เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑ ง

หนา้ ๓๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค
เรื่อง การทบทวนอัตราคาไฟฟา
ตามหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาไฟฟาป ๒๕๕๘
ดวย คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีมติเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เห็นชอบ
ใหทบทวนอัตราการจัดเก็บเงินอุดหนุนคาไฟฟาฟรีและทบทวนอัตราคาไฟฟา ตามหลักเกณฑการกําหนด
อัตราคาไฟฟาป ๒๕๕๘ เปนผลใหอัตราคาพลังงานไฟฟาตามประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค เรื่อง
โครงสรางอัตราคาไฟฟาป ๒๕๕๘ สําหรับผูใชไฟฟาประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ
กิจการเฉพาะอยาง องคกรที่ไมแสวงหากําไร ไฟฟาชั่วคราว อัตราคาไฟฟาสํารอง และอัตราคาไฟฟา
ที่สามารถงดจายไฟฟาได ลดลง ๐.๐๒๕๘ บาทตอหนวย โดยมีผลบังคับใชตั้งแตคาไฟฟาประจํา
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปนตนไป
การไฟฟา ส ว นภูมิ ภ าคจึ ง ขอประกาศ เรื่ อง การทบทวนอั ต ราคา ไฟฟ า ตามหลั ก เกณฑ
การกําหนดอัตราคาไฟฟาป ๒๕๕๘ ตามมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
สําหรับอัตราคาไฟฟาตามประกาศดาวนโหลดไดที่ www.pea.co.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดที่การไฟฟาสวนภูมิภาคในทองถิ่นหรือที่สํานักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค โทร ๐-๒๕๙๐-๙๑๒๕
๐-๒๕๙๐-๙๑๒๗ และ Call Center โทร ๑๑๒๙
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสริมสกุล คลายแกว
ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค

อัตราคาไฟฟา
ประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย
สําหรับการใชไฟฟากับบานเรือนที่อยูอาศัย รวมทั้งวัด สํานักสงฆ และสถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ
โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
1.1 อัตราปกติ
คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย)
คาบริการ (บาท/เดือน)
1.1.1 ใชพลังงานไฟฟาไมเกิน 150 หนวยตอเดือน
8.19
15 หนวยแรก
(หนวยที่ 0 – 15)
2.3488
10 หนวยตอไป
(หนวยที่ 16 – 25)
2.9882
10 หนวยตอไป
(หนวยที่ 26 – 35)
3.2405
65 หนวยตอไป
(หนวยที่ 36 – 100)
3.6237
50 หนวยตอไป
(หนวยที่ 101 – 150)
3.7171
250 หนวยตอไป (หนวยที่ 151 – 400)
4.2218
เกิน 400 หนวยขึ้นไป (หนวยที่ 401 เปนตนไป)
4.4217
1.1.2 ใชพลังงานไฟฟาเกิน 150 หนวยตอเดือน
38.22
150 หนวยแรก
(หนวยที่ 0 – 150)
3.2484
250 หนวยตอไป (หนวยที่ 151 – 400)
4.2218
เกิน 400 หนวยขึ้นไป (หนวยที่ 401 เปนตนไป)
4.4217
1.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate : TOU) คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) คาบริการ (บาท/เดือน)
Peak
Off Peak
1.2.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
5.1135กกกก 2.6037
312.24
1.2.2 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
5.7982
2.6369
38.22
หมายเหตุ 1. ผูใชไฟฟาที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาไมเกิน 5 แอมป 220 โวลท 1 เฟส 2 สาย จะจัดเขาประเภทที่ 1.1.1 แตหากใชไฟฟาเกิน 150 หนวยติดตอกัน
3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเขาประเภทที่ 1.1.2 และเมื่อใดมีการใชไฟฟาไมเกิน 150 หนวย ติดตอกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเขาประเภทที่ 1.1.1
2. ผูใชไฟฟาที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาเกิน 5 แอมป 220 โวลท 1 เฟส 2 สาย จะจัดเขาประเภทที่ 1.1.2
3. ผูใชไฟฟาประเภทที่ 1.1.1 ที่ใชไฟฟาไมเกิน 50 หนวยตอเดือนทุกราย ยังคงไดรับสิทธิคาไฟฟาฟรีถึงคาไฟฟาประจําเดือนธันวาคม 2558 และ
ตั้งแตคาไฟฟาประจําเดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ผูใชไฟฟาประเภทที่ 1.1.1 ที่ไดรับสิทธิคาไฟฟาฟรี จะตองไมเปนนิติบุคคลและมีการใชไฟฟาไมเกิน 50
หนวยตอเดือน ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน นับถึงเดือนปจจุบัน
4. ประเภทที่ 1.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ําของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติของผูใชไฟฟา ใหคํานวณหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2
เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซึ่งมิไดวัดรวมไวดวย
5. ประเภทที่ 1.2 เปนอัตราเลือก ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาจะตองชําระคาใชจายตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด และหากเลือกใชไปแลวไมนอยกวา
12 เดือน สามารถแจงความประสงคขอเปลี่ยนไปใชอัตราประเภทที่ 1.1 ได

ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบานอยูอาศัย อุตสาหกรรม สวนราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทําการของหนวยงานราชการตางประเทศ สถานที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออื่น ๆ
ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด ต่ํากวา 30 กิโลวัตต โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
2.1 อัตราปกติ
คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย)
คาบริการ (บาท/เดือน)
2.1.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
3.9086
312.24
2.1.2 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
46.16
150 หนวยแรก
(หนวยที่ 0 – 150)
3.2484
250 หนวยตอไป (หนวยที่ 151 – 400)
4.2218
เกิน 400 หนวยขึ้นไป (หนวยที่ 401 เปนตนไป)
4.4217
2.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate : TOU) คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) คาบริการ (บาท/เดือน)
Peak
Off Peak
2.2.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
5.1135กกกก 2.6037
312.24
2.2.2 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
5.7982
2.6369
46.16
หมายเหตุ 1. ประเภทที่ 2.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ําของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติของผูใชไฟฟา ใหคํานวณหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2
เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซึ่งมิไดวัดรวมไวดวย
2. ประเภทที่ 2.2 เปนอัตราเลือก ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาจะตองชําระคาใชจายตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด และหากเลือกใชไปแลวไมนอยกวา
12 เดือน สามารถแจงความประสงคขอเปลี่ยนไปใชอัตราประเภทที่ 2.1 ได
3. เดือนใดมีความตองการพลังไฟฟาตั้งแต 30 กิโลวัตตขึ้นไปในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ใหเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟาเปนประเภทที่ 3 หรือ 4 หรือ 5
แลวแตกรณี

ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม สวนราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สถานทูต สถานที่ทําการของหนวยงานราชการตางประเทศ สถานที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่ง มี
ความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตั้งแต 30 กิโลวัตต แตไมถึง 1,000 กิโลวัตต และมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย
3 เดือนกอนหนาไมเกิน 250,000 หนวยตอเดือน โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
3.1 อัตราปกติ
คาความตองการพลังไฟฟา
คาพลังงานไฟฟา
คาบริการ
(บาท/กิโลวัตต)
(บาท/หนวย)
(บาท/เดือน)
3.1.1 แรงดันตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
175.70
3.1097
312.24
3.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
196.26
3.1471
312.24
3.1.3 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
221.50
3.1751
312.24
3.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate : TOU)
คาความตองการพลังไฟฟา
คาพลังงานไฟฟา
คาบริการ
(บาท/กิโลวัตต)
(บาท/หนวย)
(บาท/เดือน)
Peak
Peak Off Peak
3.2.1 แรงดันตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
74.14
4.1025 2.5849
312.24
3.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
132.93
4.1839 2.6037
312.24
3.2.3 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
210.00
4.3297 2.6369
312.24
อัตราขั้นต่ํา : คาไฟฟาต่ําสุดตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมาสิ้นสุดในเดือนปจจุบัน
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ําของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติของผูใชไฟฟา ใหคํานวณกิโลวัตตและหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2
เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซึ่งมิไดวัดรวมไวดวย
2. ประเภทที่ 3.1 เปนอัตราสําหรับผูที่ใชไฟฟาในอัตราประเภทที่ 3.1 อยูเดิมกอนคาไฟฟาประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 และสามารถเลือกใช
อัตราประเภทที่ 3.2 ได โดยตองชําระคาใชจายตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ทั้งนี้ เมื่อเลือกใชแลวจะกลับไปใชอัตราประเภทที่ 3.1 ไมได
3. เดือนใดมีความตองการพลังไฟฟาไมถึง 30 กิโลวัตต คาไฟฟายังคงคํานวณตามอัตราดังกลาว หากความตองการพลังไฟฟาไมถึง 30 กิโลวัตต
ติดตอกันเปนเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไมถึง 30 กิโลวัตตอีก ใหเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟาเปนประเภทที่ 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ทั้งนี้ ผูใช
ไฟฟาที่เคยเลือกใชอัตรา TOU และไดชําระคาใชจายไวแลว จะไมเรียกเก็บคาใชจายอีก

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ
สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม สวนราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สถานทูต สถานที่ทําการของหนวยงานราชการตางประเทศ สถานที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมี
ความตอ งการพลังไฟฟาเฉลี่ย ใน 15 นาทีสูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตั้งแต 1,000 กิโลวัตตขึ้นไป หรือมีปริมาณการใชพลัง งานไฟฟาเฉลี่ย 3 เดือน
กอนหนาเกิน 250,000 หนวยตอเดือน โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
4.1 อัตราตามชวงเวลาของวัน (Time of Day Rate : TOD)
คาความตองการพลังไฟฟา
คาพลังงานไฟฟา
คาบริการ
(บาท/กิโลวัตต)
(บาท/หนวย)
(บาท/เดือน)
Peak
Partial Off Peak
4.1.1 แรงดันตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
224.30
29.91
0
3.1097
312.24
4.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
285.05
58.88
0
3.1471
312.24
4.1.3 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
332.71
68.22
0
3.1751
312.24
Peak : เวลา 18.30 – 21.30 น. ของทุกวัน
Partial : เวลา 08.00 – 18.30 น. ของทุกวัน (คาความตองการพลังไฟฟา คิดเฉพาะสวนที่เกิน Peak)
Off Peak : เวลา 21.30 – 08.00 น. ของทุกวัน
4.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate : TOU)
คาความตองการพลังไฟฟา
คาพลังงานไฟฟา
คาบริการ
(บาท/กิโลวัตต)
(บาท/หนวย)
(บาท/เดือน)
Peak
Peak Off Peak
4.2.1 แรงดันตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
74.14
4.1025 2.5849
312.24
4.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
132.93
4.1839 2.6037
312.24
4.2.3 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
210.00
4.3297 2.6369
312.24
อัตราขั้นต่ํา : คาไฟฟาต่ําสุดตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมาสิ้นสุดในเดือนปจจุบัน
หมายเหตุ 1. ประเภทที่ 4.1 เปนอัตราสําหรับผูที่ใชไฟฟาในอัตราประเภทที่ 4.1 อยูเดิมกอนคาไฟฟาประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 และสามารถเลือกใช
อัตราประเภทที่ 4.2 ได โดยตองชําระคาใชจายตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ทั้งนี้ เมื่อเลือกใชแลวจะกลับไปใชอัตราประเภทที่ 4.1 ไมได
2. เดือนใดมีความตองการพลังไฟฟาไมถึง 1,000 กิโลวัตต หรือมีการใชไฟฟาไมเกิน 250,000 หนวยตอเดือน คาไฟฟายังคงคํานวณตามอัตรา
ดังกลาว หากความตองการพลังไฟฟาไมถึง 30 กิโลวัตต ติดตอกันเปนเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไมถึง 30 กิโลวัตตอีก ใหเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟา
เปนประเภทที่ 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาที่เคยเลือกใชอัตรา TOU และไดชําระคาใชจายไวแลว จะไมเรียกเก็บคาใชจายอีก

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอยาง
สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบกิจการโรงแรมและกิจการใหเชาพักอาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ย
ใน 15 นาทีสูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตั้งแต 30 กิโลวัตตขึ้นไป โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
5.1 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate : TOU)
คาความตองการพลังไฟฟา
คาพลังงานไฟฟา
คาบริการ
(บาท/กิโลวัตต)
(บาท/หนวย)
(บาท/เดือน)
Peak
Peak Off Peak
5.1.1 แรงดันตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
74.14
4.1025 2.5849
312.24
5.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
132.93
4.1839 2.6037
312.24
5.1.3 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
210.00
4.3297 2.6369
312.24
5.2 อัตราสําหรับผูใชไฟฟาที่ยังไมไดติดตั้งมิเตอร TOU
คาความตองการพลังไฟฟา
(บาท/กิโลวัตต)
5.2.1 แรงดันตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
220.56
5.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
256.07
5.2.3 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
276.64

คาพลังงานไฟฟา
(บาท/หนวย)
3.1097
3.1471
3.1751

คาบริการ
(บาท/เดือน)
312.24
312.24
312.24

อัตราขั้นต่ํา : คาไฟฟาต่ําสุดตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมาสิ้นสุดในเดือนปจจุบัน
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ําของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติของผูใชไฟฟา ใหคํานวณกิโลวัตตและหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2
เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซึ่งมิไดวัดรวมไวดวย
2. ประเภทที่ 5.1 เปนอัตราสําหรับผูใชไฟฟาประเภทที่ 5 ทุกราย สําหรับผูใชไฟฟาที่ยังไมไดติดตั้งมิเตอร TOU อนุโลมใหคิดประเภทที่ 5.2
ไปกอน
3. เดื อ นใดมี ค วามต อ งการพลั ง ไฟฟ า ไม ถึ ง 30 กิ โ ลวั ต ต ค า ไฟฟ า ยั ง คงคํ า นวณตามอั ต ราดั ง กล า ว หากความต อ งการพลั ง ไฟฟ า ไม ถึ ง
30 กิโลวัตต ติดตอกันเปนเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไมถึง 30 กิโลวัตตอีก ใหเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟาเปนประเภทที่ 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาที่เคยเลือกใชอัตรา TOU และไดชําระคาใชจายไวแลว จะไมเรียกเก็บคาใชจายอีก

ประเภทที่ 6 องคกรที่ไมแสวงหากําไร
สําหรับการใชไฟฟาขององคก รที่มีวัตถุประสงคในการใหบริการโดยไมคิดคาตอบแทน โดยตอ ผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่อ งเดีย ว แตไมรวมถึง
สวนราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทําการของหนวยงานราชการตางประเทศ
และสถานที่ทําการขององคการระหวางประเทศ
6.1 อัตราปกติ
คาพลังงานไฟฟา
คาบริการ
(บาท/หนวย)
(บาท/เดือน)
6.1.1 แรงดันตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
3.4149
312.24
6.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
3.5849
312.24
6.1.3 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
20.00
10 หนวยแรก
(หนวยที่ 0 – 10)
2.8013
เกิน 10 หนวยขึ้นไป
(หนวยที่ 11 เปนตนไป)
3.8919
6.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate : TOU)
คาความตองการพลังไฟฟา
คาพลังงานไฟฟา
คาบริการ
(บาท/กิโลวัตต)
(บาท/หนวย)
(บาท/เดือน)
Peak
Peak Off Peak
6.2.1 แรงดันตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
74.14
4.1025 2.5849
312.24
6.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
132.93
4.1839 2.6037
312.24
6.2.3 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
210.00
4.3297 2.6369
312.24
อัตราขั้นต่ํา : ประเภทที่ 6.2 คาไฟฟาต่ําสุดตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมาสิ้นสุดในเดือนปจจุบัน
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ําของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติของผูใชไฟฟา ใหคํานวณกิโลวัตตและหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2
เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซึ่งมิไดวัดรวมไวดวย
2. ประเภทที่ 6.2 เปนอัตราเลือก ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาจะตองชําระคาใชจายตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด และหากเลือกใชไปแลวไมนอยกวา
12 เดือน สามารถแจงความประสงคขอเปลี่ยนไปใชอัตราประเภทที่ 6.1 ได

ประเภทที่ 7 สูบน้ําเพื่อการเกษตร
สําหรับการใชไฟฟากับเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรของหนวยงานราชการ สหกรณเพื่อ การเกษตร กลุมเกษตรกรที่จดทะเบีย นจัดตั้งกลุม
เกษตรกร กลุมเกษตรกรที่หนวยงานราชการรับรอง โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
7.1 อัตราปกติ
คาพลังงานไฟฟา
คาบริการ
(บาท/หนวย)
(บาท/เดือน)
115.16
100 หนวยแรก
(หนวยที่ 0 – 100)
2.0889
เกิน 100 หนวยขึ้นไป (หนวยที่ 101 เปนตนไป)
3.2405
7.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate : TOU)
คาความตองการพลังไฟฟา
คาพลังงานไฟฟา
คาบริการ
(บาท/กิโลวัตต)
(บาท/หนวย)
(บาท/เดือน)
Peak
Peak Off Peak
7.2.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท
132.93
4.1839 2.6037
228.17
7.2.2 แรงดันต่ํากวา 22 กิโลโวลท
210.00
4.3297 2.6369
228.17
อัตราขั้นต่ํา : ประเภทที่ 7.2 คาไฟฟาต่ําสุดตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมาสิ้นสุดในเดือนปจจุบัน
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ําของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติของผูใชไฟฟา หรือหมอแปลงของการไฟฟาสวนภูมิภาค (เฉพาะที่ติดตั้ง
เครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ําประกอบ ซี.ที.) ใหคํานวณกิโลวัตตและหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซึ่งมิได
วัดรวมไวดวย
2. ประเภทที่ 7.2 เปนอัตราเลือก ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาจะตองชําระคาใชจายตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด และหากเลือกใชไปแลวไมนอยกวา
12 เดือน สามารถแจงความประสงคขอเปลี่ยนไปใชอัตราประเภทที่ 7.1 ได

ประเภทที่ 8 ไฟฟาชั่วคราว
สําหรับการใชไฟฟาเพื่องานกอสราง งานที่จัดขึ้นเปนพิเศษชั่วคราว สถานที่ที่ไมมีทะเบียนบาน และการใชไฟฟาที่ยังปฏิบัติไมถูกตองตาม
ระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
คาพลังงานไฟฟา (ทุกระดับแรงดัน)

หนวยละ

6.8025 บาท

หมายเหตุ ผูใ ช ไ ฟฟ า ที่ ใ ชอั ต ราประเภทนี้ หากมี ค วามประสงค จ ะขอเปลี่ย นเป นประเภทผู ใ ชไ ฟฟ า ถาวร หรื อ การไฟฟา ส ว นภู มิ ภ าคตรวจพบว า ได
เปลี่ยนแปลงการใชไฟฟาเปนอยางอื่นแลว เชน เพื่อประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม หรือบานอยูอาศัย ฯลฯ เมื่อไดยื่นคํารองขอใชไฟฟาถาวรตอการไฟฟา
สวนภูมิภาคในทองถิ่นนั้น พรอมกับเดินสาย และติดตั้งอุปกรณภายในใหเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐาน และชําระเงินคาธรรมเนียมการใชไฟฟาแบบถาวร
ครบถวน ตามหลักเกณฑของการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว คาไฟฟาจะคิดตามอัตราประเภทที่ 1 – 7 แลวแตกรณี
ขอกําหนดชวงเวลาอัตรา TOU
Peak : เวลา 09.00 น. – 22.00 น. วันจันทร – ศุกร และวันพืชมงคล Off Peak : เวลา 22.00 น.– 09.00 น. วันจันทร – ศุกร และวันพืชมงคล
: เวลา 00.00 น.– 24.00 น. วันเสาร – อาทิตย, วันแรงงานแหงชาติ,
วันพืชมงคลที่ตรงกับวันเสาร – อาทิตย และ
วันหยุดราชการตามปกติ (ไมรวมวันหยุดชดเชย)

ขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราคาไฟฟา
1. คาเพาเวอรแฟคเตอรจะเรียกเก็บกับผูใชไฟฟาที่คิดคาความตองการพลังไฟฟา หากเดือนใดมีเพาเวอรแฟคเตอรแลค (Lag) ที่มีความตองการ
พลังไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (กิโลวาร) เกินกวารอยละ 61.97 ของความตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ย ใน 15
นาทีที่สูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (กิโลวัตต) สวนที่เกินจะตองเสียคาเพาเวอรแฟคเตอรในอัตรากิโลวาร (kvar) ละ 56.07 บาท (เศษของกิโลวาร ถาไมถึง
0.5 กิโลวารตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวารขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวาร)
2. คา ไฟฟ าที่เรี ย กเก็บในแตล ะเดื อน ประกอบด วย ค าไฟฟาตามอัต ราข างตน คา ไฟฟา ตามสูตรการปรับอั ตราค าไฟฟาโดยอัต โนมั ติ (Ft)
และภาษีมูลคาเพิ่ม
3. อัตราคาไฟฟาขางตน ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

อัตราคาไฟฟาขางตน เริ่มใชตั้งแต คาไฟฟาประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป

การไฟฟาสวนภูมภิ าค

การไฟฟาสวนภูมิภาค 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2590-9125, 0-2590-9127 โทรสาร 0-2590-9133-4 http://www.pea.co.th Call Center 1129

