


 

                             อัตราค่าไฟฟ้า 
 

  
ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำกับบ้ำนเรือนท่ีอยู่อำศัย รวมท้ังวัด  ส ำนักสงฆ์  และสถำนประกอบศำสนกิจของทุกศำสนำ  ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง    

โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดไฟฟ้ำเครื่องเดียว 
 1.1  อัตราปกติ         ค่าพลังงานไฟฟ้า (บำท/หน่วย)  ค่าบริการ (บำท/เดือน) 
       1.1.1  ใช้พลังงำนไฟฟ้ำไม่เกิน  150 หน่วยต่อเดือน      8.19 
   15 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 15)  2.3488  
   10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25)  2.9882 
   10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35)  3.2405 
   65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100)  3.6237 
   50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150) 3.7171 
   250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) 4.2218 
       เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 4.4217 
  

       1.1.2  ใช้พลังงำนไฟฟ้ำเกิน 150 หน่วยต่อเดือน       38.22 
   150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 150)  3.2484  
   250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) 4.2218 
       เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 4.4217 
 1.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)    ค่าพลังงานไฟฟ้า (บำท/หน่วย)  ค่าบริการ (บำท/เดือน) 
                    Peak    Off Peak  
       1.2.1  แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์               5.1135กกกก  2.6037      312.24 
       1.2.2  แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์                 5.7982     2.6369        38.22 
หมายเหตุ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้ำไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สำย จะจัดเข้ำประเภทท่ี 1.1.1 แต่หำกใช้ไฟฟ้ำเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 
3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้ำประเภทท่ี 1.1.2 และเมื่อใดมีกำรใช้ไฟฟ้ำไม่เกิน 150 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้ำประเภทท่ี 1.1.1 

2. ผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้ำเกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สำย จะจัดเข้ำประเภทท่ี 1.1.2 
3. ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทท่ี 1.1.1 ท่ีใช้ไฟฟ้ำไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนทุกรำย ยังคงได้รับสิทธิค่ำไฟฟ้ำฟรีถึงค่ำไฟฟ้ำประจ ำเดือนธันวำคม 2558 และ

ตั้งแต่ค่ำไฟฟ้ำประจ ำเดือนมกรำคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทท่ี 1.1.1 ท่ีได้รับสิทธิค่ำไฟฟ้ำฟรี จะต้องไม่เป็นนิติบุคคลและมีกำรใช้ไฟฟ้ำไม่เกิน 50 
หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน 

4. ประเภทท่ี 1.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้ำทำงด้ำนแรงต่ ำของหม้อแปลงซ่ึงเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้ำ ให้ค ำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 
เพื่อครอบคลุมกำรสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้ำซ่ึงมิได้วัดรวมไว้ด้วย 

5. ประเภทท่ี 1.2 เป็นอัตรำเลือก ท้ังน้ี ผู้ใช้ไฟฟ้ำจะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด และหำกเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 
12 เดือน สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้อัตรำประเภทท่ี 1.1 ได ้

 

 
 
ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อประกอบธุรกิจ  ธุรกิจรวมกับบ้ำนอยู่อำศัย  อุตสำหกรรม  ส่วนรำชกำร ส ำนักงำน หรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสำหกิจ  สถำนทูต   สถำนท่ีท ำกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงประเทศ สถำนท่ีท ำกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออื่น ๆ 
ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเฉลี่ยใน 15 นำทีสูงสุด ต่ ำกว่ำ 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดไฟฟ้ำเครื่องเดียว 

2.1  อัตราปกติ         ค่าพลังงานไฟฟ้า (บำท/หน่วย)  ค่าบริการ (บำท/เดือน) 
      2.1.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์    3.9086    312.24 
      2.1.2 แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์                     46.16 

   150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 150)  3.2484  
   250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) 4.2218 
       เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 4.4217 

2.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)    ค่าพลังงานไฟฟ้า (บำท/หน่วย)  ค่าบริการ (บำท/เดือน) 
                           Peak    Off Peak  
       2.2.1  แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์               5.1135กกกก  2.6037    312.24 
       2.2.2  แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์                          5.7982     2.6369               46.16 
   
หมายเหตุ 1. ประเภทท่ี 2.2  กรณีติดต้ังเครื่องวัดไฟฟ้ำทำงด้ำนแรงต่ ำของหม้อแปลงซ่ึงเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้ำ ให้ค ำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 
เพื่อครอบคลุมกำรสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้ำซ่ึงมิได้วัดรวมไว้ด้วย 

2. ประเภทท่ี 2.2 เป็นอัตรำเลือก ท้ังน้ี ผู้ใช้ไฟฟ้ำจะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด และหำกเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 
12 เดือน สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้อัตรำประเภทท่ี 2.1 ได ้

3. เดือนใดมีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไปในช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง ให้เปล่ียนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำเป็นประเภทท่ี 3 หรือ 4 หรือ 5 
แล้วแต่กรณี 
 

ประเภทท่ี  1   บ้านอยู่อาศัย 

ประเภทท่ี  2   กิจการขนาดเล็ก 



 
 

 
 
 ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ือประกอบธุรกิจ อุตสำหกรรม ส่วนรำชกำร ส ำนักงำน หรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ 
สถำนทูต  สถำนท่ีท ำกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงประเทศ สถำนท่ีท ำกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงม ี   
ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเฉลี่ยใน 15 นำทีสูงสุดในช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ย 
3 เดือนก่อนหน้ำไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดไฟฟ้ำเครื่องเดียว 

3.1  อัตราปกติ    ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า       ค่าพลังงานไฟฟ้า   ค่าบริการ  
            (บำท/กิโลวัตต์)                     (บำท/หน่วย)  (บำท/เดือน) 
      3.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป             175.70   3.1097    312.24 
      3.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์              196.26   3.1471    312.24 
      3.1.3 แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์              221.50   3.1751    312.24 
3.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)  

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า       ค่าพลังงานไฟฟ้า   ค่าบริการ  
            (บำท/กิโลวัตต์)                     (บำท/หน่วย)  (บำท/เดือน) 
      Peak      Peak      Off Peak 
      3.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป  74.14     4.1025      2.5849   312.24 
      3.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์              132.93     4.1839      2.6037   312.24 
      3.2.3 แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์              210.00     4.3297      2.6369   312.24  

อัตราขั้นต่่า : ค่ำไฟฟ้ำต่ ำสุดต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน 
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้ำทำงด้ำนแรงต่ ำของหม้อแปลงซ่ึงเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้ำ ให้ค ำนวณกิโลวัตต์และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 
เพื่อครอบคลุมกำรสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้ำซ่ึงมิได้วัดรวมไว้ด้วย 
 2. ประเภทท่ี 3.1 เป็นอัตรำส ำหรับผู้ท่ีใช้ไฟฟ้ำในอัตรำประเภทท่ี 3.1 อยู่เดิมก่อนค่ำไฟฟ้ำประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2558 และสำมำรถเลือกใช้
อัตรำประเภทท่ี 3.2 ได ้โดยต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด ท้ังนี้ เมื่อเลือกใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตรำประเภทท่ี 3.1 ไม่ได้  
 3. เดือนใดมีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ค่ำไฟฟ้ำยังคงค ำนวณตำมอัตรำดังกล่ำว หำกควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ 
ติดต่อกันเป็นเวลำ 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำเป็นประเภทท่ี 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ผู้ใช้
ไฟฟ้ำท่ีเคยเลือกใช้อัตรำ TOU และได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยไว้แล้ว จะไมเ่รียกเก็บค่ำใช้จ่ำยอีก 

 
 
 ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ือประกอบธุรกิจ อุตสำหกรรม ส่วนรำชกำร ส ำนักงำน หรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ 
สถำนทูต   สถำนท่ีท ำกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงประเทศ สถำนท่ีท ำกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงม ี 
ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเฉลี่ยใน 15 นำทีสูงสุดในช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ย 3 เดือน      
ก่อนหน้ำเกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดไฟฟ้ำเครื่องเดียว 

4.1  อัตราตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Rate : TOD)     
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า       ค่าพลังงานไฟฟ้า   ค่าบริการ  

            (บำท/กิโลวัตต์)                     (บำท/หน่วย)  (บำท/เดือน) 
      Peak    Partial   Off Peak 
      4.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป 224.30     29.91       0  3.1097    312.24 
      4.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์  285.05     58.88       0  3.1471    312.24 

            4.1.3 แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์  332.71       68.22       0  3.1751    312.24 
   Peak : เวลำ 18.30 – 21.30 น. ของทุกวัน 
   Partial : เวลำ 08.00 – 18.30 น. ของทุกวัน (ค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ คิดเฉพำะส่วนท่ีเกิน Peak) 
   Off Peak : เวลำ 21.30 – 08.00 น. ของทุกวัน 

4.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)  
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า       ค่าพลังงานไฟฟ้า   ค่าบริการ  

            (บำท/กิโลวัตต์)                     (บำท/หน่วย)  (บำท/เดือน) 
      Peak       Peak     Off Peak 
      4.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป  74.14      4.1025     2.5849   312.24 
      4.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์              132.93      4.1839     2.6037   312.24 
      4.2.3 แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์              210.00      4.3297     2.6369   312.24  

อัตราขั้นต่่า : ค่ำไฟฟ้ำต่ ำสุดต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน 
หมายเหตุ 1. ประเภทท่ี 4.1 เป็นอัตรำส ำหรับผู้ท่ีใช้ไฟฟ้ำในอัตรำประเภทท่ี 4.1 อยู่เดิมก่อนค่ำไฟฟ้ำประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2558 และสำมำรถเลือกใช้
อัตรำประเภทท่ี 4.2 ได้ โดยต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด ท้ังนี้ เมื่อเลือกใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตรำประเภทท่ี 4.1 ไม่ได ้  
 2. เดือนใดมีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำไม่ถึง 1,000 กิโลวัตต์ หรือมีกำรใช้ไฟฟ้ำไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน ค่ำไฟฟ้ำยังคงค ำนวณตำมอัตรำ
ดังกล่ำว หำกควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลำ 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำ
เป็นประเภทท่ี 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ท้ังนี ้ผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ีเคยเลือกใช้อัตรำ TOU และได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยไว้แล้ว จะไมเ่รียกเก็บค่ำใช้จ่ำยอีก 
 

ประเภทท่ี  3   กิจการขนาดกลาง 

ประเภทท่ี  4   กิจการขนาดใหญ่ 



 
 
 
 

 ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ือประกอบกิจกำรโรงแรมและกิจกำรใหเ้ช่ำพักอำศัย   ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเฉลี่ย 
ใน 15 นำทีสูงสุดในช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดไฟฟ้ำเครื่องเดียว 

5.1  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)  
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า       ค่าพลังงานไฟฟ้า   ค่าบริการ  

            (บำท/กิโลวัตต์)                     (บำท/หน่วย)  (บำท/เดือน) 
      Peak       Peak     Off Peak 
      5.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป  74.14       4.1025    2.5849   312.24 
      5.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์              132.93       4.1839    2.6037   312.24 
      5.1.3 แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์              210.00       4.3297    2.6369   312.24  
  
5.2 อัตราส่าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าท่ียังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU    

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า       ค่าพลังงานไฟฟ้า   ค่าบริการ  
            (บำท/กิโลวัตต์)                     (บำท/หน่วย)  (บำท/เดือน) 
      5.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป  220.56   3.1097    312.24 
      5.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์   256.07   3.1471    312.24 

           5.2.3 แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์   276.64   3.1751    312.24 
 

อัตราขั้นต่่า : ค่ำไฟฟ้ำต่ ำสุดต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน 
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้ำทำงด้ำนแรงต่ ำของหม้อแปลงซ่ึงเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้ำ ให้ค ำนวณกิโลวัตต์และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 
เพื่อครอบคลุมกำรสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้ำซ่ึงมิได้วัดรวมไว้ด้วย 
 2. ประเภทท่ี 5.1 เป็นอัตรำส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทท่ี 5 ทุกรำย  ส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ียังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU อนุโลมให้คิดประเภทท่ี 5.2    
ไปก่อน 
             3. เดือนใดมีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำไม่ถึง 30 กิโลวัตต์  ค่ำไฟฟ้ำยังคงค ำนวณตำมอัตรำดังกล่ำว หำกควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำไม่ถึง              
30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลำ 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำเป็นประเภทท่ี 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี 
ท้ังนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ีเคยเลือกใช้อัตรำ TOU และได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยไว้แล้ว จะไมเ่รียกเก็บค่ำใช้จ่ำยอีก 
 
 
 
 ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำขององค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรโดยไม่คิดค่ำตอบแทน โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดไฟฟ้ำเครื่องเดียว แต่ไม่รวมถึง       
ส่วนรำชกำร ส ำนักงำน หรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ สถำนทูต  สถำนท่ีท ำกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงประเทศ 
และสถำนท่ีท ำกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศ 

6.1  อัตราปกติ     
                    ค่าพลังงานไฟฟ้า     ค่าบริการ  

               (บำท/หน่วย)    (บำท/เดือน) 
      6.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป      3.4149      312.24 
      6.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์        3.5849       312.24 

           6.1.3 แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์                20.00 
   10 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 10)   2.8013  
       เกิน  10 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 11 เป็นต้นไป)  3.8919 

6.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)  
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า       ค่าพลังงานไฟฟ้า   ค่าบริการ  

            (บำท/กิโลวัตต์)                     (บำท/หน่วย)  (บำท/เดือน) 
      Peak       Peak     Off Peak 
      6.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป  74.14      4.1025     2.5849   312.24 
      6.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์              132.93      4.1839     2.6037   312.24 
      6.2.3 แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์              210.00      4.3297     2.6369   312.24  

อัตราขั้นต่่า : ประเภทท่ี 6.2 ค่ำไฟฟ้ำต่ ำสุดต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน 
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้ำทำงด้ำนแรงต่ ำของหม้อแปลงซ่ึงเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้ำ ให้ค ำนวณกิโลวัตต์และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 
เพื่อครอบคลุมกำรสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้ำซ่ึงมิได้วัดรวมไว้ด้วย 
 2. ประเภทท่ี 6.2 เป็นอัตรำเลือก ท้ังน้ี ผู้ใช้ไฟฟ้ำจะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด และหำกเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 
12 เดือน สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้อัตรำประเภทท่ี 6.1 ได ้
 
 

ประเภทท่ี  5   กิจการเฉพาะอย่าง 
ฉพ 

ประเภทท่ี  6   องค์กรที่ไม่แสวงหาก่าไร 
ไฉพ 



 
 
 
 
 ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำกับเครื่องสูบน้ ำเพื่อกำรเกษตรของหน่วยงำนรำชกำร  สหกรณ์เพื่อกำรเกษตร  กลุ่มเกษตรกรท่ีจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่หน่วยงำนรำชกำรรับรอง โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดไฟฟ้ำเครื่องเดียว 

7.1  อัตราปกติ          ค่าพลังงานไฟฟ้า               ค่าบริการ  
              (บำท/หน่วย)             (บำท/เดือน) 

                  115.16 
100 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 100)            2.0889 

       เกิน 100 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 101 เป็นต้นไป)           3.2405 
7.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)  

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า       ค่าพลังงานไฟฟ้า   ค่าบริการ  
            (บำท/กิโลวัตต์)                     (บำท/หน่วย)  (บำท/เดือน) 
      Peak       Peak     Off Peak 
      7.2.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์              132.93      4.1839    2.6037   228.17 
      7.2.2 แรงดันต่ ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์              210.00      4.3297    2.6369   228.17  

 
อัตราขั้นต่่า : ประเภทท่ี 7.2 ค่ำไฟฟ้ำต่ ำสุดต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน 
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้ำทำงด้ำนแรงต่ ำของหม้อแปลงซ่ึงเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้ำ หรือหม้อแปลงของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (เฉพำะท่ีติ ดตั้ง
เครื่องวัดไฟฟ้ำทำงด้ำนแรงต่ ำประกอบ ซี.ที.) ให้ค ำนวณกิโลวัตต์และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมกำรสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้ำซ่ึงมิได้
วัดรวมไว้ด้วย 
 2. ประเภทท่ี 7.2 เป็นอัตรำเลือก ท้ังน้ี ผู้ใช้ไฟฟ้ำจะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด และหำกเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่ำ  
12 เดือน สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้อัตรำประเภทท่ี 7.1 ได ้
 
 
  

ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่องำนก่อสร้ำง  งำนท่ีจัดขึ้นเป็นพิเศษชั่วครำว  สถำนท่ีท่ีไม่มีทะเบียนบ้ำน และกำรใช้ไฟฟ้ำท่ียังปฏิบัติไม่ถูกต้องตำม
ระเบียบของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดไฟฟ้ำเครื่องเดียว 

 
 
 

 ค่าพลังงานไฟฟ้า (ทุกระดับแรงดัน) หน่วยละ   6.8025  บำท 
 

หมายเหตุ ผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ีใช้อัตรำประเภทน้ี หำกมีควำมประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำถำวร  หรือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคตรวจพบว่ำได้
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ไฟฟ้ำเป็นอย่ำงอื่นแล้ว เช่น เพื่อประกอบธุรกิจ หรืออุตสำหกรรม หรือบ้ำนอยู่อำศัย ฯลฯ เมื่อได้ยื่นค ำร้องขอใช้ไฟฟ้ำถำวรต่อกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคในท้องถิ่นน้ัน พร้อมกับเดินสำย และติดตั้งอุปกรณ์ภำยในให้เรียบร้อยถูกต้องตำมมำตรฐำน และช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรใช้ไฟฟ้ำแบบถำวร
ครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคแล้ว ค่ำไฟฟ้ำจะคิดตำมอัตรำประเภทท่ี 1 – 7 แล้วแต่กรณี 
 

ข้อก่าหนดช่วงเวลาอัตรา TOU 
Peak : เวลำ 09.00 น. – 22.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล Off Peak : เวลำ 22.00 น.– 09.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล 

              : เวลำ 00.00 น.– 24.00 น. วันเสำร์ – อำทิตย์, วันแรงงำนแห่งชำติ,                                                                                          
                                                  วันพืชมงคลท่ีตรงกับวันเสำร์ – อำทิตย์ และ 

                                                 วันหยุดรำชกำรตำมปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)  
 
 
  

1. ค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์จะเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ีคิดค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ หำกเดือนใดมีเพำเวอร์แฟคเตอร์แลค (Lag) ท่ีมีควำมต้องกำร
พลังไฟฟ้ำรีแอคตีฟเฉลี่ยใน  15  นำทีท่ีสูงสุดในช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง (กิโลวำร์) เกินกว่ำร้อยละ 61.97  ของควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแอคตีฟเฉลี่ย ใน 15 
นำทีท่ีสูงสุดในช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง (กิโลวัตต์) ส่วนท่ีเกินจะต้องเสียค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรำกิโลวำร์ (kvar) ละ 56.07 บำท (เศษของกิโลวำร์ ถ้ำไม่ถึง 
0.5 กิโลวำร์ตัดท้ิง  ตั้งแต่ 0.5 กิโลวำร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวำร์)  

2. ค่ำไฟฟ้ำท่ีเรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่ำไฟฟ้ำตำมอัตรำข้ำงต้น ค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ  (Ft)         
และภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

3. อัตรำค่ำไฟฟ้ำข้ำงต้น ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
อัตรำค่ำไฟฟ้ำข้ำงต้น   เริ่มใช้ตั้งแต่   ค่าไฟฟ้าประจ่าเดือน  พฤศจิกายน 2561  เป็นต้นไป 

                                 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 200 ถนนงำมวงศ์วำน  แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2590-9125, 0-2590-9127 โทรสำร 0-2590-9133-4  http://www.pea.co.th  Call Center 1129 

ประเภทท่ี  7   สูบน้่าเพื่อการเกษตร 
ฉพ 

ประเภทท่ี  8   ไฟฟ้าชั่วคราว 
ฉพ 

ข้อก่าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า 
ฉพ 

http://www.pea.co.th/


 

อตัราคา่ไฟฟา้ส ารอง 
กรณทีี ่1 

  ส าหรับการใช้ไฟฟ้า เฉพาะที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเองเป็นหลัก  
แต่มีความต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส ารองไว้ทดแทน ในกรณีที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขัดข้องในการผลิตไฟฟ้า 
หรือหยุดซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษาตามแผนงานท่ีได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 
 1.1 เดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าส ารอง :  ค่าไฟฟ้าค านวณจาก ความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญา 
       ความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญา 
     ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า                   ค่าบริการ  
                             (บาท/กิโลวัตต์)                  (บาท/เดือน) 

     1.1.1 แรงดัน 69 กิโลโวลท์ข้ึนไป  52.71          312.24 
                 1.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท ์  58.88          312.24 
                 1.1.3 แรงดันต่ ากว่า 22 กิโลโวลท ์  66.45          312.24 

 1.2 เดือนที่มีการใช้ไฟฟ้าส ารอง 
      1.2.1 ความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงส่วนที่ไม่เกินความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญา  คิดตามอัตรา    
ค่าไฟฟ้าปกติ 

     1.2.2 ความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ีต่ าหรือสูงกว่าสัญญา 
 เฉพาะส่วนต่ ากว่าสัญญา           คิดความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ีต่ ากว่าสัญญา    
       ตามอัตราไฟฟ้าส ารอง ข้อ 1.1  
       เฉพาะส่วนท่ีสูงกว่าสัญญา       คิดความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ีสูงกว่าสัญญา  
                 เป็น 2 เท่า ของอัตราค่าไฟฟ้าปกติ  
      1.2.3 ค่าพลังงานไฟฟ้า    :    คิดตามอัตราค่าไฟฟ้าปกติ  
      1.2.4 ค่าบริการ   :   คิดตามอัตราข้อ 1.1 

  หมายเหตุ  :  ค่าไฟฟ้าต่ าสุดต้องไม่ต่ ากว่าค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองข้อ 1.1 

กรณทีี ่2 

  ส าหรับการใช้ไฟฟ้า เฉพาะที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเอง ผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน 
(Cogeneration) และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเองเป็นหลัก แต่มีความต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้า      
ส่วนภูมิภาคเพื่อส ารองไว้ทดแทน ในกรณีที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขัดข้องในการผลิตไฟฟ้า  หรือหยุดซ่อมแซม  หรือบ ารุงรักษา
ตามแผนงานท่ีได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 
 2.1 เดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าส ารอง :  ค่าไฟฟ้าค านวณจาก ความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญา 
      ความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญา 
     ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า         ค่าบริการ 
              (บาท/กิโลวัตต์)                  (บาท/เดือน) 

2.1.1 แรงดัน 69 กิโลโวลท์ข้ึนไป  26.36           312.24 
                2.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท ์  29.44           312.24 
            2.1.3 แรงดันต่ ากว่า 22 กิโลโวลท ์  33.22           312.24 
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 2.2 เดือนที่มีการใช้ไฟฟ้าส ารอง 
 2.2.1 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงแต่ไม่เกินความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญา คิดตามอัตรา     
ค่าไฟฟ้าปกติ 
 2.2.2 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ีต่ าหรือสูงกว่าสัญญา 
 เฉพาะส่วนต่ ากว่าสัญญา     คิดความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ีต่ ากว่าสัญญา    
                 ตามอัตราค่าไฟฟ้าส ารอง ข้อ 2.1  
    เฉพาะส่วนท่ีสูงกว่าสัญญา   คิดความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ีเกินจากสัญญา  
            เป็น 2 เท่า ของอัตราค่าไฟฟ้าปกติ  
     2.2.3  ค่าพลังงานไฟฟ้า : คิดตามอัตราค่าไฟฟ้าปกติ  
     2.2.4  ค่าบริการ : คิดตามอัตราข้อ 2.1 

  หมายเหตุ  : ค่าไฟฟ้าต่ าสุดต้องไม่ต่ ากว่าค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองข้อ 2.1 

 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
 1.  ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทน้ีต้องจัดท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และแจ้งปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าเพื่อใช้ส าหรับไฟฟ้า
ส ารอง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้พิจารณาปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าส ารอง ให้เหมาะสมกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
ที่ติดตั้ง 
 2. ต้องมีตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าในรอบปี  (Annual  Load   Factor)   ไม่เกินร้อยละ 15  หากเกินร้อยละ 15    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยกเลิกการขอใช้อัตราค่าไฟฟ้าส ารอง และเปลี่ยนไปคิดอัตราเดิมในเดือนท่ี 13 
 3. หากความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงในช่วง On-Peak (ของอัตรา TOU)   ของเดือนใด ๆ   สูงกว่าความต้องการ
พลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญานับได้ครบ 6 เดือน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะน าความต้องการพลังไฟฟ้าที่สูงสุดที่ใช้จริงใน
ช่วงเวลาดังกล่าวมาก าหนดเป็นความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญาในเดือนถัดไป 
 4. ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าในรอบปี (Annual Load Factor) ค านวณจากรอบปีของการใช้ไฟฟ้าส ารองตามสัญญา  
ปีละ 1 ครั้ง ดังนี ้
 

ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าในรอบปี =
จ านวนพลังงานไฟฟ้ารวมในรอบปี

(ความต้องการพลังไฟฟ้าที่สูงสดุในรอบปี × ช่ัวโมงในรอบปี)
 

ขอ้ก าหนดอตัราคา่ไฟฟา้ 
 1. หากเดือนใดมีเพาเวอร์แฟคเตอร์แลค (Lag) ที่มีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  (กิโลวาร์) เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ย ใน 15 นาทีที่สูงสุดใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (กิโลวัตต์)  ส่วนท่ีเกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ (KVAR) ละ 56.07 บาท (เศษของ
กิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์) 

 2. ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าตามอัตราข้างต้น  และค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตรา 
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)  และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

เริม่ใชต้ัง้แต ่   คา่ไฟฟา้ประจ าเดอืน  พฤศจกิายน 2561  เปน็ต้นไป 

การไฟฟา้สว่นภมูภิาค 
 

X 100% 
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อตัราค่าไฟฟา้ประเภททีส่ามารถงดจา่ยไฟฟา้ได้ 
ส าหรบัอตัราตามชว่งเวลาของการใช้ (Interruptible Rate for TOU Rate) 

------------------------------------------------------------- 

อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ เป็นอัตราเลือกอีกประเภทหนึ่ง ที่ใช้ควบคู่กับอัตรา
ปกติ ส าหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผู้ใช้ไฟฟ้า 
 เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดใหญ่ที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าตั้งแต่ 5,000 กิโลวัตต์ ขึ้นไป  
และมีปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าที่สามารถให้งดจ่ายไฟฟ้าได้  (Interruptible Demand) ไม่น้อยกว่า  
1,000  กิโลวัตต์ เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ 

2. ค าจ ากัดความ 
 2.1 Interruptible Demand หมายถงึ ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
งดจ่ายไฟฟ้าได้ เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ 
 2.2 Firm Demand หมายถึง ผลต่างของ Maximum Demand (พลังไฟฟ้าสูงสุด) กับ 
Interruptible Demand  
 2.3 Maximum Take หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดช่วง Peak ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าท าสัญญากับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคว่าจะไม่สามารถงดการใช้ไฟฟ้าได้ต่ ากว่านี้ 

3. เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้า 
 3.1 ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 
       ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการซื้อไฟฟ้าประเภท Interruptible Rate นี้ จะต้องท าสัญญาระบุ
ปริมาณ Interruptible Demand และ Maximum Take ที่แน่นอนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะท าการตรวจสอบความเป็นไปได้ของปริมาณ Interruptible Demand และ Maximum Take 
ก่อนท าสัญญา 

 3.2 การแจ้งงดจ่ายไฟฟ้า 
       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ เวลางดจ่ายไฟฟ้า และระยะเวลางดจ่ายไฟฟ้า 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยทางโทรสาร โทรศัพท์ หรือ Internet 

 3.3 การงดใช้ไฟฟ้า 
 3.3.1 เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับแจ้งเวลาของดจ่ายไฟฟ้า  จะต้องด าเนินการดับ   หรือลดการใช้ไฟฟ้า
ให้ได้ปริมาณ Interruptible Demand ตามเวลา และระยะเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้ง ตามข้อ 3.2    
โดยปริมาณพลังไฟฟ้าให้อ่านจากมาตรวัดค่าพลังไฟฟ้า (Demand Meter)  ก่อนงดจ่ายไฟฟ้า  เทียบกับ    
เมื่อด าเนินการงดจ่ายไฟฟ้าแล้ว 
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 3.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ลดการใช้ไฟฟ้าถึงระดับ Maximum Take  แต่ปริมาณ Interruptible 
Demand น้อยกว่าสัญญา ให้ถือว่าไม่ผิดสัญญา 
              หากลดการใช้ไฟฟ้าถึงระดับ Maximum Take แต่ปริมาณ Interruptible Demand    
น้อยกว่าสัญญา 2 ครั้งแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถปรับปริมาณ Interruptible Demand ใหม่ได้ 

4. การแก้ไขปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 
 4.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอแก้ไขปริมาณ Interruptible Demand และ/หรือ Maximum Take        
ที่ท าสัญญาไว้ได้ โดยท าหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และมีระยะเวลา
การแจ้งแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

 4.2 การไฟฟ้าสามารถขอแก้ไขปริมาณ Interruptible Demand และ/หรือ Maximum Take       
ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถงดการใช้ไฟฟ้าได้ 2 ครั้ง ตามข้อ 3.3.2  โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 

 4.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถขอแก้ไขปริมาณ Interruptible Demand และ/หรือ Maximum 
Take เมื่อปริมาณ Firm Demand น้อยกว่าปริมาณ Maximum Take เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน หรือ     
เป็นเวลา 3 เดือน ในรอบปีสัญญา โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 

5. วัน-เวลางดจ่ายไฟ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะของดจ่ายไฟฟ้า (Interrupt) ระหว่างเวลา 09.00 - 22.00 น. (ยกเว้น       
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ)  โดยมีจ านวนครั้ง และระยะเวลา ตามข้อ 6 

6. จ านวนครั้งและระยะเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถงดจ่ายไฟฟ้า 
 มี 3 ทางเลือก โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าตาม ข้อ 14 ดังนี้ 

    ทางเลือกท่ี 1 การงดจ่ายไฟฟ้า  ไม่เกิน  3  ชม/ครั้ง,    2  ครั้ง/วัน,    10  ครั้ง/เดือน,     40  ครั้ง/ปี 
    ทางเลือกท่ี 2 การงดจ่ายไฟฟ้า  ไม่เกิน  3  ชม/ครั้ง,    1  ครั้ง/วัน,    10  ครั้ง/เดือน,     20  ครั้ง/ปี  
    ทางเลือกท่ี 3 การงดจ่ายไฟฟ้า  ไม่เกิน  6  ชม/ครั้ง,    1  ครั้ง/วัน,    10  ครั้ง/เดือน,     20  ครั้ง/ปี   

7. การผิดสัญญา 
 เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งงดจ่ายไฟฟ้าตามข้อ 3.2 และผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 3.3    
ให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา จะมีบทปรับกรณีผิดสัญญา ตามข้อ 8 

8. บทปรับกรณีผิดสัญญา 
 กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถดับไฟฟ้าได้ตามที่ท าสัญญาไว้ (ในรอบปีนับจากวันเริ่มต้นสัญญา )            
จะมีบทปรับ ดังนี้ 

  ครั้งที่ 1     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส าหรับ Interruptible 
Demand เป็น 1.5 เท่าของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่  

  ครั้งที่ 2     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส าหรับ Interruptible 
Demand เป็น 2 เท่าของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง  Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่ 
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 ครั้งที่ 3     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส าหรับ Interruptible 
Demand เป็น 3 เท่าของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่ 

  ครั้งที่ 4     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส าหรับ Interruptible 
Demand เป็น 3 เท่าของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่ และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอัตรา Interruptible ได้ ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะกลับไป
ซื้อไฟฟ้าในอัตราปกติเช่นเดิม 

 ส าหรับการขอดับไฟฟ้าครั้งแรก  นับจากวันเริ่มต้นสัญญา  หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถดับไฟฟ้าได้ตาม
สัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะผ่อนผันคิดค่าไฟฟ้า Interruptible Demand ตามอัตราปกติ โดยไม่นับ    
เป็นการผิดสัญญาครั้งที่ 1  แต่หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ 2 ครั้ง หรือครั้งแรกปฏิบัติได้    
ครั้งที่สองปฏิบัติไม่ได้ จะถูกปรับโดยนับเป็นการผิดสัญญาครั้งท่ี 1    

9. มาตรวัดไฟฟ้า 
 การท าสัญญา  Interruptible Rate จะใช้มาตรวัดไฟฟ้าชนิดที่อ่านได้ทั้งพลังงานไฟฟ้า และ       
ความต้องการพลังไฟฟ้าทุก ๆ 15 นาที   และอ่านย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 31 วัน   โดยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ 

10. อายุของสัญญา 
 อายุของสัญญาก าหนดไว้ 5 ปี เมื่อครบอายุสัญญา คู่สัญญาจะพิจารณาด าเนินการต่อไป 

11. การยกเลิกสัญญา 
 ในระหว่างอายุสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ ในกรณีต่อไปนี้ 

 11.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าขอยกเลิกสัญญาได้เมื่อปฏิบัติตามสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันเริ่มต้น
ของสัญญา 
  11.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 1 ปี 
  11.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามีปริมาณ Interruptible 
Demand ต่ ากว่า 1,000 กิโลวัตต์ 

12.  กรณียกเว้น 
 กรณีต่อไปนี้ เป็นกรณียกเว้น นอกเหนือจากการแจ้งให้งดจ่ายไฟฟ้าตามเงื่อนไขการรับซื้อ
ไฟฟ้าประเภท Interruptible Rate 

  12.1 กรณีไฟฟ้าดับจากเหตุขัดข้องในระบบ หรือการแจ้งดับไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพ่ือการบ ารุงรักษา หรือก่อสร้างปรับปรุง 

  12.2 กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ในภาวะ Shut Down Load ที่รับไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    
ซึ่งเป็นการ Shut Down ตามแผนบ ารุงรักษาประจ าปี หรือ  Shut  Down   เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน  และผู้ใช้
ไฟฟ้าได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบทันทีที่เกิดเหตุดังกล่าวแล้ว 
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13. ปรมิาณพลงัไฟฟา้คดิเงนิ 
 ปริมาณพลังไฟฟ้าคิดเงินส าหรับอัตราประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ คือ Interruptible Demand 
ที่ท าสัญญาไว้ 

 ปริมาณพลังไฟฟ้าคิดเงินส าหรับอัตราปกติ (อัตรา TOU) คือ Firm Demand 

14. อัตราค่าไฟฟา้ประเภททีส่ามารถงดจา่ยไฟฟา้ได้ 

    ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า  ค่าพลังงานไฟฟ้า      ค่าบริการ 
             (บาท/กิโลวัตต)์              (บาท/หน่วย)               (บาท/เดือน) 

               1*           1*       2*  

ทางเลือกท่ี 1 และ 3 
แรงดัน 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป     14.83           4.1025     2.5849       312.24 
แรงดัน 22-33 กิโลโวลท ์      26.59           4.1839     2.6037       312.24 

ทางเลือกท่ี 2 
แรงดัน 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป     44.48  4.1025     2.5849       312.24      
แรงดัน 22-33 กิโลโวลท ์      79.76  4.1839     2.6037       312.24         

 

ข้อก าหนดชว่งเวลาอตัรา  TOU 
        1.* Peak       : เวลา 09.00 น. - 22.00 น. วันจันทร์ -ศุกร์  และวันพืชมงคล 
        2.* Off Peak  : เวลา 22.00 น. - 09.00 น. วันจันทร์ -ศุกร์  และวันพืชมงคล 

                  : เวลา 00.00 น. - 24.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์, วันแรงงานแห่งชาติ,  
                                                                   วันพืชมงคลที่ตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ และ 

                                                       วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)    
 

ข้อก าหนดเกี่ยวกบัอตัราคา่ไฟฟ้า 

 1. หากเดือนใดมีเพาเวอร์แฟคเตอร์แลค (Lag) ที่มีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาที 
ที่สูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  (กิโลวาร์) เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ย   
ใน 15 นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (กิโลวัตต์)   โดยส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรา
กิโลวาร์ (KVAR) ละ 56.07 บาท (เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 
1 กิโลวาร์) 
 2. ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าตามอัตราข้างต้น  และค่าไฟฟ้าตามสูตร
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)  และภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

เริม่ใชต้ัง้แต ่  ค่าไฟฟา้ประจ าเดอืน  พฤศจกิายน 2561  เป็นตน้ไป 
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 


