ผบง. กฟย. พบช. หผ.

3.2 ส่งค ำร้องทีช่ ำระเงินแล้วให้ ผบค./
ผบต. เพือ่ตรวจสอบ

- ผบป. ผบง. กฟย. พบช. หผ.

ข้อ 1-3
ด ำเนินกำร
ภำยใน 1 
วันท ำกำร 
(เอกสำร 
หลักฐำน

ตำม
เง่ือนไข 

และ
มำตรฐำน
ที ่กฟภ. 
ก ำหนด)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1

                (2) กรณีผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            B. นอกเขตชมุชน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

                (2) กรณีผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            B. นอกเขตชมุชน

4  ตรวจสอบกำรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำร

4.1 ตรวจสอบมำตรฐำนกำรเดิน
สำยไฟฟ้ำภำยในอำคำร

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ./ผจก.

4.2 กรณีตรวจสอบมำตรฐำนกำรเดิน
สำยไฟฟ้ำภำยในไม่ถูกต้องตำม
มำตรฐำนต้องแก้ไข

4.3 แจ้งผู้ขอใช้ไฟฟ้ำทรำบถึงจุดทีต้่อง
แก้ไข ในแบบฟอร์มกำรตรวจให้
ค ำแนะน ำก่อนจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภททีอ่ยู่อำศัย
หรืออำคำรทีค่ล้ำยคลึงกัน และให้ผู้
ขอใช้ไฟฟ้ำลงนำมรับทรำบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

4.4 เมื่อตรวจสอบกำรเดินสำยไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำรถูกต้อง ตำมมำตรฐำน 
กฟภ.สรุปรำยละเอียดให้หมำยเลข
สำยกำรจดหน่วย พร้อมล ำดับกำร
อ่ำนหน่วย (Street route) และคิด
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ไฟฟ้ำ พร้อมแจ้ง
ค่ำธรรมเนียมให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำทรำบ

- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

4.5 น ำเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ - ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.
5 ผจก.หรือผู้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติ

กำรขอใช้ไฟฟ้ำ
- กฟฟ. กฟส. กฟย. ผจก. / 

ผู้รับมอบ
อ ำนำจ

หผ.

ข้อ 4-7
ด ำเนินกำร
ภำยใน 5 
วันท ำกำร
 นับถัด

จำกวันทีผู้่
ขอใช้
ไฟฟ้ำ 
ช ำระ

ค่ำธรรมเนี
ยมและ

ปฏิบัติตำม
เง่ือนไขที ่

กฟภ. 
ก ำหนด

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

                (2) กรณีผู้ขอใชไ้ฟฟ้าช าระเงินก่อนการตรวจสอบมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.1 ระบบแรงดนัต่ า-ผู้ใชไ้ฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ (ไมต่อ้งขยายเขตแรงต่ า)
            B. นอกเขตชมุชน

6 ติดต้ังมิเตอร์ และจ่ำยไฟฟ้ำ
6.1 ผบค./ผบต. น ำส่งค ำร้องเพือ่ติดต้ัง

มิเตอร์
- ผบค. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

6.2 ผมต./ผบต. ลงข้อมูลมิเตอร์และเบิก
มิเตอร์จำกคลังมิเตอร์ ก ำหนดใบส่ัง
งำน

- ผมต. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

6.3 กรณีจ้ำงตัวแทนด ำเนินกำรจ่ำยงำน
ให้ Outsource

- ผมต. / 
outsource

ผมต. / 
outsource

กฟย. พชง. หผ.

6.4 ด ำเนินกำรติดต้ังมิเตอร์จ่ำยไฟฟ้ำ
และให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำลงนำมรับทรำบ
กำรจ่ำยไฟฟ้ำ

- ผมต. / 
outsource

ผมต. / 
outsource

กฟย. พชง. หผ.

6.5 ลงข้อมูลในระบบ SAP/GIS (ปิดงำน
 Teco)

- ผมต. ผบต. กฟย.
(จัดส่งค ำ

ร้อง
ให้กฟฟ. 
จุดรวม
งำน)

พชง. หผ.

ผบค./ ผบต./ -
ผบห. ผบง. 

(ธุรกำร)
พนักงำน
ธุรกำร

หมายเหต ุ: กฟย. รับผิดชอบเฉพำะกรณีมิเตอร์ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ 1 เฟส

7 จัดเก็บเอกสำรข้อมูลค ำร้อง - กฟย. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับค ำร้องพร้อมรับช ำระเงินค่ำ

ส ำรวจ หรือ ตรวจสอบแบบ

2 ส ำรวจและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
3 ขออนุมัติขยำยเขต และติดต้ังหม้อ

แปลง

5 จัดท ำค ำร้องขอใช้ไฟฟ้ำ
6 รับช ำระเงินค่ำขยำยเขต, 

ค่ำธรรมเนียมกำรติดต้ังมิเตอร์และ
ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

7 ขออนุมัติเปิดงำน
8 เบิกพัสดุ/ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
9 ตรวจสอบมำตรฐำน

 - กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ำด ำเนินกำรเอง
 - กรณี กฟภ. ด ำเนินกำรเอง

10 จัดท ำสัญญำซ้ือขำยสัญญำ ค้ ำ
ประกันสัญญำ

11 ติดต้ังมิเตอร์พร้อมจ่ำยไฟฟ้ำ

กรณีแรงดันกลำง จ่ำยเงิน ชดเชย 200 บำทต่อวันแต่ไม่เกิน 2000 บำท

ติดต้ังหม้อแปลงขนำด
รวมกันไม่เกิน 250 เควีเอ  
ภำยใน 35 วันท ำกำร ร้อย
ละ 100

 - นับถัดจำกวันทีผู้่ขอใช้
ไฟฟ้ำช ำระค่ำบริกำร กำรใช้
ไฟฟ้ำและปฏิบัติตำม
เง่ือนไขครบถ้วนแล้ว

 - กรณีมีระบบจ ำหน่ำย
พร้อมอยู่แล้ว ไม่ต้อง
ด ำเนินกำรสำยนอก

 - ไม่นับระยะเวลำรอคอย 
กรณีผู้ใช้ไฟติดต้ังระบบ
ไฟฟ้ำ ไม่ผ่ำนมำตรฐำน 
กฟภ.

หน่วยวัด : ร้อยละของจ ำนวนรำยท่ี
ด ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
รำยใหม่และตำมขนำดทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนก ำหนด

ด ำเนินกำร
ภำยใน35วันท ำ
กำรนับถัดจำก
วันท่ีผู้ขอใช้
ไฟฟ้ำช ำระ

ค่ำบริกำร เช่น
ค่ำขยำยเขต, 

ค่ำธรรมเนียมขอ
ใช้ไฟฟ้ำและ
ปฏิบัติตำม

เง่ือนไขครบถ้วน
แล้ว

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ ำนวน
รำยทีด่ ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้ำรำยใหม่ และตำมขนำดทีเ่ป็นไป
ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด

แจ้งค่ำใช้จ่ำยงำนขยำยเขต, 
ค่ำธรรมเนียมกำรติดต้ังมิเตอร์และ
ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำพร้อมชี้แจง
รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำร
ขอใช้ไฟฟ้ำ

จ ำนวนรำยของผู้ขอใช้ไฟฟ้ำ
ใหม่ทีผู้่ให้บริกำรได้ติดต้ังจ่ำย
ไฟฟ้ำภำยในระยะเวลำและ
ตำมขนำดทีก่ ำหนดเป็นไป

ตำมมำตรฐำนก ำหนด

4

จ ำนวนรำยของผู้ใช้ไฟฟ้ำใหม่
ทัง้หมด ตำมขนำดที่
มำตรฐำนก ำหนด

x 100=

การจ่ายเงินชดเชย

หน่วยวัด/สูตรค านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.2 ระบบแรงดนัสูง (22/33 เคว)ี
            A. หมอ้แปลงไฟฟ้าไมเ่กิน 250 เควีเอ กรณีมรีะบบจ าหน่ายพร้อมอยู่แล้ว ไมต่อ้งด าเนินการสายนอก

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับค ำร้องพร้อมรับช ำระเงินค่ำส ำรวจ
 หรือ ตรวจสอบแบบ

1.1 รับค ำร้องขอขยำยเขต - ผบค. ผบต. กฟย.
(รับฝำก)

พนักงำน หผ.

1.2 ตรวจสอบหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ 
กฟภ.และนัดวันส ำรวจ

- ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

1.3 รับช ำระเงินค่ำส ำรวจหรือค่ำ
ตรวจสอบแบบ

ผบป. ผบง. - พบช. หผ.

2 ส ำรวจและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
2.1 จัดท ำแผนผังงำนขยำยเขตในระบบ 

GIS
- ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

2.2 จัดท ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย และ
จัดท ำหนังสือแจ้งค่ำใช้จ่ำย

- ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

3 ขออนุมัติขยำยเขต และติดต้ังหม้อ
แปลง

3.1 ผจก. หรือทีไ่ด้รับมอบหมำย อนุมัติ
งำนตำม ข้อ 2.1 ข้อ2.2 
 - หมำยเหตุ ด ำเนินกำรให้
สอดคล้องกับอ ำนำจอนุมัติที่
ประกำศใช้ในปัจจุบัน

กฟฟ. กฟส. - ผจก. / 
ผู้รับมอบ
อ ำนำจ

หผ.

3.2 ลงนำมในหนังสือแจ้งค่ำใช้จ่ำย ตำม
ข้อ 2.2

กฟฟ. กฟส. - ผจก. / 
ผู้รับมอบ
อ ำนำจ

หผ.

4 แจ้งค่ำใช้จ่ำยงำนขยำยเขต, 
ค่ำธรรมเนียมกำรติดต้ังมิเตอร์และ
ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำพร้อมชี้แจง
รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรขอ
ใช้ไฟฟ้ำ

      - ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

ด ำเนินกำร
ภำยใน35
วนัท ำกำร
นับถัดจำก
วนัท่ีผู้ขอใช้
ไฟฟำ้ช ำระ
ค่ำบริกำร
เช่นค่ำขยำย
เขต, ค่ำธรรม
เนียมขอใช้
ไฟฟำ้ และ
ปฏบิติัตำม
เง่ือนไข
ครบถ้วนแล้ว

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.2 ระบบแรงดนัสูง (22/33 เคว)ี
            A. หมอ้แปลงไฟฟ้าไมเ่กิน 250 เควีเอ กรณีมรีะบบจ าหน่ายพร้อมอยู่แล้ว ไมต่อ้งด าเนินการสายนอก

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.2 ระบบแรงดนัสูง (22/33 เคว)ี
            A. หมอ้แปลงไฟฟ้าไมเ่กิน 250 เควีเอ กรณีมรีะบบจ าหน่ายพร้อมอยู่แล้ว ไมต่อ้งด าเนินการสายนอก

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

5 จัดท ำค ำร้องขอใช้ไฟฟ้ำ       - ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.
6 รับช ำระเงินค่ำขยำยเขต, 

ค่ำธรรมเนียมกำรติดต้ังมิเตอร์และ
ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

ผบป. ผบง. - พนักงำน หผ.

7 ขออนุมัติเปิดงำน
7.1 ขออนุมัติเปิดงำนก่อสร้ำง ผกส. ผกป. - พชง. หผ.
7.2 ผจก. หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยแทน

อนุมัติเปิดงำนก่อสร้ำง
ผกส. ผกป. - พชง. หผ.

8 เบิกพัสดุ/ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
8.1 เบิกพัสดุ และอุปกรณ์ ผกส. ผกป. - พชง. หผ.
8.2 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ ผกส. ผกป. - พชง. หผ.
8.3 จัดท ำหนังสือแจ้งให้ ผปบ. / ผบค.

ด ำเนินกำรตรวจสอบมำตรฐำนก่อน
กำรจ่ำยไฟฟ้ำ

ผกส. ผกป. - พชง. หผ.

9 ตรวจสอบมำตรฐำน
 - กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ำด ำเนินกำรเอง
 - กรณี กฟภ. ด ำเนินกำรเอง

 
ผบค.
ผปบ.

 
ผบต.
ผกป.

- พชง. หผ.

10 จัดท ำสัญญำซ้ือขำยสัญญำ ค้ ำ
ประกันสัญญำ

ผบป. ผบง. พบช. หผ.

11 ติดต้ังมิเตอร์พร้อมจ่ำยไฟฟ้ำ ผมต. ผบต. - พชง. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับค ำร้องพร้อมรับช ำระเงินค่ำ

ส ำรวจ หรือ ตรวจสอบแบบ
2 ส ำรวจและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
3 ขออนุมัติขยำยเขต และติดต้ังหม้อ

แปลง

5 จัดท ำค ำร้องขอใช้ไฟฟ้ำ
6 รับช ำระเงินค่ำขยำยเขต, 

ค่ำธรรมเนียมกำรติดต้ังมิเตอร์และ
ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

7 ขออนุมัติเปิดงำน
8 เบิกพัสดุ/ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
9 ตรวจสอบมำตรฐำน

 - กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ำด ำเนินกำรเอง
 - กรณี กฟภ. ด ำเนินกำรเอง

10 จัดท ำสัญญำซ้ือขำยสัญญำ ค้ ำ
ประกันสัญญำ

11 ติดต้ังมิเตอร์พร้อมจ่ำยไฟฟ้ำ
การจ่ายเงินชดเชย

กรณีแรงดันกลำง จ่ำยเงิน ชดเชย 400 บำทต่อวันแต่ไม่เกิน 4000 บำท

ติดต้ังหม้อแปลงขนำด
รวมกันต้ังแต่ 250 เควีเอ 
แต่ไม่เกิน 2500 เควีเอ  
ภำยใน 55 วันท ำกำร ร้อย
ละ 100

 - นับถัดจำกวันทีผู้่ขอใช้
ไฟฟ้ำช ำระค่ำบริกำร กำรใช้
ไฟฟ้ำและปฏิบัติตำม
เง่ือนไขครบถ้วนแล้ว

 - กรณีมีระบบจ ำหน่ำย
พร้อมอยู่แล้ว ไม่ต้อง
ด ำเนินกำรสำยนอก

 - ไม่นับระยะเวลำรอคอย 
กรณีผู้ใช้ไฟติดต้ังระบบ
ไฟฟ้ำ ไม่ผ่ำนมำตรฐำน 
กฟภ.

หน่วยวัด : ร้อยละของจ ำนวนรำยท่ี
ด ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
รำยใหม่และตำมขนำดทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนก ำหนด

ด ำเนินกำร
ภำยใน 55 วัน
ท ำกำร นับถัด
จำกวันทีผู้่ขอใช้

ไฟฟ้ำช ำระ
ค่ำบริกำร เช่น
ค่ำขยำยเขต, 

ค่ำธรรมเนียมขอ
ใช้ไฟฟ้ำ และ
ปฏิบัติตำม

เง่ือนไขครบถ้วน
แล้ว

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ ำนวน
รำยทีด่ ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้ำรำยใหม่ และตำมขนำดทีเ่ป็นไป
ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด

แจ้งค่ำใช้จ่ำยงำนขยำยเขต, 
ค่ำธรรมเนียมกำรติดต้ังมิเตอร์และ
ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำพร้อมชี้แจง
รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำร
ขอใช้ไฟฟ้ำ

จ ำนวนรำยของผู้ขอใช้ไฟฟ้ำ
ใหม่ทีผู้่ให้บริกำรได้ติดต้ังจ่ำย
ไฟฟ้ำภำยในระยะเวลำและ
ตำมขนำดทีก่ ำหนดเป็นไป

ตำมมำตรฐำนก ำหนด x 100=

4

จ ำนวนรำยของผู้ใช้ไฟฟ้ำใหม่
ทัง้หมด ตำมขนำดที่
มำตรฐำนก ำหนด

หน่วยวัด/สูตรค านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.2 ระบบแรงดนัสูง (22/33 เคว)ี
         B. หมอ้แปลงไฟฟ้าเกิน 250 เควีเอ แตไ่มเ่กิน 2500 เควีเอ กรณีมรีะบบจ าหน่ายพร้อมอยู่แล้วไมต่อ้งด าเนินการสายนอก

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับค ำร้องพร้อมรับช ำระเงินค่ำส ำรวจ
 หรือ ตรวจสอบแบบ

1.1 รับค ำร้องขอขยำยเขต - ผบค. ผบต. กฟย.
(รับฝำก)

พนักงำน หผ.

1.2 ตรวจสอบหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ 
กฟภ.และนัดวันส ำรวจ

- ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

1.3 รับช ำระเงินค่ำส ำรวจหรือค่ำ
ตรวจสอบแบบ

ผบป. ผบง. - พบช. หผ.

2 ส ำรวจและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
2.1 จัดท ำแผนผังงำนขยำยเขตในระบบ 

GIS
- ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

2.2 จัดท ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย และ
จัดท ำหนังสือแจ้งค่ำใช้จ่ำย

- ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

3 อนุมัติขอขยำยเขต
3.1 ผจก. หรือทีไ่ด้รับมอบหมำย อนุมัติ

งำนตำม ข้อ 2.1 ข้อ2.2 
 - หมำยเหตุ ด ำเนินกำรให้
สอดคล้องกับอ ำนำจอนุมัติที่
ประกำศใช้ในปัจจุบัน

กฟฟ. กฟส. - ผจก. / 
ผู้รับมอบ
อ ำนำจ

หผ.

3.2 ลงนำมในหนังสือแจ้งค่ำใช้จ่ำย ตำม
ข้อ 2.2

กฟฟ. กฟส. - ผจก. / 
ผู้รับมอบ
อ ำนำจ

หผ.

4 แจ้งค่ำใช้จ่ำยงำนขยำยเขต, 
ค่ำธรรมเนียมกำรติดต้ังมิเตอร์และ
ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำพร้อมชี้แจง
รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรขอ
ใช้ไฟฟ้ำ

      - ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

5 จัดท ำค ำร้องขอใช้ไฟฟ้ำ       - ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

ด ำเนินกำร
ภำยใน 55 
วนัท ำกำร 
นับถัดจำก
วนัท่ีผู้ขอใช้
ไฟฟำ้ช ำระ
ค่ำบริกำร 

เช่นค่ำขยำย
เขต, ค่ำธรรม
เนียมขอใช้
ไฟฟำ้ และ
ปฏบิติัตำม
เง่ือนไข

ครบถ้วนแล้ว

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.2 ระบบแรงดนัสูง (22/33 เคว)ี
         B. หมอ้แปลงไฟฟ้าเกิน 250 เควีเอ แตไ่มเ่กิน 2500 เควีเอ กรณีมรีะบบจ าหน่ายพร้อมอยู่แล้วไมต่อ้งด าเนินการสายนอก

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.2 ระบบแรงดนัสูง (22/33 เคว)ี
         B. หมอ้แปลงไฟฟ้าเกิน 250 เควีเอ แตไ่มเ่กิน 2500 เควีเอ กรณีมรีะบบจ าหน่ายพร้อมอยู่แล้วไมต่อ้งด าเนินการสายนอก

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

6 รับช ำระเงินค่ำขยำยเขต, 
ค่ำธรรมเนียมกำรติดต้ังมิเตอร์และ
ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

ผบป. ผบง. - พนักงำน หผ.

7 ขออนุมัติเปิดงำน
7.1 ขออนุมัติเปิดงำนก่อสร้ำง ผกส. ผกป. - พชง. หผ.
7.2 ผจก. หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยแทน

อนุมัติเปิดงำนก่อสร้ำง
ผกส. ผกป. - พชง. หผ.

8 เบิกพัสดุ/ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
8.1 ผกส. เบิกพัสดุ และอุปกรณ์ ผกส. ผกป. - พชง. หผ.
8.2 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ ผกส. ผกป. - พชง. หผ.
8.3 จัดท ำหนังสือแจ้งให้ ผปบ. / ผบค.

ด ำเนินกำรตรวจสอบมำตรฐำนก่อน
กำรจ่ำยไฟฟ้ำ

ผกส. ผกป. - พชง. หผ.

9 ตรวจสอบมำตรฐำน
 - กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ำด ำเนินกำรเอง
 - กรณี กฟภ. ด ำเนินกำรเอง

 
ผบค.
ผปบ.

 
ผบต.
ผกป.

- พชง. หผ.

11 จัดท ำสัญญำซ้ือขำยสัญญำ ค้ ำ
ประกันสัญญำ

ผบป. ผบง. พนักงำน หผ.

10 ติดต้ังมิเตอร์พร้อมจ่ำยไฟฟ้ำ ผมต. ผบต. - พชง. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับค ำร้องพร้อมรับช ำระเงินค่ำ

ส ำรวจ หรือ ตรวจสอบแบบ
2 ส ำรวจและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
3 ตรวจสอบปริมำณโหลดวงจร
4 ตรวจสอบเอกสำรขอขยำยเขต
5 ออกแบบประมำณกำรขยำยเขต
6 ขออนุมัติขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย 

พร้อมจัดท ำหนังสือแจ้งค่ำใช้จ่ำย

=

จ ำนวนรำยของผู้ขอใช้ไฟฟ้ำ
ใหม่ทีผู้่ให้บริกำรได้ติดต้ังจ่ำย
ไฟฟ้ำภำยในระยะเวลำและ
ตำมขนำดทีก่ ำหนดเป็นไป

ตำมมำตรฐำนก ำหนด x 100

7 แจ้งค่ำใช้จ่ำยงำนขยำยเขต, 
ค่ำธรรมเนียมกำรติดต้ังมิเตอร์และ
ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำพร้อมชี้แจง
รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำร

ขอใช้ไฟฟ้ำ

8 กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. 
ด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป

กรณีแรงดันกลำง จ่ำยเงิน ชดเชย 400 บำทต่อวันแต่ไม่เกิน 4000 บำท

ติดต้ังหม้อแปลงขนำด
รวมกันเกิน 2500 เควีเอ 
ภำยใน 55 วันท ำกำร ร้อย

ละ 100

 - นับถัดจำกวันทีผู้่ขอใช้
ไฟฟ้ำช ำระค่ำบริกำร กำรใช้

ไฟฟ้ำและปฏิบัติตำม
เง่ือนไขครบถ้วนแล้ว

 - กรณีมีระบบจ ำหน่ำย
พร้อมอยู่แล้ว ไม่ต้อง
ด ำเนินกำรสำยนอก

 - ไม่นับระยะเวลำรอคอย 
กรณีผู้ใช้ไฟติดต้ังระบบ
ไฟฟ้ำ ไม่ผ่ำนมำตรฐำน 

กฟภ.

หน่วยวัด : ร้อยละของจ ำนวนรำยท่ี
ด ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
รำยใหม่และตำมขนำดทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนก ำหนด

ด ำเนินกำร
ภำยใน 55 วัน
ท ำกำร นับถัด
จำกวันทีผู้่ขอใช้

ไฟฟ้ำช ำระ
ค่ำบริกำร เช่น
ค่ำขยำยเขต, 

ค่ำธรรมเนียมขอ
ใช้ไฟฟ้ำ และ
ปฏิบัติตำม

เง่ือนไขครบถ้วน
แล้ว

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ ำนวน
รำยทีด่ ำเนินกำรติดต้ังจ่ำยไฟฟ้ำแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้ำรำยใหม่ และตำมขนำดทีเ่ป็นไป
ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด

จ ำนวนรำยของผู้ใช้ไฟฟ้ำใหม่
ทัง้หมด ตำมขนำดที่
มำตรฐำนก ำหนด

การจ่ายเงินชดเชย

หน่วยวัด/สูตรค านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.2 ระบบแรงดนัสูง (22/33 เคว)ี
            C. หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดเกิน 2500 เควีเอขึ้นไป

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับค ำร้องพร้อมรับช ำระเงินค่ำส ำรวจ
 หรือ ตรวจสอบแบบ

1.1 รับค ำร้องขอขยำยเขต กบล. ผบค. ผบต. กฟย.
(รับฝำก)

พนักงำน หผ.

1.2 ตรวจสอบหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ 
กฟภ.และนัดวันส ำรวจ

กบล. ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

1.3 รับช ำระเงินค่ำส ำรวจหรือค่ำ
ตรวจสอบแบบ

กบล. ผบป. ผบง. - พบช. หผ.

2 ส ำรวจและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
2.1 จัดท ำแผนผังงำนขยำยเขตในระบบ 

GIS
กบล. ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

2.2 จัดท ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย และ
จัดท ำหนังสือแจ้งค่ำใช้จ่ำย

กบล. ผบค. ผบต. - พนักงำน หผ.

3 ตรวจสอบปริมำณโหลดวงจร กปบ. - - - พนักงำน หผ.
4 ตรวจสอบเอกสำรขอขยำยเขต กบล. - - - พนักงำน หผ.
5 ออกแบบประมำณกำรขยำยเขต กบล. - - - พนักงำน หผ.
6 ขออนุมัติขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย 

พร้อมจัดท ำหนังสือแจ้งค่ำใช้จ่ำย
กบล. - - - พนักงำน หผ.

7 แจ้งค่ำใช้จ่ำยงำนขยำยเขต, 
ค่ำธรรมเนียมกำรติดต้ังมิเตอร์และ
ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำพร้อมชี้แจง
รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรขอ
ใช้ไฟฟ้ำ

กบล. - - - พนักงำน หผ.

8 กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ด ำเนินกำร
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป

- ผบค. 
ผปบ. 
ผบป. 

ผคพ. ผมต.

ผบต. 
ผกป. ผบง.

- พนักงำน หผ.

ด ำเนินกำร
ภำยใน 55 
วนัท ำกำร 
นับถัดจำก
วนัท่ีผู้ขอใช้
ไฟฟำ้ช ำระ
ค่ำบริกำร 

เช่นค่ำขยำย
เขต, ค่ำธรรม
เนียมขอใช้
ไฟฟำ้ และ
ปฏบิติัตำม
เง่ือนไข

ครบถ้วนแล้ว

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.2 ระยะเวลาทีลู่กค้ารายใหมข่อใชไ้ฟฟ้า
        2.2.2 ระบบแรงดนัสูง (22/33 เคว)ี
            C. หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดเกิน 2500 เควีเอขึ้นไป

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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2.3 ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอและปฏบิตัติามเงื่อนไข

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับค ำร้อง/ตรวจสอบหลักฐำนค ำ

ร้อง

2 ตรวจสอบรำยกำรวันอ่ำนหน่วย
เพือ่ระบุวัน Move out/Move in

3 ส่งค ำร้องและใบแจ้งหน้ีให้ลูกค้ำ
ช ำระค่ำประกันใหม่

4 รับช ำระเงินประกันของผู้รับโอน
(CAใหม)่

=

  จ ำนวนรำยของผู้ขอโอน
เปล่ียนชื่อได้รับบริกำรภำยใน
ระยะเวลำและตำมขนำดที่

ก ำหนดเป็นไปตำมมำตรฐำน
ก ำหนด x 100

จ ำนวนรำยของผู้ขอใช้บริกำร
ทัง้หมด ตำมขนำดที่
มำตรฐำนก ำหนด

หมายเหต ุ: มำตรฐำนกำรให้บริกำร เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ดังน้ี
1.       ไม่นับรวมระยะเวลำรอผู้ใช้ไฟฟ้ำมำช ำระเงินหรือท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและวำงค้ ำประกัน

2.       ไม่นับรวมวันท่ีรอกำรยืนยันจำกธนำคำรกรณีค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำของผู้รับโอนเป็นหนังสือสัญญำ
     ค้ ำประกันธนำคำร

3.       ไม่นับรวมเวลำด ำเนินกำรทีโ่อนเปล่ียนชื่อจำกผู้ใช้ไฟฟ้ำเป็นชื่อ กฟภ. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ำน ำพันธบัตรมำวำง
     เป็นหลักประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

4.       ไม่นับรวมระยะเวลำทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทยด ำเนินกำรกรณีกำรโอนเปล่ียนชื่อ หรือไถ่ถอนพันธบัตร
     ทีเ่จ้ำของพันธบัตรเสียชีวิต และผู้รับผลประโยชน์มำด ำเนินกำรแทน

จ่ำยเงินชดเชย 100 บำทต่อวัน แต่ไม่เกิน 1000 บำท

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.1 การโอนชื่อผู้ใชไ้ฟฟ้า และเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้้าประกัน
            A. กรณีโอนชื่อผู้ใชไ้ฟฟ้า (Move Out - Move In ตรงรอบบิล)

หน่วยวัด/สูตรค้านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
กำรโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ และ
เปล่ียนหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
ให้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยใน 30 วันท ำกำร นับ
ถัดจำกวันทีผู้่ใช้ไฟฟ้ำร้องขอ

หน่วยวัด : ร้อยละของจ ำนวนรำยของผู้
ขอโอนเปล่ียนชื่อได้รับบริกำรภำยใน
ระยะเวลำและตำมขนำดทีก่ ำหนดเป็นไป
ตำมมำตรฐำนก ำหนด

ด ำเนินกำรข้อ 
1-4 ภำยใน 30 
วันท ำกำร นับ
ถัดจำกวันทีผู้่ใช้
ไฟฟ้ำร้องขอ 
และเป็นไปตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนด

สูตรการค้านวณ : ร้อยละ จ ำนวนรำย
ของผู้ขอโอนเปล่ียนช่ือได้รับบริกำร
ภำยในระยะเวลำและตำมขนำดท่ีก ำหนด
เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด

การจ่ายเงินชดเชย

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด้าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับค้าร้อง/ตรวจสอบหลักฐานค้าร้อง ผบค. ผบต. พนักงำน หผ.

1.1 ตรวจสอบประวัติหน้ี/ภำระผูกพัน 
ของผู้โอนและผู้รับโอน

ผบค. ผบต. พนักงำน หผ.

1.2 สร้ำงข้อมูลคู่ค้ำ:ของผู้รับโอน(กรณี
ไม่มีประวัติ)

ผบค. ผบต. พนักงำน หผ.

1.3 สร้ำงค ำร้อง ขอโอนเปล่ียนช่ือเจ้ำของ ผบค. ผบต. พนักงำน หผ.
1.4 พิมพ์ค ำร้อง ให้ลูกค้ำลงนำม ผบค. ผบต. พนักงำน หผ.

2 ตรวจสอบรายการวันอ่านหน่วย
เพ่ือระบุวัน Move out/Move in

ผบค. ผบต. พนักงำน หผ.

2.1 ยกเลิกกำรใช้ไฟฟ้ำ (Move out) 
ของผู้โอนและรีลีสเงินประกัน(รอคืน)
 ตรงรอบ

ผบค. ผบต. พนักงำน หผ.

2.2 ลงทะเบียนกำรใช้ไฟฟ้ำ (Move in) 
ของผู้รับโอนตรงรอบ Move out+1

ผบค. ผบต. พนักงำน หผ.

2.3 พิมพ์ใบแจ้งหนี้
 -  เงินประกันกำรใช้ไฟฟ้ำของผู้รับ
โอน

ผบค. ผบต. พนักงำน หผ.

3 ส่งค้าร้องและใบแจ้งหน้ีให้ลูกค้า
ช้าระค่าประกันใหม่

ผบค. ผบต. พนักงำน หผ.

4 รับช้าระเงินประกันของผู้รับโอน
(CAใหม)่

ผบป. ผบง. พนักงำน พนักงำน หผ.

4.1 ประทับตรำยำงในค ำร้อง/ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
ช ำระเงินแล้วพร้อมส่งกลับค ำร้องคืน
 ผบค.

ผบป. ผบง. พนักงำน พนักงำน หผ.

4.2 ตรวจสอบควำมถูกต้อง ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.
4.3 ปิดค ำร้องส่งเอกสำรค ำร้องให้ ผบป. ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.

ด ำเนินกำร
ข้อ1-4 

ภำยใน 30
 วันท ำกำร

 นับถัด
จำกวันที่
ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
ร้องขอ 

และ
เป็นไป
ตำม

เง่ือนไขที่
ก ำหนด

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.1 การโอนชื่อผู้ใชไ้ฟฟ้า และเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้้าประกัน
            A. กรณีโอนชื่อผู้ใชไ้ฟฟ้า (Move Out - Move Inตรงรอบบิล)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับค ำร้องตรวจสอบหลักฐำนค ำร้อง
2 ยกเลิกกำรใช้ไฟฟ้ำ (Move out) 

ของผู้โอน

3 รับช ำระเงินประกันของผู้รับโอน
4 ส่งค ำร้องให้ ผมต.
5 ออกใบส่ังงำน
6 ด ำเนินกำรออกกฏกำรช ำระบัญชี
7 ตรวจสอบควำมถูกต้อง
8 ส่งค ำร้อง ใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำและ

เอกสำรกำรรับเงินค่ำประกันคืน

=

 จ ำนวนรำยของผู้ขอเปล่ียน
หลักทรัพย์ค้ ำประกันได้รับ

บริกำรภำยในระยะเวลำและ
ตำมขนำดทีก่ ำหนดเป็นไป

ตำมมำตรฐำนก ำหนด x 100

9 ตรวจสอบควำมถูกต้องในระบบ 
CS และปิดค ำร้อง

จ ำนวนรำยของผู้ขอใช้บริกำร
ทัง้หมด ตำมขนำดที่
มำตรฐำนก ำหนด

จ่ำยเงินชดเชย 100 บำทต่อวัน แต่ไม่เกิน 1000 บำท

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.1 การโอนชื่อผู้ใชไ้ฟฟ้า และเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้้าประกัน
            B. กรณีโอนชื่อผู้ใชไ้ฟฟ้า (Move Out - Move In ไมต่รงรอบบิล)

หน่วยวัด/สูตรค้านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
กำรโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ และ
เปล่ียนหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
ให้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยใน 30 วันท ำกำร นับ
ถัดจำกวันทีผู้่ใช้ไฟฟ้ำร้องขอ

หน่วยวัด : ร้อยละของจ ำนวนรำยของผู้
ขอเปล่ียนหลักทรัพย์ค้ ำประกันได้รับ

บริกำรภำยในระยะเวลำและตำมขนำดที่
ก ำหนดเป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด

ด ำเนินกำรข้อ 
1-9 ภำยใน 30 
วันท ำกำรนับถัด

จำกวันทีผู้่ใช้
ไฟฟ้ำร้องขอ 

และเป็นไปตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดสูตรการค้านวณ : ร้อยละ จ ำนวนรำย

ของผู้ขอเปล่ียนหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
ได้รับบริกำรภำยในระยะเวลำและตำม
ขนำดท่ีก ำหนดเป็นไปตำมมำตรฐำน
ก ำหนด

การจ่ายเงินชดเชย

หมายเหต ุ: มำตรฐำนกำรให้บริกำร เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ดังน้ี
1.       ไม่นับรวมระยะเวลำรอผู้ใช้ไฟฟ้ำมำช ำระเงินหรือท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและวำงค้ ำประกัน

2.       ไม่นับรวมวันท่ีรอกำรยืนยันจำกธนำคำรกรณีค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำของผู้รับโอนเป็นหนังสือสัญญำ
     ค้ ำประกันธนำคำร

3.       ไม่นับรวมเวลำด ำเนินกำรทีโ่อนเปล่ียนชื่อจำกผู้ใช้ไฟฟ้ำเป็นชื่อ กฟภ. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ำน ำพันธบัตรมำวำง
     เป็นหลักประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

4.       ไม่นับรวมระยะเวลำทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทยด ำเนินกำรกรณีกำรโอนเปล่ียนชื่อ หรือไถ่ถอนพันธบัตร
     ทีเ่จ้ำของพันธบัตรเสียชีวิต และผู้รับผลประโยชน์มำด ำเนินกำรแทน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด้าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับค ำร้อง/ตรวจสอบหลักฐำนค ำร้อง

1.1 ตรวจสอบประวัติหน้ี/ภำระผูกพัน 
ของผู้โอนและผู้รับโอน ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.

1.2 สร้ำงข้อมูลคู่ค้ำ:ของผู้รับโอน(กรณี
ไม่มีประวัติ) ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.

1.3 สร้ำงค ำร้อง ขอโอนเปล่ียนช่ือเจ้ำของ ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.
1.4 พิมพ์ค ำร้อง ให้ลูกค้ำลงนำม ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.

2 ยกเลิกกำรใช้ไฟ (Move out) ของผู้
โอนในวันท่ีนัดอ่ำนหน่วยตัดตอน 
และรีลีสเงินประกัน(รอคืน)

2.1 สร้ำงค ำร้องขอคืนเงินประกัน ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.
2.2 ลงทะเบียนกำรใช้ไฟฟ้ำ (Move in) 

ของผู้รับโอน วันที ่Move out+1 ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.

2.3 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (เงินประกันกำรใช้
ไฟฟ้ำของผู้รับโอน)ส่งค ำร้องและใบ
แจ้งหนี้ให้ลูกค้ำช ำระค่ำประกันใหม่

ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.

3 ผบป.รับช ำระเงินประกันของผู้รับโอน
(CAใหม)่
 - ประทับตรำยำงในค ำร้อง/ผู้ใช้
ไฟฟ้ำช ำระเงินแล้วพร้อมส่งกลับค ำ
ร้องคืน ผบค.

ผบป. ผบง. พนักงำน พนักงำน หผ.

4 ผบค.ส่งค ำร้องให้ ผมต.แจ้ง พชง.
อ่ำนหน่วยตัดตอน ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.

5 ผมต.ออกใบส่ังงำน และแจ้ง พชง.
อ่ำนหน่วยตัดตอนและอนุมัติใบส่ัง , 
ส่งค ำร้องให้ ผบป.

ผมต. ผบต. - พชง. หผ.

ด ำเนินกำร
ข้อ 1-9 

ภำยใน 30
 วันท ำ

กำรนับถัด
จำกวันที่
ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
ร้องขอ 

และ
เป็นไป
ตำม

เง่ือนไขที่
ก ำหนด

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.1 การโอนชื่อผู้ใชไ้ฟฟ้า และเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้้าประกัน
            B. กรณีโอนชื่อผู้ใชไ้ฟฟ้า (Move Out - Move In ไมต่รงรอบบิล)

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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6 ผบป.ด ำเนินกำรออกกฏกำรช ำระ
บัญชี ปิดใบส่ังงำนธุรกิจ , บันทึก
หน่วยตัดตอน , สร้ำงข้อมูลค ำนวณ
ค่ำไฟฟ้ำ และสร้ำงใบแจ้งค่ำไฟฟ้ำ  
พร้อมส่งค ำร้องคืนให้ ผบค.

ผบป. ผบง. พนักงำน พนักงำน หผ.

7 ตรวจสอบควำมถูกต้อง และพิมพ์ใบ
แจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำ(บิลสุดท้ำย) แจ้งให้ผู้
โอนไปช ำระเงินค่ำไฟฟ้ำ และรับเงิน
ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำคืน

ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.

8 ส่งค ำร้อง ใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำและ
เอกสำรกำรรับเงินค่ำประกันคืน ให้ 
ผบป.ด ำเนินกำร

ผบป. ผบง. พนักงำน พนักงำน หผ.

9 ตรวจสอบควำมถูกต้องในระบบ CS 
และปิดค ำร้อง

9.1 ติดตำมตรวจสอบและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำร ตำมที่
ลูกค้ำ/ผู้ใช้ไฟฟ้ำร้องขอ

ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.

9.2 รวบรวมค ำร้องที ่ผบป. ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ เพือ่ด ำเนินกำรจัดแยก
ประเภทค ำร้องฯ

ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.

9.3 จัดส่งค ำร้องฯ ให้ ผบห. หำสถำนที่
จัดเก็บ (ตำม หน้ำทีแ่ละควำม
รับผิดชอบ (Job Description)

ผบค. ผบต. พนักงำน พนักงำน หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับค ำร้อง,ตรวจสอบหลักฐำน

ประกอบค ำร้อง ตรวจสอบหน้ีค่ำ
ไฟฟ้ำค้ำงช ำระ / ภำระผูกพัน

2 พิมพ์ค ำร้อง และให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำลง
นำม

4 ส่งค ำร้อง
5 ร้ือถอนมิเตอร์หน้ำงำน

จ ำนวนรำยของผู้ขอได้รับ
บริกำรทัง้หมด ตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด

6 ส่งค ำร้องขอยกเลิกกำรใช้ไฟฟ้ำ 
พร้อมรำยละเอียดกำรเลิกใช้ไฟฟ้ำ
ให้ ผบป./ผบง.

7 ขออนุมัติคืนหลักประกันกำรใช้
ไฟฟ้ำ

8 แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำไปรับค้ ำประกัน
กำรใช้ไฟฟ้ำคืน

9 จ่ำยคืนหลักประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

        2.3.2การจ่ายคืนหลักประกันการใชไ้ฟฟ้า (กรณียกเลิกการใชไ้ฟฟ้า)

สูตรการค้านวณ : ร้อยละของ

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนหน่วยวัด/สูตรค้านวณ

หมายเหต ุ: ผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ มีหน้ำทีต้่องจ่ำยคืนดอกผลของหลักประกัน กำรใช้ไฟฟ้ำ กับผู้ให้บริกำร เมื่อสัญญำ ส้ินสุด หำกมีกรณี 
ต้องคืนหลักประกัน กำรใช้ไฟฟ้ำ และดอกผลของหลักประกัน กำรใช้ไฟฟ้ำ ให้ กฟภ คืนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำให้แล้วเสร็จภำยใน (20 วัน
กรณียกเลิกกำรใช้ไฟฟ้ำ) / (30 วันกรณีโอนเปล่ียนช่ือ)

กำรจ่ำยเงินชดเชย
จ่ำยเงินชดเชย 100 บำทต่อวัน แต่ไม่เกิน 1000 บำท

กำรจ่ำยคืนหลักประกันกำร
ใช้ไฟฟ้ำ กรณียกเลิกกำรใช้
ไฟฟ้ำ ให้ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จภำยใน 20 วันท ำกำร

    - กำรนับวันให้เร่ิม
นับต้ังแต่ผู้ใช้ไฟฟ้ำแจ้ง
ควำมประสงค์ขอยกเลิกกำร
ใช้ไฟฟ้ำ

    - และส้ินสุดเมื่อ กฟฟ. 
มีอนุมัติคืนหลักประกันกำร
ใช้ไฟฟ้ำ และแจ้งให้ผู้ใช้
ไฟฟ้ำรับทรำบ

หน่วยวัด : ร้อยละของจ ำนวนรำยของผู้
ขอได้รับบริกำรภำยในระยะเวลำและตำม
ขนำดท่ีก ำหนดเป็นไปตำมมำตรฐำน
ก ำหนด

จ ำนวนรำยของผู้ขอได้รับ
บริกำรภำยในระยะเวลำและ
เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด x 100=

ด ำเนินกำรข้อ 
1-6 ภำยใน 20 
วันท ำกำรนับถัด

จำกวันทีผู้่ใช้
ไฟฟ้ำร้องขอ 

และเป็นไปตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนด

รับช ำระหน้ีค่ำไฟฟ้ำค้ำงช ำระ/
ภำระผูกพัน

3

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.2การจ่ายคืนหลักประกันการใชไ้ฟฟ้า (กรณียกเลิกการใชไ้ฟฟ้า)

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด้าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับค ำร้อง,ตรวจสอบหลักฐำน
ประกอบค ำร้อง ตรวจสอบหน้ีค่ำ
ไฟฟ้ำค้ำงช ำระ / ภำระผูกพัน

ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

2 พิมพ์ค ำร้อง และให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำลงนำม ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.
 - ค ำร้องขอยกเลิกกำรใช้ไฟฟ้ำ
 - ค ำร้องขอรับเงินประกันกำรใช้
ไฟฟ้ำคืน

3 รับช ำระหนี้ค่ำไฟฟ้ำค้ำงช ำระ/ภำระ
ผูกพัน

ผบป. ผบง. กฟย. พนักงำน หผ.

4 ส่งค ำร้อง ผบค. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.
 - ค ำร้องขอยกเลิกกำรใช้ไฟฟ้ำให้ 
ผมต./ผบต.

 - ค ำร้องขอรับเงินประกันกำรใช้
ไฟฟ้ำคืนให้ ผบป./ผบง.

5 ร้ือถอนมิเตอร์หน้ำงำน ผมต. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.
6 ส่งค ำร้องขอยกเลิกกำรใช้ไฟฟ้ำ 

พร้อมรำยละเอียดกำรเลิกใช้ไฟฟ้ำให้
 ผบป./ผบง.

ผมต. ผบต. กฟย. พนักงำน หผ.

7 ขออนุมัติคืนหลักประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ ผบป. ผบง. - พนักงำน หผ.
7.1 กรณีเป็นเงินสด จัดท ำใบส ำคัญจ่ำย ผบห. ธุรกำร พนักงำน หผ.
7.2 กรณีไม่ใช่เงินสด บันทึกข้อมูลใน

ระบบเงินประกันกำรใช้ไฟ
ผบป. ผบง. พนักงำน หผ.

7.3 จัดเตรียมกำรจ่ำยคืนหลักประกันกำร
ใช้ไฟฟ้ำ

ผบป. ผบง. พนักงำน หผ.

8 แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำไปรับค้ ำประกันกำร
ใช้ไฟฟ้ำคืน

ผบป. ผบง. พนักงำน หผ.

9 จ่ำยคืนหลักประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ ผบป. ผบง. พนักงำน หผ.
หมายเหต ุ: กฟย. รับผิดชอบเฉพำะมิเตอร์ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 รับเร่ืองร้องเรียน/จ ำแนกประเภท

เร่ืองร้องเรียน (เกี่ยวกับปัญหำ
แรงดันไฟฟ้ำและปัญหำไฟกะพริบ)
 บันทึกรับเร่ืองร้องเรียนในระบบ 
และส่งให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

ภำยใน 1 วันท ำ
กำร นับถัดจำก
วันท่ีได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

2 หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง ตรวจสอบ
และติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำเพือ่ชี้แจง
เบือ้งต้น

ภำยใน 5 วันท ำ
กำร นับถัดจำก
วันท่ีได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

=

จ ำนวนคร้ังที ่ตรวจสอบและ
ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ เกี่ยวกับ
ปัญหำแรงดันไฟฟ้ำและไฟ
กะพริบทัง้หมดท่ีเป็นไปตำม

มำตรฐำนก ำหนด x 100

3 วิเครำะห์ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 
(เกี่ยวกับปัญหำแรงดันไฟฟ้ำและ
ปัญหำไฟกะพริบ) และก ำหนด
แผนงำนกำรปรับปรุง เสนอ
ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนพิจำรณำ

จ ำนวนค ำร้องเรียนทัง้หมด
เกี่ยวกับปัญหำแรงดันไฟฟ้ำ

และไฟกะพริบทัง้หมด

4 กรณีไม่ต้องปรับปรุงระบบจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ ด ำเนินงำนปรับปรุงแก้ไขข้อ
ร้องเรียน จนกระทัง่ยุติเร่ือง

ภำยใน 30 วัน
ท ำกำร นับถัด
จำกวันทีไ่ด้รับ
เร่ืองร้องเรียน

5 กรณีต้องปรับปรุงระบบจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ

5.2 จัดท ำแผนผังประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย และขออนุมัติ

จ ำนวนค ำร้องเรียนทัง้หมด
เกี่ยวกับปัญหำแรงดันไฟฟ้ำ
และไฟกะพริบทัง้หมด

5.3 อนุมัติจัดสรรงบประมำณ

หน่วยวัด : ร้อยละของจ ำนวนคร้ังทีแ่ก้ไข
ค ำร้องเรียน/ตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้
ไฟฟ้ำเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้ำและไฟกะพริบ
ทีเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด

การตรวจสอบและตดิตอ่
ผู้ใชไ้ฟฟ้า
ตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้
ไฟฟ้ำภำยใน 5 วันท ำกำร 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของข้อ
ร้องเรียนทัง้หมด

สูตรการค้านวณ : ร้อยละของจ ำนวน
คร้ังท่ี ตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ 
เกี่ยวกับปัญหำแรงดันไฟฟ้ำและไฟ

กะพริบทีเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด

สูตรการค้านวณ : ร้อยละของจ ำนวน
คร้ังท่ีแก้ไขค ำร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหำ
แรงดันไฟฟ้ำและไฟกะพริบทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนก ำหนด

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.3 การตรวจสอบและแก้ไขค้าร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาแรงดนัไฟฟ้าและปัญหาไฟกะพริบ

หน่วยวัด/สูตรค้านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

ส ำรวจระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
วิเครำะห์ข้อมูล และปัญหำ พร้อม
ก ำหนดแผนงำนปรับปรุงแก้ไขทัง้
ระยะส้ัน และระยะยำว

=

จ ำนวนคร้ังทีแ่ก้ไขค ำ
ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำ

แรงดันไฟฟ้ำและไฟกะพริบ
ทัง้หมดทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนก ำหนด x 100

5.1

การแก้ไขค้าร้องเรียนของ
ผู้ใชไ้ฟฟ้า
แก้ไขค ำร้องเรียนของผู้ใช้
ไฟฟ้ำภำยใน 4 เดือน ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 95 ของข้อ
ร้องเรียนทัง้หมด

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

128 



มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.3 การตรวจสอบและแก้ไขค้าร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาแรงดนัไฟฟ้าและปัญหาไฟกะพริบ

หน่วยวัด/สูตรค้านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
5.4 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงปรับปรุงระบบ

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ และขออนุมัติจ่ำย
ไฟฟ้ำ

5.5 ตรวจสอบผลกำรปรับปรุงแก้ไขข้อ
ร้องเรียน จนกระทัง่ยุติเร่ือง

6 ตอบข้อร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์
อักษรพร้อมชี้แจงส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
และบันทึกข้อมูลในระบบ

ภำยใน 4 เดือน 
นับถัดจำกวันที่
ได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

7 ส ำรวจควำมพึงพอใจหลังแก้ไขข้อ
ร้องเรียน

ภำยใน 15 วัน 
หลังจำกยุติเร่ือง
และตอบข้อ
ร้องเรียนเป็น
ลำยลักษณ์อักษร

การจ่ายเงินชดเชย

กำรตรวจสอบและแก้ไขค ำร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำแรงดันไฟฟ้ำและปัญหำไฟกะพริบ กรณีกำรตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ ต่ ำกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำน จ่ำยเงินชดเชย 200 บำทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2,000 บำท

หมายเหต ุ: กำรรับเร่ืองร้องเรียนต้องเป็นหนังสือทีร่ะบุช่ือผู้ร้อง สถำนทีห่รือประเด็นปัญหำ และทีอ่ยู่หรือช่องทำงทีส่ำมำรถติดต่อ
กลับได้

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

129 



2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.3 การตรวจสอบและแก้ไขค้าร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาแรงดนัไฟฟ้าและปัญหาไฟกะพริบ

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด้าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับเร่ืองร้องเรียน/จ ำแนกประเภท
เร่ืองร้องเรียน (เกี่ยวกับปัญหำ
แรงดันไฟฟ้ำและปัญหำไฟกะพริบ) 
บันทึกรับเร่ืองร้องเรียนในระบบ 
และส่งให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

ภำยใน 1 
วันท ำกำร

กำรรับฟังเสียงลูกค้ำทำงโทรศัพท์
- 1129 PEA Call Center ฝวส. อก.บท.

ฝวก./กอก.
 หรือ กบล.

ผบห./ผวต.
 หรือ ผบค.

ธุรกำร/
ผบต.

ธุรกำร/
ผจก.

ผจก./หผ.

อก./ผจก.
กำรรับข้อมูลจำกส่วนรำชกำร และ
เอกสำร

- ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (ศปท. PEA) ฝวก. อก.กท.

ฝวก. อก.กท.
อก./ผจก.

ฝวก. อก.กท.
อก./ผจก.

- ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(สปน.) (www.1111.go.th) ฝวก. อก.กท.

- ตู้ ปณ. 150 ปณจ.หลักส่ี กทม. ฝปส. อก.สอ.
- หน่วยงำนอื่นๆ อก./ผจก.

ฝวก./ 
กอก.

ผบห./ผวต.
 หรือ ผบค.

ธุรกำร/
ผบต.

ธุรกำร/
ผจก.

อก./ผจก.

อก./ผจก.
กำรรับฟังลูกค้ำทำงส่ือมวลชน, ส่ือ
สังคมออนไลน์ และประเด็นข่ำวจำก
ส่วนรำชกำร

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1.1

- โทรศัพท์ส ำนักงำน/ผู้บริหำร

หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง
1.2

- หน่วยงำนก ำกับดูแล
หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

- ศูนย์ด ำรงธรรม มท.
หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง
- เอกสำรจำกผู้ร้องเรียนส่งตรงที่
ส ำนักงำนใหญ่ หรือส ำนักงำนส่วน
ภูมิภำค หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

1.3

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.3 การตรวจสอบและแก้ไขค้าร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาแรงดนัไฟฟ้าและปัญหาไฟกะพริบ

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด้าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

ฝปส./ 
ฝวส.

อก.สอ./ 
อก.บท.

อก./ผจก.

ฝปส./ 
ฝพท.

อก.สอ./ 
อก.พล.

อก./ผจก.
- E-mail ฝวส. อก.บท.

ฝพท. อก.พล.
อก./ผจก.

ฝปส. อก.สอ.
อก./ผจก.

- IA /IR Chat ฝปส. อก.สอ.
กำรรับฟังด้วยกำรปฏิสัมพันธ์

ฝวก./ กอก.
 หรือ กบล.

ผบห./ผวต.
 หรือ ผบค.

ธุรกำร/
ผบต.

ธุรกำร/
ผจก.

อก./ผจก.

อก./ผจก.
- จัดกิจกรรม ฝวธ./ กอก.

 หรือ กบล.
ผวต. หรือ

 ผบค.
ผบต. ผจก. อก./ผจก.

หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง ตรวจสอบและ
ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำเพือ่ช้ีแจงเบือ้งต้น

- ตรวจสอบต ำแหน่ง และสภำพกำร
จ่ำยไฟของผู้ใช้ไฟฟ้ำ

- ตรวจสอบแรงดัน โหลด หรือสถิติ
ไฟฟ้ำขัดข้องของวงจรจ่ำยไฟของผู้ใช้
ไฟฟ้ำ

- ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำเพือ่ตรวจสอบพืน้ที่
จริง ขอข้อมูลเพิม่เติม และชี้แจง
เบือ้งต้น

อก./ผจก.

1.3

- Facebook, Twitter, Instagram,
 Youtube เป็นต้น

หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง
- Website กฟภ.

หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

- Mobile Application
หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

- วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
ส่ือท้องถิ่น หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

1.4
- ติดต่อโดยตรงทีส่ ำนักงำนใหญ่, 
ส่วนภูมิภำค

หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

2 ภำยใน 5 
วันท ำกำร

กวว. ผปบ. ผกป. ผจก. อก./ผจก.

หน่วยงำนเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.3 การตรวจสอบและแก้ไขค้าร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาแรงดนัไฟฟ้าและปัญหาไฟกะพริบ

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด้าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

3 วิเครำะห์ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 
(เกี่ยวกับปัญหำแรงดันไฟฟ้ำและ
ปัญหำไฟกะพริบ) และก ำหนด
แผนงำนกำรปรับปรุง เสนอ
ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนพิจำรณำ

กบล. ผปบ. ผกป. ผจก. อก./ผจก.

4 กรณีไม่ต้องปรับปรุงระบบจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ ด ำเนินงำนปรับปรุงแก้ไขข้อ
ร้องเรียน จนกระทัง่ยุติเร่ือง

กบล. ผปบ. ผกป. ผจก. อก./ผจก.

ภำยใน 30
 วันท ำกำร

 นับถัด
จำกวันที่
ได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

5 กรณีตอ้งปรับปรุงระบบจ้าหน่าย
ไฟฟ้า

ส้ารวจระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า 
วิเคราะห์ขอ้มลู และปัญหา พร้อม
ก้าหนดแผนงานปรับปรุงแก้ไขทัง้
ระยะสั้น และระยะยาว

 - ส ำรวจระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ

 - รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์หำ

แนวทำงปรับปรุงแก้ไข

 - แจ้งหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 
ประสำนงำน ร่วมกันเพือ่จัดท ำ
แผนงำนปรับปรุงแก้ไขทัง้ระยะส้ัน
และแผนงำนระยะยำว

5.1

กวว. ผปบ. ผกป. ผจก. อก./ผจก.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.3 การตรวจสอบและแก้ไขค้าร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาแรงดนัไฟฟ้าและปัญหาไฟกะพริบ

สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด้าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

จัดท ำแผนผังประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
และขออนุมัติ

- จัดท ำแผนผัง และประมำณกำร

ค่ำใช้จ่ำย

- น ำเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ  

(ผจก.กฟฟ./อข.)

 - ขออนุมัติงบประมำณ
อนุมตัจิัดสรรงบประมาณ
 - ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ พิจำรณำอนุมัติ

งบประมำณ

ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า และขออนุมตัจ่ิาย
ไฟฟ้า

 - จัดท ำใบเบิกพัสดุ/เบิกพัสดุ

 - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงปรับปรุง จน

แล้วเสร็จ

 - ขออนุมัติจ่ำยไฟฟ้ำ

 - ด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำ

 - ปิดงำนก่อสร้ำง
5.5 ตรวจสอบผลกำรปรับปรุงแก้ไขข้อ

ร้องเรียน จนกระทัง่ยุติเร่ือง กวว. ผปบ. ผกป. ผจก. อก./ผจก.

กวว. ผปบ. ผกป. ผจก. อก./ผจก.

7 ส ำรวจควำมพึงพอใจหลังแก้ไขข้อ
ร้องเรียน

ฝวส./ 
กบล.

ผวต. หรือ
 ผบค.

ผบต. ผจก. อก./ผจก.

ภำยใน 15
 วัน 

หลังจำก
ยุติข้อ

ร้องเรียน

5.2

กวว. ผปบ. ผกป. ผจก.

ผปบ. ผกป. ผจก.

อก./ผจก.

6 ตอบข้อร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์
อักษรพร้อมชี้แจงส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
และบันทึกข้อมูลในระบบ

ภำยใน 4 
เดือนหน่วยงำนเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

อก./ผจก.

5.4

กวว.
กปบ.

ผกส. ผกป. ผจก. อก./ผจก.

5.3

กวว. กซข.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา

4 ด ำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียน 
จนกระทัง่ยุติเร่ือง

5 ตอบข้อร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์
อักษรพร้อมชี้แจงส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
และบันทึกข้อมูลในระบบ

6 ส ำรวจควำมพึงพอใจหลังแก้ไขข้อ
ร้องเรียน

ภำยใน 15 วัน 
หลังจำกยุติเร่ือง
และตอบข้อ
ร้องเรียนเป็น
ลำยลักษณ์อักษร

ภำยใน 5 วันท ำ
กำร นับถัดจำก
วันท่ีได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

=

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.4 การตอบขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยและเงื่อนไขเก่ียวกับการช้าระเงิน

หน่วยวัด/สูตรค้านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

การจ่ายเงินชดเชย
กำรตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้ำ กรณีกำรตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรอ่ำนเคร่ืองวัดหน่วยและเง่ือนไขเกี่ยวกับกำรช ำระเงิน ต่ ำ

กว่ำเกณฑ์มำตรฐำน จ่ำยเงินชดเชย 200 บำทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2,000 บำท

จ ำนวนคร้ังทีต่รวจสอบและ
ติดต่อข้อร้องเรียนกำรอ่ำน
เคร่ืองวัดหน่วยและเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรช ำระเงินภำยใน
เวลำทีก่ ำหนดในมำตรฐำน x 100

3 วิเครำะห์ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 
(เกี่ยวกับกำรอ่ำนเคร่ืองวัดหน่วย
และเง่ือนไขเกี่ยวกับกำรช ำระเงิน)
 และก ำหนดแผนงำนกำรปรับปรุง 
เสนอผู้บังคับบัญชำหน่วยงำน
พิจำรณำ

จ ำนวนข้อร้องเรียนอ่ำน
เคร่ืองวัดหน่วยและเง่ือนไข

เกี่ยวกับกำรช ำระเงินทัง้หมด

การตอบขอ้ร้องเรียนของ
ผู้ใชไ้ฟฟ้า
ตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้
ไฟฟ้ำ ภำยใน 5 วันท ำกำร 
คิดเป็นร้อยละ  100

หน่วยวัด : ร้อยละของจ ำนวนคร้ังทีต่อบ
ข้อร้องเรียนกำรอ่ำนเคร่ืองวัดหน่วยและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับกำรช ำระเงินทีเ่ป็นไป
ตำมมำตรฐำนก ำหนด

1 รับเร่ืองร้องเรียน/จ ำแนกประเภท
เร่ืองร้องเรียน (เกี่ยวกับกำรอ่ำน
เคร่ืองวัดหน่วยและเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรช ำระเงิน) บันทึกรับ
เร่ืองร้องเรียนในระบบ และส่งให้
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

ภำยใน 1 วันท ำ
กำร นับถัดจำก
วันท่ีได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

สูตรการค้านวณ : ร้อยละของจ ำนวน
คร้ังท่ีตอบข้อร้องเรียนกำรอ่ำนเคร่ืองวัด
หน่วยและเง่ือนไขเกี่ยวกับกำรช ำระเงินที่
เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด 2 หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องตรวจสอบ 

และติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ เพือ่ตรวจสอบ
 ณ สถำนทีใ่ช้ไฟฟ้ำ

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด้าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 รับเรื่องร้องเรียน/จ้าแนกประเภท
เรื่องร้องเรียน (เก่ียวกับการอ่าน
เครื่องวัดหน่วยและเงื่อนไข
เก่ียวกับการช้าระเงิน) บันทึกรับ
เรื่องร้องเรียนในระบบ และส่งให้
หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

ภำยใน 1 
วันท ำกำร

กำรรับฟังเสียงลูกค้ำทำงโทรศัพท์
- 1129 PEA Call Center ฝวส. อก.บท.

ฝวก./
กอก. หรือ

 กบล.

ผบห./
ผวต. หรือ

 ผบค.

ผบต. ผจก. ผจก./หผ.

อก./ผจก.
กำรรับข้อมูลจำกส่วนรำชกำร และ
เอกสำร

- ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (ศปท. PEA)

ฝวก. อก.กท.

ฝวก. อก.กท.
อก./ผจก.

ฝวก. อก.กท.
อก./ผจก.

- ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(สปน.) (www.1111.go.th)

ฝวก. อก.กท.

- ตู้ ปณ. 150 ปณจ.หลักส่ี กทม. ฝปส. อก.สอ.
- หน่วยงำนอื่นๆ อก./ผจก.

ฝวก./ 
กอก.

ผบห./
ผวต. หรือ

 ผบค.

ผบต. ผจก. อก./ผจก.

อก./ผจก.

1.1

- โทรศัพท์ส ำนักงำน/ผู้บริหำร

หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.4 การตอบขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยและเงื่อนไขเก่ียวกับการช้าระเงิน

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1.2

- หน่วยงำนก ำกับดูแล
หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

- ศูนย์ด ำรงธรรม มท.
หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง
- เอกสำรจำกผู้ร้องเรียนส่งตรงที่
ส ำนักงำนใหญ่ หรือส ำนักงำนส่วน
ภูมิภำค

หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด้าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.4 การตอบขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยและเงื่อนไขเก่ียวกับการช้าระเงิน

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

กำรรับฟังลูกค้ำทำงส่ือมวลชน, ส่ือ
สังคมออนไลน์ และประเด็นข่ำวจำก
ส่วนรำชกำร

ฝปส./ 
ฝวส.

อก.สอ./ 
อก.บท.

อก./ผจก.
ฝปส./ 
ฝพท.

อก.สอ./ 
อก.พล.

อก./ผจก.
- E-mail ฝวส. อก.บท.

ฝพท. อก.พล.
อก./ผจก.

ฝปส. อก.สอ.
อก./ผจก.

- IA /IR Chat ฝปส. อก.สอ.
กำรรับฟังด้วยกำรปฏิสัมพันธ์

ฝวก./ 
กอก. หรือ

 กบล.

ผบห./
ผวต. หรือ

 ผบค.

ผบต. ผจก. อก./ผจก.

อก./ผจก.
- จัดกิจกรรม ฝวธ./ 

กอก. หรือ
 กบล.

ผวต. หรือ
 ผบค.

ผบต. ผจก. อก./ผจก.

ฝกง./ 
กซข. 

หรือกบล.

ผบป. หรือ
 ผมต.

ผบง. ผจก. อก./ผจก.

อก./ผจก.

หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

2 หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ตรวจสอบ
และตดิตอ่ผู้ใชไ้ฟฟ้า เพ่ือตรวจสอบ
 ณ สถานทีใ่ชไ้ฟฟ้า

ภำยใน 5 
วันท ำกำร

หน่วยงำนเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

1.3

- Facebook, Twitter, Instagram,
 Youtube เป็นต้น

หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง
- Website กฟภ.

หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

- Mobile Application
หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

- วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
ส่ือท้องถิ่น หน่วยงำนทีรั่บแจ้ง

1.4
- ติดต่อโดยตรงทีส่ ำนักงำนใหญ่, 
ส่วนภูมิภำค

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด้าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)
    2.3 ระยะเวลาตอบสนองทีลู่กค้าร้องขอและปฏิบัตติามเงื่อนไข
        2.3.4 การตอบขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยและเงื่อนไขเก่ียวกับการช้าระเงิน

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

3 วิเคราะห์ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
(เก่ียวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วย
และเงื่อนไขเก่ียวกับการช้าระเงิน) 
และก้าหนดแผนงานการปรับปรุง
ทัง้ระยะสั้นและระยะยาว เสนอ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานพิจารณา

ฝกง./ 
กซข. 

หรือกบล.

ผบป. หรือ
 ผมต.

ผบง. ผจก. อก./ผจก.

4 ด้าเนินงานจัดการขอ้ร้องเรียน 
จนกระทัง่ยุตเิรื่อง

ฝกง./ 
กซข. 

หรือกบล.

ผบป. หรือ
 ผมต.

ผบง. ผจก. อก./ผจก.

5 ตอบขอ้ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมชี้แจงส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
และบันทึกขอ้มลูในระบบ

ฝกง./ 
กซข. 

หรือกบล.

ผบป. หรือ
 ผมต.

ผบง. ผจก. อก./ผจก. ภำยใน 30
 วันท ำกำร

6 ส้ารวจความพึงพอใจหลังแก้ไขขอ้
ร้องเรียน

ฝวส./ 
กบล.

ผวต. หรือ
 ผบค.

ผบต. ผจก. อก./ผจก. ภำยใน 15
 วัน 

หลังจำก
ยุติข้อ

ร้องเรียน

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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2.4 ระยะเวลาการตอ่กลับการใช้ไฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า
(ตอ่ไฟฟ้ากลับของลูกค้ารายเดมิกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 

นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าช าระเงินและปฏบิตัติามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว)

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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3. ระยะเวลาตามมาตรฐานการให้บริการ นับถัดจากวันท่ีผู้ใช้ไฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไข

หมายเหต ุ1 : วิธีปฏิบัตกิารเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตอ่กลับการใชไ้ฟฟ้า
1. เมื่องดจ่ายไฟฟ้าโดยการปลดสายเทอร์มินอล หรือตัดกลับมิเตอร์แล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้ามาช าระเงินในวันเดียวกัน 
   หลังการไฟฟ้าปิดช าระเงินตามปกติแล้ว หรือช าระเงินในวันถัดจากวันทีง่ดจ่ายไฟ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
   ต่อกลับการใช้ไฟฟ้า ตามอัตราทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

2.1 เมื่อมีอนุมัติงดจ่ายไฟแล้วในขณะเดียวกันผู้ใช้ไฟฟ้าได้มาช าระเงินค่าไฟฟ้าในเวลารับช าระเงินตามปกติ
     ของ กฟภ. ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องยกเลิกการปลดสายเทอร์มินอล หรือตัดกลับมิเตอร์ หากด าเนินการไปแล้ว
     ให้ต่อกลับการใช้ไฟฟ้าทันที

2. ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อกลับการใช้ไฟฟ้า (กรณีสวนทางกัน) ในกรณีดังต่อไปนี้

2.2 เมื่อมีอนุมัติงดจ่ายไฟแล้ว และมีการเดินทางไปด าเนินการ แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า 
     เน่ืองจากมีความจ าเป็น และยืนยันว่าจะช าระเงินค่าไฟฟ้าในวันท าการถัดไป

3 หากผู้ใช้ไฟฟ้าผิดนัดช าระเงินค่าไฟฟ้าตามทีข่อผ่อนผัน ตามข้อ 2.2 ให้ด าเนินการปลดสายเทอร์มินอล หรือ
   ตัดกลับมิเตอร์ เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ในวันเดียวกันผู้ใช้ไฟฟ้ามาช าระเงินค่าไฟฟ้าทีค้่างช าระในเวลา
   รับช าระเงินตามปกติ ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อกลับการใช้ไฟฟ้า

1. วันเสาร์และวันอาทิตย์
หมายเหต ุ2 : กฟภ. ไมส่ามารถงดจ่ายไฟฟ้าได ้ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี

แต่หากช าระเงินหลังจากการไฟฟ้าปิดการรับช าระเงินตามปกติ หรือในวันถัดจากวันทีง่ดจ่ายไฟฟ้า 
ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่อกลับการใช้ไฟฟ้า

2. ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือผู้ใช้ไฟฟ้าทีม่ีบุคคลอยู่ในความดูแล หรือมีผู้ป่วยทีม่ีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเคร่ืองมือ
   ทางการแพทย์เพือ่การรักษาพยาบาล หากไม่เช่นน้ันจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพ และลงทะเบียน
   รายชื่อกับ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

    2.4 ระยะเวลาการตอ่กลับการใชไ้ฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (ตอ่ไฟฟ้ากลับของลูกค้ารายเดมิกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 
         นับถัดจากวันทีผู้่ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัตติามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว)

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 ตรวจสอบประวัติหน้ี ภาระผูกพัน 

ตรวจสอบหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้าง
ช าระ หรือ ภาระผูกพันอื่นๆ

2 รับช าระเงิน
3 ด าเนินการจ่ายไฟฟ้าคืน

=

จ านวนรายทีไ่ด้ต่อกลับใช้
ไฟฟ้าใหม่ กรณีถูกงดจ่าย

กระแสไฟฟ้าภายใน
ระยะเวลาและขนาดตาม

มาตรฐานก าหนด x 100

จ านวนรายทีข่อต่อกลับใช้
ไฟฟ้ากรณีถูกระงับจ่าย
กระแสไฟฟ้าท้ังหมด

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

    2.4 ระยะเวลาการตอ่กลับการใชไ้ฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (ตอ่ไฟฟ้ากลับของลูกค้ารายเดมิกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 
         นับถัดจากวันทีผู้่ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัตติามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว)

        2.4.1 ผู้ใชไ้ฟฟ้ารายย่อย (ใชพ้ลังไฟฟ้าต่ ากว่า 30 kW)

หน่วยวัด : ร้อยละของจ านวนรายท่ีได้
ด าเนินการต่อกลับใช้ไฟฟ้าใหม่ กรณีถูก
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในระยะเวลาและ
ขนาดตามมาตรฐาน

            A. ผู้ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินในเวลาท าการ
หน่วยวัด/สูตรค านวณ

ในเขตชมุชน 
ภายใน  1 วันท าการ 100%

นอกเขตชมุชน 
ภายใน  3 วันท าการ 100%

ผู้ใชไ้ฟฟ้ามาช าระเงินใน
เวลาท าการ
ใช้ในกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า
ไม่เกิน 90 วัน

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ านวน
รายทีไ่ด้ด าเนินการต่อกลับใช้ไฟฟ้าใหม่ 
กรณีถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน
ระยะเวลาและขนาดตามมาตรฐาน

การจ่ายเงินชดเชย

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

จ่ายเงินชดเชย 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2000 บาท

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

ตรวจสอบประวัติหน้ี ภาระผูกพัน 
ตรวจสอบหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้าง
ช าระ หรือ ภาระผูกพันอื่นๆ ตามแต่
กรณี เช่น

 - ค่ามิเตอร์ช ารุด
 - ค่าละเมิด
 - ค่าปรับปรุงค่าไฟฟ้า
 - ค่าประกัน
 - ค่าแรงติดต้ัง

และแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าช าระเงิน
รับช าระเงิน

 - ค่าไฟฟ้าค้างช าระ
 - ค่าธรรมเนียมต่อกลับ
 - เงินค้ าประกันใหม่หรือเพิม่เติม

ส่งเร่ืองให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ด าเนินการจ่ายไฟฟ้าคืน

 - ผมต./ผบต.
 - Outsource

กรณีถอดสายออกจากมิเตอร์

 - ด าเนินการต่อสายเข้ามิเตอร์ 
และจ่ายไฟฟ้าคืน

กรณีร้ือถอนมิเตอร์กลับมารักษาไว้ที่
ส านักงาน

 - น ามิเตอร์ไปติดต้ัง และจ่ายไฟฟา้คืน

 - กรณีมิเตอร์น าส่งเข้าคลังพัสดุ
แล้ว เบิกมิเตอร์จากคลังพัสดุ น า
มิเตอร์ไปติดต้ัง และจ่ายไฟฟ้าคืน

พนง. หผ.

กฟย.ผมต./
Outsource

ผมต./
Outsource

ผบต./
Outsource

กฟย.

พนง. หผ.

2

3

3.1

3.2

ผมต./
Outsource

หผ.

หผ.ผบป. ผบง. กฟย. พนง.

ผบป. ผบง. กฟย. พนง.

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

    2.4 ระยะเวลาการตอ่กลับการใชไ้ฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (ตอ่ไฟฟ้ากลับของลูกค้ารายเดมิกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 
         นับถัดจากวันทีผู้่ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัตติามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว)

        2.4.1 ผู้ใชไ้ฟฟ้ารายย่อย (ใชพ้ลังไฟฟ้าต่ ากว่า 30 kW)
            A. ผู้ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินในเวลาท าการ

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

ผบป. ผบง. กฟย. พนง. หผ.1

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 หลังปิดบัญชีประจ าวัน ให้

พนักงานอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องทีไ่ด้รับมอบหมาย ท า
หน้าทีรั่บฝากเงิน รับใบรับฝากเงิน
นอกเวลาท าการ

2 พนักงานอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องทีไ่ด้รับมอบหมาย รับฝาก
เงินค่าไฟฟ้าทีค้่างช าระพร้อมกับ
ค่าต่อกลับการใช้ไฟฟ้า

=

จ านวนรายทีไ่ด้ต่อกลับใช้
ไฟฟ้าใหม่ กรณีถูกงดจ่าย

กระแสไฟฟ้าภายใน
ระยะเวลาและขนาดตาม

มาตรฐานก าหนด x 100

3 พนักงานอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ด าเนินการต่อกลับมิเตอร์ และจ่าย
ไฟฟ้าคืน

จ านวนรายทีข่อต่อกลับใช้
ไฟฟ้ากรณีถูกระงับจ่าย
กระแสไฟฟ้าท้ังหมด

4 พนักงานอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง น าส่งเงินพร้อมกับส่ง
ส าเนาใบรับฝากเงินนอกเวลาท า
การฯ

5 ผมต. ท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของมิเตอร์ทีน่ าไปต่อกลับ
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

6 ผบป./ผบง. ท าการตรวจสอบ
รายงานการรับฝากเงินฯ

การจ่ายเงินชดเชย

หน่วยวัด/สูตรค านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน

        2.4.1 ผู้ใชไ้ฟฟ้ารายย่อย (ใชพ้ลังไฟฟ้าต่ ากว่า 30 kW)

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

    2.4 ระยะเวลาการตอ่กลับการใชไ้ฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (ตอ่ไฟฟ้ากลับของลูกค้ารายเดมิกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 
         นับถัดจากวันทีผู้่ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัตติามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว)

            B. ผู้ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินนอกเวลาท าการ

ในเขตชมุชน 
ภายใน  1 วันท าการ 100%

นอกเขตชมุชน 
ภายใน  3 วันท าการ 100%

ใช้ในกรณีทีถ่อดสายมิเตอร์
หรือร้ือถอนมิเตอร์มารักษา
ไว้ทีส่ านักงานแต่ยังไม่
น าเข้าคลังเท่านั้น)
เลยเวลา 19.00น. มี
ค่าธรรมเนียมต่อกลับ 107 
บาท

หน่วยวัด : ร้อยละของจ านวนรายท่ีได้
ด าเนินการต่อกลับใช้ไฟฟ้าใหม่ กรณีถูก
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในระยะเวลาและ
ขนาดตามมาตรฐาน

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ านวน
รายทีไ่ด้ด าเนินการต่อกลับใช้ไฟฟ้าใหม่ 
กรณีถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน
ระยะเวลาและขนาดตามมาตรฐาน

จ่ายเงินชดเชย 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2000 บาท

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

1 หลังปิดบัญชีประจ าวัน ให้พนักงานอยู่
เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องท่ีได้รับ
มอบหมาย ท าหน้าทีรั่บฝากเงิน รับใบ
รับฝากเงินนอกเวลาท าการของชุด
ปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
และมิเตอร์จากหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ผบป./ผบง. ส่งมอบเล่มใบรับฝากเงิน
นอกเวลาท าการฯ พร้อมกับรายงาน
การติดตามงานงดจ่ายไฟและต่อกลับ 
(ZWMR021)

- ผบป. ผบง. กฟย. พนง. หผ.

1.2 ผมต./ผบต. (พนักงานทีท่ าหน้าท่ี
ควบคุมการปฏิบัติงาน) ส่งมอบมิเตอร์
ทีไ่ด้ตัดกลับให้พนักงานอยู่เวรแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้องทีไ่ด้รับมอบหมาย

- ผมต. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

1.3 พนักงานอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องทีไ่ด้รับมอบหมาย ท าหน้าทีรั่บ
ฝากเงินในแต่ละวัน โดยจัดท าสมุดคุม
การรับ-ส่ง มิเตอร์ กรณีถูกงดจ่าย
ไฟฟ้าของชุดปฏิบัติการแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (กง.120–ป.5๖) 
และลงนามผู้รับ - ผู้ส่ง

- ผปบ. ผกป. กฟย. พนักงาน
อยู่เวร

หผ.

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

    2.4 ระยะเวลาการตอ่กลับการใชไ้ฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (ตอ่ไฟฟ้ากลับของลูกค้ารายเดมิกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 
         นับถัดจากวันทีผู้่ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัตติามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว)

        2.4.1 ผู้ใชไ้ฟฟ้ารายย่อย (ใชพ้ลังไฟฟ้าต่ ากว่า 30 kW)
            B. ผู้ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินนอกเวลาท าการ

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

    2.4 ระยะเวลาการตอ่กลับการใชไ้ฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (ตอ่ไฟฟ้ากลับของลูกค้ารายเดมิกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 
         นับถัดจากวันทีผู้่ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัตติามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว)

        2.4.1 ผู้ใชไ้ฟฟ้ารายย่อย (ใชพ้ลังไฟฟ้าต่ ากว่า 30 kW)
            B. ผู้ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินนอกเวลาท าการ

2 ผู้ใช้ไฟฟ้าทีถู่กงดจ่ายไฟ มาขอต่อกลับ
การใช้ไฟฟ้า

2.1 พนักงานอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องทีไ่ด้รับมอบหมาย รับฝากเงิน
ค่าไฟฟ้าทีค้่างช าระพร้อมกับค่าต่อ
กลับการใช้ไฟฟ้า โดยท าการออกใบ
รับฝากเงินนอกเวลาท าการฯ มอบให้
ผู้ใช้ไฟฟ้า

- ผปบ. ผกป. กฟย. พนักงาน
อยู่เวร

หผ.

2.2 บันทึกหมายเลข PEA และหน่วยอ่าน
ได้ในมิเตอร์ แล้วส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้
เป็นหลักฐาน

- ผปบ. ผกป. กฟย. พนักงาน
อยู่เวร

หผ.

2.3 ท าการบันทึกรายการรับเงินใน
รายงานการรับฝากเงินของชุด
ปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
(กง.๑๐๗-ป.๕๖)

- ผปบ. ผกป. กฟย. พนักงาน
อยู่เวร

หผ.

3 พนักงานอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องทีไ่ด้รับมอบหมาย ด าเนินการ
ต่อกลับมิเตอร์ และจ่ายไฟฟ้าคืน

3.1 กรณีถอดสายออกจากมิเตอร์
 - ด าเนินการต่อสายเข้ามิเตอร์ และ
จ่ายไฟฟ้าคืน

- ผปบ. ผกป. กฟย. พนักงาน
อยู่เวร

หผ.

3.2 กรณีร้ือถอนมิเตอร์กลับมารักษาไว้ที่
ส านักงาน
 - น ามิเตอร์ไปติดต้ัง และจ่ายไฟฟ้าคืน

- ผปบ. ผกป. กฟย. พนักงาน
อยู่เวร

หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลารายละเอียดการปฏิบัตงิาน

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

    2.4 ระยะเวลาการตอ่กลับการใชไ้ฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (ตอ่ไฟฟ้ากลับของลูกค้ารายเดมิกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 
         นับถัดจากวันทีผู้่ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัตติามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว)

        2.4.1 ผู้ใชไ้ฟฟ้ารายย่อย (ใชพ้ลังไฟฟ้าต่ ากว่า 30 kW)
            B. ผู้ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินนอกเวลาท าการ

4 พนักงานอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องน าส่งเงินพร้อมกับส่งส าเนาใบ
รับฝากเงินนอกเวลาท าการฯ

-

4.1 รายงานการรับฝากเงินให้ ผบป./ผบง. - ผปบ. ผกป. กฟย. พนักงาน
อยู่เวร

หผ.

4.2 ส่งคืนมิเตอร์ทีย่ังไม่ได้ขอต่อกลับการ
ใช้ไฟฟ้าให้กับแผนกมิเตอร์ในวันท า
การถัดไป

- ผปบ. ผกป. กฟย. พนักงาน
อยู่เวร

หผ.

5 ผมต. (พนักงานทีท่ าหน้าท่ีควบคุม
การปฏิบัติงาน) ท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของมิเตอร์ทีน่ าไปต่อกลับ
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า กับรายงานการรับฝาก
เงินฯ และสมุดคุมหมายเลข PEA 
แล้วลงนามรับรองในรายงานการ
ติดตามงานงดจ่ายไฟและต่อกลับ 
(ZWMR021)

- ผมต. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

6 พนักงานควบคุมการงดจ่ายไฟฟ้า 
(ผบป./ผบง.) ท าการตรวจสอบ
รายงานการรับฝากเงินฯ กับส าเนาใบ
รับฝากเงินนอกเวลาท าการฯ

- ผปบ. ผกป. กฟย. พนักงาน
อยู่เวร

หผ.

6.1 รายงานการติดตามงานงดจ่ายไฟฟ้า
และต่อกลับ (ZWMR021) ให้ถูกต้อง
ตรงกัน และจัดส่งให้พนักงานบัญชี

- ผมต. ผบต. กฟย. พชง. หผ.

6.2 พนักงานบัญชี (ท าหน้าทีรั่บเงิน) ท า
การรับเงิน และตัดช าระหน้ีในระบบ 
BPM

- ผบป. ผบง. กฟย. พนง. หผ.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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มาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลา
1 ตรวจสอบประวัติหน้ี ภาระผูกพัน 

ตรวจสอบหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้าง
ช าระ หรือ ภาระผูกพันอื่นๆ

2 รับช าระเงิน
3 ด าเนินการจ่ายไฟฟ้าคืน

=

จ านวนรายทีไ่ด้ต่อกลับใช้
ไฟฟ้าใหม่ กรณีถูกงดจ่าย

กระแสไฟฟ้าภายใน
ระยะเวลาและขนาดตาม

มาตรฐานก าหนด x 100

จ านวนรายทีข่อต่อกลับใช้
ไฟฟ้ากรณีถูกระงับจ่าย
กระแสไฟฟ้าท้ังหมด

2 วันท าการ 100%
 (เฉพาะแรงดันต่ า)

ใช้ในกรณีทีถ่อดสายมิเตอร์
หรือร้ือถอนมิเตอร์มารักษา
ไว้ทีส่ านักงานแต่ยังไม่
น าเข้าคลังเท่านั้น

การจ่ายเงินชดเชย
จ่ายเงินชดเชย 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2000 บาท

หน่วยวัด/สูตรค านวณ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
หน่วยวัด : ร้อยละของจ านวนรายท่ีได้
ด าเนินการต่อกลับใช้ไฟฟ้าใหม่ กรณีถูก
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในระยะเวลาและ
ขนาดตามมาตรฐาน

สูตรการค านวณ : ร้อยละของจ านวน
รายทีไ่ด้ด าเนินการต่อกลับใช้ไฟฟ้าใหม่ 

กรณีถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน
ระยะเวลาและขนาดตามมาตรฐาน

มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

    2.4 ระยะเวลาการตอ่กลับการใชไ้ฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (ตอ่ไฟฟ้ากลับของลูกค้ารายเดมิกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 
         นับถัดจากวันทีผู้่ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัตติามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว)

        2.4.2 ผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ (ใชพ้ลังไฟฟ้าตั้งแต ่30 KW ขึ้นไป)

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สนญ./
กฟข.

กฟฟ.ชั้น 
1-3

กฟส. กฟย. ผู้ด าเนินการ ผู้ติดตามผล ระยะเวลา

ตรวจสอบประวัติหน้ี ภาระผูกพัน 
ตรวจสอบหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้าง
ช าระ หรือ ภาระผูกพันอื่นๆ ตามแต่
กรณี เช่น

 - ค่ามิเตอร์ช ารุด
 - ค่าละเมิด
 - ค่าปรับปรุงค่าไฟฟ้า
 - ค่าประกัน
 - ค่าแรงติดต้ัง

และแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าช าระเงิน
รับช าระเงิน

 - ค่าไฟฟ้าค้างช าระ
 - ค่าธรรมเนียมต่อกลับ
 - เงินค้ าประกันใหม่หรือเพิม่เติม

3 ส่งเร่ืองให้ ผมต./ผบต. ด าเนินการ
จ่ายไฟฟ้าคืน

- ผบป. ผบง. - พนง. หผ.

กรณีถอดสายออกจากมิเตอร์

 - ด าเนินการต่อสายเข้ามิเตอร์ 
และจ่ายไฟฟ้าคืน

กรณีร้ือถอนมิเตอร์กลับมารักษาไว้ที่
ส านักงาน

 - น ามิเตอร์ไปติดต้ัง และจ่าย
ไฟฟ้าคืน

 - กรณีมิเตอร์น าส่งเข้าคลังพัสดุ
แล้ว เบิกมิเตอร์จากคลังพัสดุ น า
มิเตอร์ไปติดต้ัง และจ่ายไฟฟ้าคืน

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน

1 - ผบป.

คู่มอืวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
2. มาตรฐานการให้บริการทีก่ารไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใชไ้ฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

    2.4 ระยะเวลาการตอ่กลับการใชไ้ฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (ตอ่ไฟฟ้ากลับของลูกค้ารายเดมิกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 
         นับถัดจากวันทีผู้่ใชไ้ฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัตติามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว)

        2.4.2 ผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ (ใชพ้ลังไฟฟ้าตั้งแต ่30 KW ขึ้นไป)

ผบง. - พนง. หผ.

-

พนง. หผ.2 - ผบป. ผบง. -

พนง. หผ.

3.2 - ผมต. ผมต. - พนง. หผ.

3.1 - ผมต. ผมต.

คู่มอืขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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สามารถ Download เอกสารเพ่ิมเติมได้ที ่

❖ เว็บไซต์กองระบบงานองค์กร http://cpm.pea.co.th/ หัวข้อ “มาตรฐานคุณภาพบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” 

❖ เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://www.pea.co.th/ หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” 
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