


 
 

                             อัตราคาไฟฟา 

 
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 (หนวยท่ี 0 – 15)  2.3488  
   10 หนวยตอไป (หนวยท่ี 16 – 25)  2.9882 
   10 หนวยตอไป (หนวยท่ี 26 – 35)  3.2405 
   65 หนวยตอไป (หนวยท่ี 36 – 100)  3.6237 
   50 หนวยตอไป (หนวยท่ี 101 – 150) 3.7171 
   250 หนวยตอไป (หนวยท่ี 151 – 400) 4.2218 
       เกิน 400 หนวยขึ้นไป (หนวยท่ี 401 เปนตนไป) 4.4217 
  

       1.1.2  ใชพลังงานไฟฟาเกิน 150 หนวยตอเดือน       24.62 
   150 หนวยแรก (หนวยท่ี 0 – 150)  3.2484  
   250 หนวยตอไป (หนวยท่ี 151 – 400) 4.2218 
       เกิน 400 หนวยขึ้นไป (หนวยท่ี 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               5.1135     2.6037      312.24 
       1.2.2  แรงดันต่ำกวา 22 กิโลโวลท                 5.7982     2.6369        24.62 
หมายเหตุ 1. ผูใชไฟฟาท่ีติดต้ังเครื่องวัดไฟฟาไมเกิน 5 แอมป 220 โวลท 1 เฟส 2 สาย จะจดัเขาประเภทท่ี 1.1.1 แตหากใชไฟฟาเกิน 150 หนวยติดตอกัน 
3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเขาประเภทท่ี 1.1.2 และเม่ือใดมีการใชไฟฟาไมเกิน 150 หนวย ติดตอกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเขาประเภทท่ี 1.1.1 

2. ผูใชไฟฟาท่ีติดต้ังเครื่องวัดไฟฟาเกิน 5 แอมป 220 โวลท 1 เฟส 2 สาย จะจัดเขาประเภทท่ี 1.1.2 
3. ผูใชไฟฟาประเภทท่ี 1.1.1 ท่ีใชไฟฟาไมเกิน 50 หนวยตอเดือนทุกราย ยังคงไดรับสิทธิคาไฟฟาฟรถีึงคาไฟฟาประจำเดือนธันวาคม 2558 และ

ต้ังแตคาไฟฟาประจำเดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ผูใชไฟฟาประเภทท่ี 1.1.1 ท่ีไดรับสิทธิคาไฟฟาฟรี จะตองไมเปนนิติบุคคลและมีการใชไฟฟาไมเกิน 50 
หนวยตอเดือน ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน นับถึงเดือนปจจุบัน 

4. ประเภทท่ี 1.2 กรณีติดต้ังเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ำของหมอแปลงซ่ึงเปนสมบัติของผูใชไฟฟา ใหคำนวณหนวยคิดเงินเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 2 
เพ่ือครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซ่ึงมิไดวัดรวมไวดวย 

5. ประเภทที่ 1.2 เปนอัตราเลือก ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาจะตองชำระคาใชจายตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกำหนด และหากเลือกใชไปแลวไมนอยกวา 
12 เดือน สามารถแจงความประสงคขอเปล่ียนไปใชอัตราประเภทท่ี 1.1 ได 

 

 
สำหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ  ธุรกิจรวมกับบานอยูอาศัย  อุตสาหกรรม  สวนราชการ สำนักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สถานทูต   สถานที่ทำการของหนวยงานราชการตางประเทศ สถานที่ทำการขององคการระหวางประเทศ หรืออื่น ๆ 
ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีความตองการพลังไฟฟาเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุด ต่ำกวา 30 กิโลวัตต โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว 

2.1  อัตราปกต ิ         คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย)  คาบริการ (บาท/เดือน) 
      2.1.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท    3.9086    312.24 
      2.1.2 แรงดันต่ำกวา 22 กิโลโวลท                     33.29 

   150 หนวยแรก (หนวยท่ี 0 – 150)  3.2484  
   250 หนวยตอไป (หนวยท่ี 151 – 400) 4.2218 
       เกิน 400 หนวยขึ้นไป (หนวยท่ี 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               5.1135     2.6037    312.24 
       2.2.2  แรงดันต่ำกวา 22 กิโลโวลท                          5.7982     2.6369               33.29 
   
หมายเหตุ 1. ประเภทท่ี 2.2  กรณีติดต้ังเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ำของหมอแปลงซ่ึงเปนสมบัติของผูใชไฟฟา ใหคำนวณหนวยคิดเงินเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 2 
เพ่ือครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซ่ึงมิไดวัดรวมไวดวย 

2. ประเภทที่ 2.2 เปนอัตราเลือก ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาจะตองชำระคาใชจายตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกำหนด และหากเลือกใชไปแลวไมนอยกวา 
12 เดือน สามารถแจงความประสงคขอเปล่ียนไปใชอัตราประเภทท่ี 2.1 ได 

3. เดือนใดมีความตองการพลังไฟฟาต้ังแต 30 กิโลวัตตขึ้นไปในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ใหเปล่ียนประเภทผูใชไฟฟาเปนประเภทท่ี 3 หรือ 4 หรือ 5 
แลวแตกรณ ี
 

ประเภทท่ี  1   บานอยูอาศัย 

ประเภทท่ี  2   กิจการขนาดเล็ก 



 
 
 

 
 สำหรับการใชไฟฟาเพ่ือประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม สวนราชการ สำนักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
สถานทูต  สถานที่ทำการของหนวยงานราชการตางประเทศ สถานที่ทำการขององคการระหวางประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมี    
ความตองการพลังไฟฟาเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ต้ังแต 30 กิโลวัตต แตไมถึง 1,000 กิโลวัตต และมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉล่ีย 
3 เดือนกอนหนาไมเกิน 250,000 หนวยตอเดือน โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว 

3.1  อัตราปกต ิ    คาความตองการพลังไฟฟา       คาพลังงานไฟฟา   คาบริการ  
            (บาท/กิโลวัตต)                     (บาท/หนวย)  (บาท/เดือน) 
      3.1.1 แรงดันต้ังแต 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 แรงดันต้ังแต 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 เดือนท่ีผานมาส้ินสุดในเดือนปจจุบัน 
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ำของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติของผูใชไฟฟา ใหคำนวณกิโลวัตตและหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2 
เพ่ือครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซ่ึงมิไดวัดรวมไวดวย 
 2. ประเภทที่ 3.1 เปนอัตราสำหรับผูที่ใชไฟฟาในอัตราประเภทที่ 3.1 อยูเดิมกอนคาไฟฟาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 และสามารถเลือกใช
อัตราประเภทท่ี 3.2 ได โดยตองชำระคาใชจายตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกำหนด ท้ังน้ี เม่ือเลือกใชแลวจะกลับไปใชอัตราประเภทท่ี 3.1 ไมได  
 3. เดือนใดมีความตองการพลังไฟฟาไมถึง 30 กิโลวัตต คาไฟฟายังคงคำนวณตามอัตราดังกลาว หากความตองการพลังไฟฟาไมถึง 30 กิโลวัตต 
ติดตอกันเปนเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไมถึง 30 กิโลวัตตอีก ใหเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟาเปนประเภทที่ 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ทั้งน้ี ผูใช
ไฟฟาท่ีเคยเลือกใชอัตรา TOU และไดชำระคาใชจายไวแลว จะไมเรียกเก็บคาใชจายอีก 

 
 สำหรับการใชไฟฟาเพ่ือประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม สวนราชการ สำนักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
สถานทูต   สถานท่ีทำการของหนวยงานราชการตางประเทศ สถานท่ีทำการขององคการระหวางประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมี  ความ
ตองการพลังไฟฟาเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ต้ังแต 1,000 กิโลวัตตขึ้นไป หรือมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉล่ีย 3 เดือน      กอนหนา
เกิน 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 แรงดันต้ังแต 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 คิดเฉพาะสวนท่ีเกิน 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 แรงดันต้ังแต 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 เดือนท่ีผานมาส้ินสุดในเดือนปจจุบัน 
หมายเหตุ 1. ประเภทที่ 4.1 เปนอัตราสำหรับผูที่ใชไฟฟาในอัตราประเภทที่ 4.1 อยูเดิมกอนคาไฟฟาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 และสามารถเลือกใช
อัตราประเภทท่ี 4.2 ได โดยตองชำระคาใชจายตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกำหนด ท้ังน้ี เม่ือเลือกใชแลวจะกลับไปใชอัตราประเภทท่ี 4.1 ไมได  
 2. เดือนใดมีความตองการพลังไฟฟาไมถึง 1,000 กิโลวัตต หรือมีการใชไฟฟาไมเกิน 250,000 หนวยตอเดือน คาไฟฟายังคงคำนวณตามอัตรา
ดังกลาว หากความตองการพลังไฟฟาไมถึง 30 กิโลวัตต ติดตอกันเปนเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไมถึง 30 กิโลวัตตอีก ใหเปล่ียนประเภทผูใชไฟฟา
เปนประเภทท่ี 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณ ีท้ังน้ี ผูใชไฟฟาท่ีเคยเลือกใชอัตรา TOU และไดชำระคาใชจายไวแลว จะไมเรียกเก็บคาใชจายอีก 

ประเภทท่ี  3   กิจการขนาดกลาง 

ประเภทท่ี  4   กิจการขนาดใหญ 



 
 

 
 สำหรับการใชไฟฟาเพ่ือประกอบกิจการโรงแรมและกิจการใหเชาพักอาศัย   ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 
ใน 15 นาทีสูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ต้ังแต 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 แรงดันต้ังแต 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 อัตราสำหรับผูใชไฟฟาท่ียังไมไดติดตั้งมิเตอร TOU    

คาความตองการพลังไฟฟา       คาพลังงานไฟฟา   คาบริการ  
            (บาท/กิโลวัตต)                     (บาท/หนวย)  (บาท/เดือน) 
      5.2.1 แรงดันต้ังแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป  220.56   3.1097    312.24 
      5.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท   256.07   3.1471    312.24 

           5.2.3 แรงดันต่ำกวา 22 กิโลโวลท   276.64   3.1751    312.24 
 

อัตราขั้นต่ำ : คาไฟฟาต่ำสุดตองไมต่ำกวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในรอบ 12 เดือนท่ีผานมาส้ินสุดในเดือนปจจุบัน 
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ำของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติของผูใชไฟฟา ใหคำนวณกิโลวัตตและหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2 
เพ่ือครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซ่ึงมิไดวัดรวมไวดวย 
 2. ประเภทที่ 5.1 เปนอัตราสำหรับผูใชไฟฟาประเภทที่ 5 ทุกราย  สำหรับผูใชไฟฟาท่ียังไมไดติดตั้งมิเตอร TOU อนุโลมใหคิดประเภทที่ 5.2    
ไปกอน 
             3. เดือนใดมีความตองการพลังไฟฟาไมถึง 30 กิโลวัตต  คาไฟฟายังคงคำนวณตามอัตราดังกลาว หากความตองการพลังไฟฟาไมถึง 30 กิโลวัตต 
ติดตอกันเปนเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไมถึง 30 กิโลวัตตอีก ใหเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟาเปนประเภทที่ 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ทั้งน้ี ผูใช
ไฟฟาท่ีเคยเลือกใชอัตรา TOU และไดชำระคาใชจายไวแลว จะไมเรียกเก็บคาใชจายอีก 
 

 
 สำหรับการใชไฟฟาขององคกรที่มีวัตถุประสงคในการใหบริการโดยไมคิดคาตอบแทน โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว แตไมรวมถึง       
สวนราชการ สำนักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต  สถานที่ทำการของหนวยงานราชการตางประเทศ 
และสถานท่ีทำการขององคการระหวางประเทศ 

6.1  อัตราปกต ิ     
                    คาพลังงานไฟฟา     คาบริการ  

               (บาท/หนวย)    (บาท/เดือน) 
      6.1.1 แรงดันต้ังแต 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 (หนวยท่ี 0 – 10)   2.8013  
       เกิน  10 หนวยขึ้นไป (หนวยท่ี 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 แรงดันต้ังแต 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 : ประเภทท่ี 6.2 คาไฟฟาต่ำสุดตองไมต่ำกวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในรอบ 12 เดือนท่ีผานมาส้ินสุดในเดือนปจจุบัน 
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ำของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติของผูใชไฟฟา ใหคำนวณกิโลวัตตและหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2 
เพ่ือครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซ่ึงมิไดวัดรวมไวดวย 
 2. ประเภทที่ 6.2 เปนอัตราเลือก ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาจะตองชำระคาใชจายตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกำหนด และหากเลือกใชไปแลวไมนอยกวา 
12 เดือน สามารถแจงความประสงคขอเปล่ียนไปใชอัตราประเภทท่ี 6.1 ได 
 
 

ประเภทท่ี  5   กิจการเฉพาะอยาง 
 

ประเภทท่ี  6   องคกรท่ีไมแสวงหากำไร 
 



 
 

 
 สำหรับการใชไฟฟากับเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรของหนวยงานราชการ  สหกรณเพื่อการเกษตร  กลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุม
เกษตรกร กลุมเกษตรกรท่ีหนวยงานราชการรับรอง โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว 

7.1  อัตราปกต ิ          คาพลังงานไฟฟา               คาบริการ  
              (บาท/หนวย)             (บาท/เดือน) 

                  115.16 
100 หนวยแรก (หนวยท่ี 0 – 100)            2.0889 

       เกิน 100 หนวยขึ้นไป (หนวยท่ี 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   204.07 
      7.2.2 แรงดันต่ำกวา 22 กิโลโวลท              210.00      4.3297    2.6369   204.07  

 
อัตราขั้นต่ำ : ประเภทท่ี 7.2 คาไฟฟาต่ำสุดตองไมต่ำกวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในรอบ 12 เดือนท่ีผานมาส้ินสุดในเดือนปจจุบัน 
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ำของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติของผูใชไฟฟา หรือหมอแปลงของการไฟฟาสวนภูมิภาค (เฉพาะที่ติดต้ัง
เครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ำประกอบ ซี.ที.) ใหคำนวณกิโลวัตตและหนวยคิดเงินเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 2 เพ่ือครอบคลุมการสูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซ่ึงมิได
วัดรวมไวดวย 
 2. ประเภทที่ 7.2 เปนอัตราเลือก ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาจะตองชำระคาใชจายตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกำหนด และหากเลือกใชไปแลวไมนอยกวา 
12 เดือน สามารถแจงความประสงคขอเปล่ียนไปใชอัตราประเภทท่ี 7.1 ได 
 

 
สำหรับการใชไฟฟาเพื่องานกอสราง  งานที่จัดขึ้นเปนพิเศษชั่วคราว  สถานที่ที่ไมมีทะเบียนบาน และการใชไฟฟาที่ยังปฏิบัติไมถูกตองตาม

ระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว 
 
 
 

 คาพลังงานไฟฟา (ทุกระดับแรงดัน) หนวยละ   6.8025  บาท 
 

หมายเหตุ ผูใชไฟฟาที ่ใชอัตราประเภทนี้ หากมีความประสงคจะขอเปล่ียนเปนประเภทผูใชไฟฟาถาวร  หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจพบวาได
เปล่ียนแปลงการใชไฟฟาเปนอยางอื่นแลว เชน เพ่ือประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม หรือบานอยูอาศัย ฯลฯ เม่ือไดยื่นคำรองขอใชไฟฟาถาวรตอการไฟฟา
สวนภูมิภาคในทองถิ่นนั้น พรอมกับเดินสาย และติดตั้งอุปกรณภายในใหเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐาน และชำระเงินคาธรรมเนียมการใชไฟฟาแบบถาวร
ครบถวน ตามหลักเกณฑของการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว คาไฟฟาจะคิดตามอัตราประเภทท่ี 1 – 7 แลวแตกรณ ี
 

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,                                                                                          

                                                  วันพืชมงคลท่ีตรงกับวันเสาร – อาทิตย และ 
                                                 วันหยุดราชการตามปกติ (ไมรวมวันหยุดชดเชย)  

 

 
1. คาเพาเวอรแฟคเตอรจะเรียกเก็บกับผูใชไฟฟาที่คิดคาความตองการพลังไฟฟา หากเดือนใดมีเพาเวอรแฟคเตอรแลค (Lag) ที่มีความตองการ

พลังไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน  15  นาทีท่ีสูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (กิโลวาร) เกินกวารอยละ 61.97  ของความตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ย ใน 15 
นาทีท่ีสูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง (กิโลวัตต) สวนท่ีเกินจะตองเสียคาเพาเวอรแฟคเตอรในอัตรากิโลวาร (kvar) ละ 56.07 บาท (เศษของกิโลวาร ถาไมถึง 
0.5 กิโลวารตัดท้ิง  ต้ังแต 0.5 กิโลวารขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวาร)  

2. คาไฟฟาที ่เรียกเก็บในแตละเดือน ประกอบดวย คาไฟฟาตามอัตราขางตน คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft)         
และภาษีมูลคาเพ่ิม 

3. อัตราคาไฟฟาขางตน ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

อัตราคาไฟฟาขางตน   เริ่มใชตั้งแต   คาไฟฟาประจำเดือน  มกราคม  2566   เปนตนไป 

                                 การไฟฟาสวนภูมภิาค 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 200 ถนนงามวงศวาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

1129 PEA Contact Center  http://www.pea.co.th 

ประเภทท่ี  7   สูบน้ำเพ่ือการเกษตร 
 

ประเภทท่ี  8   ไฟฟาช่ัวคราว 
 

ขอกำหนดเกี่ยวกับอัตราคาไฟฟา 
 

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


 

อัตราคาไฟฟาสำรอง 
กรณีท่ี 1 

  สำหรับการใชไฟฟา เฉพาะท่ีมีเครื่องกำเนิดไฟฟา และใชไฟฟาท่ีผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟาของตนเองเปนหลัก  
แตมีความตองการไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเพ่ือสำรองไวทดแทน ในกรณีท่ีเครื่องกำเนิดไฟฟาขัดของในการผลิตไฟฟา 
หรือหยุดซอมแซม หรือบำรุงรักษาตามแผนงานท่ีไดแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคไว โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว 
 1.1 เดือนท่ีไมมีการใชไฟฟาสำรอง :  คาไฟฟาคำนวณจาก ความตองการพลังไฟฟาสำรองตามสัญญา 
       ความตองการพลังไฟฟาสำรองตามสัญญา 
     คาความตองการพลังไฟฟา                   คาบริการ  
                             (บาท/กิโลวัตต)                  (บาท/เดือน) 

     1.1.1 แรงดัน 69 กิโลโวลทข้ึนไป  52.71          312.24 
                 1.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท  58.88          312.24 
                 1.1.3 แรงดันต่ำกวา 22 กิโลโวลท  66.45          312.24 

 1.2 เดือนท่ีมีการใชไฟฟาสำรอง 
      1.2.1 ความตองการพลังไฟฟาท่ีใชจริงสวนท่ีไมเกินความตองการพลังไฟฟาสำรองตามสัญญา  คิดตามอัตรา    
คาไฟฟาปกติ 

     1.2.2 ความตองการพลังไฟฟาเฉพาะสวนท่ีต่ำหรือสูงกวาสัญญา 
 เฉพาะสวนต่ำกวาสัญญา           คิดความตองการพลังไฟฟาเฉพาะสวนท่ีต่ำกวาสัญญา    
       ตามอัตราไฟฟาสำรอง ขอ 1.1  
       เฉพาะสวนท่ีสูงกวาสัญญา       คิดความตองการพลังไฟฟาเฉพาะสวนท่ีสูงกวาสัญญา  
                 เปน 2 เทา ของอัตราคาไฟฟาปกติ  
      1.2.3 คาพลังงานไฟฟา    :    คิดตามอัตราคาไฟฟาปกติ  
      1.2.4 คาบริการ   :   คิดตามอัตราขอ 1.1 

  หมายเหตุ  :  คาไฟฟาต่ำสุดตองไมต่ำกวาคาความตองการพลังไฟฟาสำรองขอ 1.1 

กรณีท่ี 2 

  สำหรับการใชไฟฟา เฉพาะท่ีมีเครื่องกำเนิดไฟฟาของตนเอง ผลิตพลังงานไฟฟารวมกับพลังงานความรอน 
(Cogeneration) และใชไฟฟาท่ีผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟาของตนเองเปนหลัก แตมีความตองการไฟฟาจากการไฟฟา      
สวนภูมิภาคเพ่ือสำรองไวทดแทน ในกรณีท่ีเครื่องกำเนิดไฟฟาขัดของในการผลิตไฟฟา  หรือหยุดซอมแซม  หรือบำรุงรักษา
ตามแผนงานท่ีไดแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคไวโดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว 
 2.1 เดือนท่ีไมมีการใชไฟฟาสำรอง :  คาไฟฟาคำนวณจาก ความตองการพลังไฟฟาสำรองตามสัญญา 
      ความตองการพลังไฟฟาสำรองตามสัญญา 
     คาความตองการพลังไฟฟา         คาบริการ 
              (บาท/กิโลวัตต)                  (บาท/เดือน) 

2.1.1 แรงดัน 69 กิโลโวลทข้ึนไป  26.36           312.24 
                 2.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท  29.44           312.24 
            2.1.3 แรงดันต่ำกวา 22 กิโลโวลท  33.22           312.24 
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 2.2 เดือนท่ีมีการใชไฟฟาสำรอง 

 2.2.1 คาความตองการพลังไฟฟาท่ีใชจริงแตไมเกินความตองการพลังไฟฟาสำรองตามสัญญา คิดตามอัตรา     

คาไฟฟาปกติ 

 2.2.2 คาความตองการพลังไฟฟาเฉพาะสวนท่ีต่ำหรือสูงกวาสัญญา 

 เฉพาะสวนต่ำกวาสัญญา     คิดความตองการพลังไฟฟาเฉพาะสวนท่ีต่ำกวาสัญญา    

                 ตามอัตราคาไฟฟาสำรอง ขอ 2.1  

    เฉพาะสวนท่ีสูงกวาสัญญา   คิดความตองการพลังไฟฟาเฉพาะสวนท่ีเกินจากสัญญา  

            เปน 2 เทา ของอัตราคาไฟฟาปกติ  

     2.2.3  คาพลังงานไฟฟา : คิดตามอัตราคาไฟฟาปกติ  

     2.2.4  คาบริการ : คิดตามอัตราขอ 2.1 

  หมายเหตุ  : คาไฟฟาต่ำสุดตองไมต่ำกวาคาความตองการพลังไฟฟาสำรองขอ 2.1 

 เง่ือนไขและหลักเกณฑ 

 1.  ผูใชไฟฟาประเภทน้ีตองจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟา และแจงปริมาณความตองการพลังไฟฟาเพ่ือใชสำหรับไฟฟา

สำรอง โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูพิจารณาปริมาณความตองการพลังไฟฟาสำรอง ใหเหมาะสมกับเครื่องกำเนิดไฟฟา  

ท่ีติดตั้ง 

 2. ตองมีตัวประกอบการใชไฟฟาในรอบป  (Annual  Load   Factor)   ไมเกินรอยละ 15  หากเกินรอยละ 15    

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะยกเลิกการขอใชอัตราคาไฟฟาสำรอง และเปลี่ยนไปคิดอัตราเดิมในเดือนท่ี 13 

 3. หากความตองการพลังไฟฟาท่ีใชจริงในชวง On-Peak (ของอัตรา TOU)   ของเดือนใด ๆ   สูงกวาความตองการ

พลังไฟฟาสำรองตามสัญญานับไดครบ 6 เดือน การไฟฟาสวนภูมิภาค จะนำความตองการพลังไฟฟาท่ีสูงสุดท่ีใชจริงใน

ชวงเวลาดังกลาวมากำหนดเปนความตองการพลังไฟฟาสำรองตามสัญญาในเดือนถัดไป 

 4. ตัวประกอบการใชไฟฟาในรอบป (Annual Load Factor) คำนวณจากรอบปของการใชไฟฟาสำรองตามสัญญา  

ปละ 1 ครั้ง ดังน้ี 

 

ตัวประกอบการใชไฟฟาในรอบป =
จำนวนพลังงานไฟฟารวมในรอบป

(ความตองการพลงัไฟฟาท่ีสูงสุดในรอบป × ช่ัวโมงในรอบป) 

ขอกำหนดอัตราคาไฟฟา 

 1. หากเดือนใดมีเพาเวอรแฟคเตอรแลค (Lag) ท่ีมีความตองการพลังไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีท่ีสูงสุดใน

ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง  (กิโลวาร) เกินกวารอยละ 61.97 ของความตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ย ใน 15 นาทีท่ีสูงสุดใน

ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง (กิโลวัตต)  สวนท่ีเกินจะตองเสียคาเพาเวอรแฟคเตอรในอัตรากิโลวาร (KVAR) ละ 56.07 บาท (เศษของ

กิโลวาร ถาไมถึง 0.5 กิโลวารตัดท้ิง ตั้งแต 0.5 กิโลวารข้ึนไปคิดเปน 1 กิโลวาร) 

 2. คาไฟฟาท่ีเรียกเก็บในแตละเดือน ประกอบดวย คาไฟฟาตามอัตราขางตน  และคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตรา 

คาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft)  และภาษีมลูคาเพ่ิม 

3. อัตราคาไฟฟาขางตน ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

 

เริ่มใชตั้งแต    คาไฟฟาประจำเดือน  มกราคม 2566  เปนตนไป 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

X 100% 
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อัตราคาไฟฟาประเภทที่สามารถงดจายไฟฟาได 
สำหรับอัตราตามชวงเวลาของการใช (Interruptible Rate for TOU Rate) 

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

อัตราคาไฟฟาประเภทท่ีสามารถงดจายไฟฟาได เปนอัตราเลือกอีกประเภทหนึ่ง ท่ีใชควบคูกับอัตรา
ปกติ สำหรับอัตราตามชวงเวลาของการใชมีรายละเอียดและเง่ือนไข ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผูใชไฟฟา 
 เปนผูใชไฟฟา ประเภทกิจการขนาดใหญท่ีมีความตองการพลังไฟฟาตั้งแต 5,000 กิโลวัตต ข้ึนไป  
และมีปริมาณความตองการพลังไฟฟาท่ีสามารถใหงดจายไฟฟาได  (Interruptible Demand) ไมนอยกวา  
1,000  กิโลวัตต เม่ือการไฟฟาสวนภูมิภาครองขอ 

2. คำจำกัดความ 
 2.1 Interruptible Demand หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟาท่ีผูใชไฟฟายินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
งดจายไฟฟาได เม่ือการไฟฟาสวนภูมิภาครองขอ 
 2.2 Firm Demand ห ม าย ถึ ง  ผ ล ต า งข อ ง  Maximum Demand (พ ลั ง ไฟ ฟ า สู ง สุ ด ) กั บ 
Interruptible Demand  
 2.3 Maximum Take หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดชวง Peak ท่ีผูใชไฟฟาทำสัญญากับการไฟฟา
สวนภูมิภาควาจะไมสามารถงดการใชไฟฟาไดต่ำกวานี้ 

3. เง่ือนไขการรับซ้ือไฟฟา 
 3.1 ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา 
       ผูใชไฟฟาท่ีมีความตองการซ้ือไฟฟาประเภท Interruptible Rate นี้ จะตองทำสัญญาระบุ
ปริมาณ Interruptible Demand และ Maximum Take ท่ีแนนอนกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ท้ังนี้การไฟฟา
สวนภูมิภาคจะทำการตรวจสอบความเปนไปไดของปริมาณ Interruptible Demand และ Maximum Take 
กอนทำสัญญา 

 3.2 การแจงงดจายไฟฟา 
       การไฟฟาสวนภูมิภาคจะแจงใหผูใชไฟฟาทราบ เวลางดจายไฟฟา และระยะเวลางดจายไฟฟา 
ลวงหนาไมนอยกวา 1 ชั่วโมง โดยทางโทรสาร โทรศัพท หรือ Internet 

 3.3 การงดใชไฟฟา 
 3.3.1 เม่ือผูใชไฟฟาไดรับแจงเวลาของดจายไฟฟา  จะตองดำเนินการดับ   หรือลดการใชไฟฟา
ใหไดปริมาณ Interruptible Demand ตามเวลา และระยะเวลาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคแจง ตามขอ 3.2    
โดยปริมาณพลังไฟฟาใหอานจากมาตรวัดคาพลังไฟฟา (Demand Meter)  กอนงดจายไฟฟา  เทียบกับ    
เม่ือดำเนินการงดจายไฟฟาแลว 
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 3.3.2 ผู ใช ไฟฟาท่ีลดการใช ไฟฟาถึงระดับ Maximum Take  แตปริมาณ  Interruptible 
Demand นอยกวาสัญญา ใหถือวาไมผิดสัญญา 
              หากลดการใชไฟฟาถึงระดับ Maximum Take แตปริมาณ Interruptible Demand    
นอยกวาสัญญา 2 ครั้งแลว การไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถปรับปริมาณ Interruptible Demand ใหมได 

4. การแกไขปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา 
 4.1 ผู ใช ไฟฟาสามารถขอแก ไขปริมาณ Interruptible Demand และ/หรือ Maximum Take        
ท่ีทำสัญญาไวได โดยทำหนังสือแจงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และมีระยะเวลา
การแจงแตละครั้งหางกันไมนอยกวา 12 เดือน 

 4.2 การไฟฟาสามารถขอแกไขปริมาณ Interruptible Demand และ/หรือ Maximum Take       
ถาผูใชไฟฟาไมสามารถงดการใชไฟฟาได 2 ครั้ง ตามขอ 3.3.2  โดยพิจารณาจากลักษณะการใชไฟฟายอนหลัง 

 4.3 การไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถขอแกไขปริมาณ Interruptible Demand และ/หรือ Maximum 
Take เม่ือปริมาณ Firm Demand นอยกวาปริมาณ Maximum Take เปนเวลา 2 เดือนติดตอกัน หรือ     
เปนเวลา 3 เดือน ในรอบปสัญญา โดยพิจารณาจากลักษณะการใชไฟฟายอนหลัง 

5. วัน-เวลางดจายไฟ 
 การไฟฟาสวนภูมิภาคจะของดจายไฟฟา (Interrupt) ระหวางเวลา 09.00 - 22.00 น . (ยกเวน       
วันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการตามปกติ)  โดยมีจำนวนครั้ง และระยะเวลา ตามขอ 6 

6. จำนวนครั้งและระยะเวลาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถงดจายไฟฟา 
 มี 3 ทางเลือก โดยมีอัตราคาไฟฟาตาม ขอ 14 ดังนี้ 

    ทางเลือกท่ี 1 การงดจายไฟฟา  ไมเกิน  3  ชม/ครั้ง,    2  ครั้ง/วัน,    10  ครั้ง/เดือน,     40  ครั้ง/ป 

    ทางเลือกท่ี 2 การงดจายไฟฟา  ไมเกิน  3  ชม/ครั้ง,    1  ครั้ง/วัน,    10  ครั้ง/เดือน,     20  ครั้ง/ป  

    ทางเลือกท่ี 3 การงดจายไฟฟา  ไมเกิน  6  ชม/ครั้ง,    1  ครั้ง/วัน,    10  ครั้ง/เดือน,     20  ครั้ง/ป   

7. การผิดสัญญา 
 เม่ือการไฟฟาสวนภูมิภาคแจงงดจายไฟฟาตามขอ 3.2 และผูใชไฟฟาไมสามารถปฏิบัติตามขอ 3.3    
ใหถือวาเปนการผิดสัญญา จะมีบทปรับกรณีผิดสัญญา ตามขอ 8 

8. บทปรับกรณีผิดสัญญา 
 กรณีท่ีผูใชไฟฟาไมสามารถดับไฟฟาไดตามท่ีทำสัญญาไว (ในรอบปนับจากวันเริ่มตนสัญญา)            
จะมีบทปรับ ดงันี้ 

  ครั้งท่ี 1     การไฟฟาสวนภูมิภาคจะคิดคาความตองการพลังไฟฟาสำหรับ Interruptible 
Demand เปน 1.5 เทาของอัตราคาความตองการพลังไฟฟาปกติในชวง Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ  

  ครั้งท่ี 2     การไฟฟาสวนภูมิภาคจะคิดคาความตองการพลังไฟฟาสำหรับ Interruptible 
Demand เปน 2 เทาของอัตราคาความตองการพลังไฟฟาปกติในชวง  Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ 
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 ครั้งท่ี 3     การไฟฟาสวนภูมิภาคจะคิดคาความตองการพลังไฟฟาสำหรับ Interruptible 
Demand เปน 3 เทาของอัตราคาความตองการพลังไฟฟาปกติในชวง Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ 

  ครั้งท่ี 4     การไฟฟาสวนภูมิภาคจะคิดคาความตองการพลังไฟฟาสำหรับ Interruptible 
Demand เปน 3 เทาของอัตราคาความตองการพลังไฟฟาปกติในชวง Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ และ
การไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟาในอัตรา Interruptible ได ท้ังนี้ผูใชไฟฟาจะกลับไป
ซ้ือไฟฟาในอัตราปกติเชนเดิม 

 สำหรับการขอดับไฟฟาครั้งแรก  นับจากวันเริ่มตนสัญญา  หากผูใชไฟฟาไมสามารถดับไฟฟาไดตาม
สัญญา การไฟฟาสวนภูมิภาคจะผอนผันคิดคาไฟฟา Interruptible Demand ตามอัตราปกติ โดยไมนับ    
เปนการผิดสัญญาครั้งท่ี 1  แตหากผูใชไฟฟาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได 2 ครั้ง หรือครั้งแรกปฏิบัติได    
ครั้งท่ีสองปฏิบัติไมได จะถูกปรับโดยนับเปนการผิดสัญญาครั้งท่ี 1    

9. มาตรวัดไฟฟา 
 การทำสัญญา  Interruptible Rate จะใชมาตรวัดไฟฟาชนิดท่ีอานได ท้ังพลังงานไฟฟา และ       
ความตองการพลังไฟฟาทุก ๆ 15 นาที   และอานยอนหลังไดไมนอยกวา 31 วัน   โดยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคใช 

10. อายุของสัญญา 
 อายุของสัญญากำหนดไว 5 ป เม่ือครบอายุสัญญา คูสัญญาจะพิจารณาดำเนินการตอไป 

11. การยกเลิกสัญญา 
 ในระหวางอายุสัญญา คูสัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได ในกรณีตอไปนี้ 

 11.1 ผูใชไฟฟาขอยกเลิกสัญญาไดเม่ือปฏิบัติตามสัญญาไมนอยกวา 1 ป นับจากวันเริ่มตน
ของสัญญา 
  11.2 ผูใชไฟฟาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดเปนครั้งท่ี 4 ในรอบ 1 ป 
  11.3 การไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถยกเลิกสัญญาได เม่ือผูใชไฟฟามีปริมาณ Interruptible 
Demand ต่ำกวา 1,000 กิโลวัตต 

12.  กรณียกเวน 
 กรณีตอไปนี้ เปนกรณียกเวน นอกเหนือจากการแจงใหงดจายไฟฟาตามเง่ือนไขการรับซ้ือ
ไฟฟาประเภท Interruptible Rate 

  12.1 กรณีไฟฟาดับจากเหตุขัดของในระบบ หรือการแจงดับไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เพ่ือการบำรุงรักษา หรือกอสรางปรับปรุง 

  12.2 กรณีท่ีผูใชไฟฟาอยูในภาวะ Shut Down Load ท่ีรับไฟจากการไฟฟาสวนภูมิภาค    
ซ่ึงเปนการ Shut Down ตามแผนบำรุงรักษาประจำป หรือ  Shut  Down   เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน  และผูใช
ไฟฟาไดแจงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบทันทีท่ีเกิดเหตุดังกลาวแลว 
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13. ปริมาณพลังไฟฟาคิดเงิน 
 ปริมาณพลังไฟฟาคิดเงินสำหรับอัตราประเภทท่ีสามารถงดจายไฟฟาได คือ Interruptible Demand 
ท่ีทำสัญญาไว 

 ปริมาณพลังไฟฟาคิดเงินสำหรับอัตราปกติ (อัตรา TOU) คือ Firm Demand 

14. อัตราคาไฟฟาประเภทท่ีสามารถงดจายไฟฟาได 

    คาความตองการพลังไฟฟา  คาพลังงานไฟฟา      คาบริการ 
             (บาท/กิโลวัตต)              (บาท/หนวย)               (บาท/เดือน) 

               1*           1*       2*  

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

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

 

ขอกำหนดชวงเวลาอัตรา  TOU 
        1.* Peak       : เวลา 09.00 น. - 22.00 น. วันจันทร -ศุกร  และวันพืชมงคล 
        2.* Off Peak  : เวลา 22.00 น. - 09.00 น. วันจันทร -ศุกร  และวันพืชมงคล 

                  : เวลา 00.00 น. - 24.00 น. วันเสาร-อาทิตย, วันแรงงานแหงชาติ,  
                                                                   วันพืชมงคลท่ีตรงกับวันเสาร – อาทิตย และ 

                                                       วันหยุดราชการตามปกติ (ไมรวมวันหยุดชดเชย)    
 

ขอกำหนดเกี่ยวกับอัตราคาไฟฟา 

 1. หากเดือนใดมีเพาเวอรแฟคเตอรแลค (Lag) ท่ีมีความตองการพลังไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาที 
ท่ีสูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  (กิโลวาร) เกินกวารอยละ 61.97 ของความตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ย   
ใน 15 นาทีท่ีสูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (กิโลวัตต)   โดยสวนท่ีเกินจะตองเสียคาเพาเวอรแฟคเตอรในอัตรา
กิโลวาร (KVAR) ละ 56.07 บาท (เศษของกิโลวาร ถาไมถึง 0.5 กิโลวารตัดท้ิง ตั้งแต 0.5 กิโลวารข้ึนไปคิดเปน 
1 กิโลวาร) 
 2. คาไฟฟาท่ีเรียกเก็บในแตละเดือน ประกอบดวย คาไฟฟาตามอัตราขางตน  และคาไฟฟาตามสูตร
การปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft)  และภาษีมูลคาเพ่ิม 

3. อัตราคาไฟฟาขางตน ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

เร่ิมใชตั้งแต   คาไฟฟาประจำเดือน  มกราคม 2566  เปนตนไป 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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