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ประเภทที่ 1  บ้านอยู่อาศัย 

ลักษณะการใช้  ส าหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วดัและโบสถข์องศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบรเิวณที่
เกี่ยวขอ้ง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหนว่ยไฟฟ้าเครื่องเดียว 

1.1  อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 
      อัตรารายเดือน                  
 ค่าพลังงานไฟฟ้า    

15 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก  ( หน่วยที่ 1 – 15 ) หน่วยละ       1.8632 บาท 
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25) หน่วยละ 2.5026 บาท 
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35) หน่วยละ 2.7549 บาท 
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100) หน่วยละ 3.1381 บาท 
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150) หน่วยละ 3.2315 บาท 
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) หน่วยละ 3.7362 บาท 
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)  หน่วยละ 3.9361 บาท 

ค่าบริการ  (บาท/เดือน ) :  8.19   

    
1.2  อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า  150  หน่วยต่อเดือน 
      อัตรารายเดือน              

 ค่าพลังงานไฟฟ้า  
150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก  ( หน่วยที่ 1 – 150 )  หน่วยละ 2.7628 บาท 
250 หน่วยต่อไป  ( หน่วยที่ 151 – 400 ) หน่วยละ 3.7362 บาท 
เกินกว่า 400 หน่วย  ( หน่วยที่ 401  เป็นต้นไป ) หน่วยละ 3.9361 บาท 

ค่าบริการ  (บาท/เดือน ) :                                                                               38.22   

       
1.3  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้  (Time  of  Use  Tariff  :  TOU  Tariff ) 

        อัตรารายเดือน    
 ค่าพลังงานไฟฟ้า 

บาท/หน่วย 
ค่าบริการ 
บาท/เดือน 

 On  Peak Off  Peak  
1.3.1  แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์ 4.5827 2.1495 312.24 
1.3.2  แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต ์ 5.2674 2.1827 38.22 

                  
On  Peak : เวลา  09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล 
Off  Peak   : เวลา  22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล     
 : เวลา  00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์  วันหยุดราชการตามปกติและ 
  วันแรงงานแห่งชาติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)          
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หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ 220 โวลต ์1 เฟส 2 สาย จะถูกจัดให้อยู่ใน
อัตราข้อ 1.1 แต่ถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะ
จัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 1.2 และถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือนใน
เดือนถัดไป จะจัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 1.1 ตามเดิม 

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดเกินกว่า 5 แอมแปร์ 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะถูกจัดให้อยู่
ในอัตราข้อ 1.2  ตลอดไป 

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้อัตราข้อ 1.3 ได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้านครหลวงก่อน  และ
จะต้องช าระค่าเครื่องวัดฯ TOU หรือ ค่าบริการด้านเครื่องวัดฯ TOU เพ่ิมขึ้นจากค่าบริการปกติ และหาก
เลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะขอเปลี่ยนกลับไปใช้อัตราเดิมอีกก็ได้ 

4. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้องสามารถเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทท่ี 6 ได้ 
5. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องช าระค่าบริการรายเดือน ถึงแม้จะไม่มีการใช้ไฟฟ้า 
6. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 (ประเภทท่ี 1 อัตราข้อ 1.1) ซึ่งติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ 

และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน ได้รับค่าไฟฟ้าฟรีทั้งหมดในเดือนนั้น 
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ประเภทที ่2  กิจการขนาดเล็ก 

ลักษณะการใช้  ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม หน่วยราชการ 
ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรืออื่นๆ ตลอดจน
บริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ต่ ากว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 

2.1  อัตราปกต ิ                    
      อัตรารายเดือน   

2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้  (Time of Use Tariff : TOU Tariff) 
     อัตรารายเดือน 

 ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

 On  Peak Off  Peak  

2.2.1  แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์ 4.5827 2.1495 312.24 
2.2.2  แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต ์ 5.2674 2.1827 46.16 

 
On  Peak : เวลา  09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล 
Off  Peak   : เวลา  22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล     
 : เวลา  00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์  วันหยุดราชการตามปกติและ 
  วันแรงงานแห่งชาติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)          

หมายเหต ุ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 นี้ หากในรอบเดือนใดมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 30 

กิโลวัตต์ขึ้นไป จะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 3 อัตราข้อ 3.2  ประเภทที่ 4 อัตราข้อ 4.2 หรือประเภทที่ 5 
อัตราข้อ 5.2 แล้วแต่กรณี และจะจัดเข้ามาอยู่ในประเภทที่ 2 อีก ต่อเมื่อความต้องการพลังไฟฟ้าดังกล่าว
ลดลงต่ ากว่า 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน 

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ2.1 สามารถเลือกใช้อตัราข้อ 2.2 ได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้านครหลวง
ก่อนและจะต้องช าระค่าเครือ่งวดัฯ TOU หรอื ค่าบรกิารด้านเครื่องวัดฯ TOU เพิ่มขึ้นจากค่าบริการปกติ และ
หากเลือกใช้ไปแลว้ไมน่้อยกว่า 12 เดือน จะขอเปลี่ยนกลับไปใช้อตัราข้อ 2.1 ตามเดิมอีกก็ได ้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องช าระค่าบริการรายเดือน ถึงแม้จะไม่มีการใช้ไฟฟ้า 
 
 
 

          ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ
(บาท/เดือน) 

2.1.1  แรงดัน  12 - 24  กิโลโวลต์          3.4230 312.24 
2.1.2  แรงดันต่ ากว่า  12  กิโลโวลต ์  46.16 
          150  หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) 2.7628  
          250  หน่วยต่อไป  ( หน่วยที่ 151 – 400 ) 3.7362  
          เกินกว่า  400  หน่วย  ( หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป )  3.9361  
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ประเภทที่ 3  กิจการขนาดกลาง 

ลักษณะการใช้  ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยราชการ ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใด
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ท าการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติและสถานที่ท า
การขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด
ตั้งแต่ 30 ถึง 999 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน ไม่เกิน  250,000 หน่วยต่อเดือน โดย
ต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 

3.1  อัตราปกติ  
      อัตรารายเดือน  

 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

3.1.1 แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป  175.70 2.7441 312.24 

3.1.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลต์        196.26 2.7815 312.24 

3.1.3 แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์    221.50 2.8095 312.24 

ความต้องการพลังไฟฟ้า  :  ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 
15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง  ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น        
1 กิโลวัตต์ 
ค่าไฟฟ้าต่ าสดุ  :   ค่าไฟฟ้าต่ าสดุในแต่ละเดอืนต้องไมต่่ ากว่าร้อยละ  70  ของค่าความต้องการพลงัไฟฟ้า 
(Demand  Charge) ที่สูงสดุในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา  
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  
 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้า    
รีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟ
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดเมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์
ละ 56.07 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ ให้ตัดทิ้ง 
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์                                                           

3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff  : TOU Tariff) 
     อัตรารายเดือน    

 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

 On  Peak Off  Peak On  Peak Off  Peak  

3.2.1 แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป  74.14 0 3.6917 2.2507 312.24 

3.2.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลต์        132.93 0 3.7731 2.2695 312.24 
3.2.3 แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์          210.00 0 3.9189 2.3027 312.24 

                  
On  Peak : เวลา  09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล 
Off  Peak   : เวลา  22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล     
 : เวลา  00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์  วันหยุดราชการตามปกติและ 
  วันแรงงานแห่งชาติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)          
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ความต้องการพลังไฟฟ้า  :  ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 
15  นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง  ตั้งแต่ 0.5 
กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 
ค่าไฟฟ้าต่ าสดุ  :  ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือนตอ้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  ของคา่ความต้องการพลังไฟฟ้า 
(Demand  Charge) ที่สูงสดุในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา   
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  
 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้า    
รีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟ
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดเมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์
ละ 56.07 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ ให้ตัดทิ้ง 
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ 

หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในอัตราข้อ 3.1 ซึ่งใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543 จะยังคงถูกจัดอยู่ในอัตราข้อ 3.1 ส าหรับ

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่จัดเข้า อยู่ในประเภทที่ 3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2543 จะถูกจัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 3.2 ในเดือน
ถัดไป หลังจากเดือนที่ติดตั้งเครื่องวัดฯ TOU แล้ว 

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทท่ี 3 หากมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป
ในเดือนใด หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน เกินกว่า 250,000 หน่วยต่อเดือน จะถูกจัดเข้า
อยู่ในประเภทที่ 4 อัตราข้อ 4.2 ในเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่ติดตั้งเครื่องวัดฯ TOU แล้ว 

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ 3.1 สามารถเลือกใช้อัตราข้อ 3.2 ได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้า   
นครหลวง ก่อน และจะต้องช าระค่าเครื่องวัดฯ TOU ทั้งนี้หากเลือกใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราเดิมอีกไม่ได้ 

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดต่ ากว่า 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 
เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 2 และจะจัดเข้ามาอยู่ในอัตราข้อ 3.2 เมื่อมีความต้องการ
พลังไฟฟ้าดังกล่าวตั้งแต่ 30 ถึง 999 กิโลวัตต์ 

5. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องช าระค่าบริการรายเดือน เพิ่มจากค่าไฟฟ้าต่ าสุดด้วย  
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ประเภทที่ 4  กิจการขนาดใหญ ่

ลักษณะการใช้   ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ  อุตสาหกรรม  หน่วยราชการ ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่น
ใดของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สถานที่ท าการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ  และ
สถานที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ  ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน     
15 นาทีที่สูงสุด  ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือ มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3  เดือน  เกินกว่า 250,000 
หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 

4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน (Time of  Day Tariff  :  TOD Tariff ) 
     อัตรารายเดือน 

 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

 On  Peak Partial Peak     Off  Peak         ทุกช่วงเวลา  
4.1.1 แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป  224.30 29.91 0 2.7441 312.24 
4.1.2 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต์ 285.05 58.88 0 2.7815 312.24 
4.1.3 แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์ 332.71 68.22 0 2.8095 312.24 

 
On  Peak : เวลา 18.30-21.30 น.  

เวลา  09.00 - 22.00 
น. 

ของทุกวัน 
Partial Peak : เวลา 08.00-18.30 น. ของทุกวัน  คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่เกิน  
  จากช่วง On Peak 
Off  Peak   : เวลา 21.30-08.00 น.   ของทุกวัน ไม่คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า     

  
 
ความต้องการพลังไฟฟ้า  :  ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 
15 นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลา On Peak  และช่วงเวลา Partial Peak เฉพาะส่วนที่เกินจากช่วงเวลา On Peak        
ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง  ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสดุ  :  ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือนตอ้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
(Demand  Charge) ที่สูงสดุในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา   

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  
 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้า    
รีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟ
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดเมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์
ละ 56.07 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ ให้ตัดทิ้ง 
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ 
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4.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้  (Time of Use Tariff  : TOU Tariff) 
      อัตรารายเดือน  

 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

 On  Peak     Off  Peak On  Peak Off  Peak  
4.2.1 แรงดนั   69 กิโลโวลตข์ึ้นไป  74.14 0 3.6917 2.2507 312.24 
4.2.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลต์        132.93 0 3.7731 2.2695 312.24 
4.2.3 แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์          210.00 0 3.9189 2.3027 312.24 

 
On  Peak : เวลา  09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล 
Off  Peak   : เวลา  22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล     
 : เวลา  00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์  วันหยุดราชการตามปกติและ 
  วันแรงงานแห่งชาติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)          

 
        

ความต้องการพลังไฟฟ้า  :  ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 
15 นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 
กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสดุ  :  ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือนตอ้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า  
(Demand  Charge) ที่สูงสดุในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  
 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้า    
รีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟ
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดเมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์
ละ 56.07 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ ให้ตัดทิ้ง 
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ 
   
หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในอัตราข้อ 4.1  ซึ่งใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543  จะยังคงถูกจัดอยู่ในอัตราข้อ 4.1 
ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่จัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2543 จะถูกจัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 4.2 ใน
เดือนถัดไปหลังจากเดือนที่ติดตั้งเครื่องวัดฯ TOU แล้ว 

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ 4.1 สามารถเลือกใช้อัตราข้อ 4.2 ได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้านครหลวง
ก่อน และจะต้องช าระค่าเครื่องวัดฯ TOU ทั้งนี้หากเลือกใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราเดิมอีกไม่ได้   

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด ต่ ากว่า 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน 
ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 2  

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องช าระค่าบริการรายเดือน เพิ่มจากค่าไฟฟ้าต่ าสุดด้วย  
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ประเภทที่ 5  กิจการเฉพาะอย่าง 

ลักษณะการใช้   ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการโรงแรมและกิจการใหเ้ช่าพกัอาศัย ตลอดจนบริเวณที่      
เกี่ยวขอ้ง  ซึง่มีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต ่30 กิโลวัตต์ขึน้ไป   โดยต่อผ่านเครื่องวดัหนว่ย
ไฟฟ้าเครื่องเดียว 

5.1  อัตราปกต ิ
      อัตรารายเดือน 

 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

 5.1.1   แรงดัน  69  กิโลโวลต์ขึ้นไป 220.56 2.7441 312.24 
 5.1.2   แรงดัน  12 – 24 กิโลโวลต ์ 256.07 2.7815 312.24 
 5.1.3   แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต 276.64 2.8095 312.24 

 
ความต้องการพลังไฟฟ้า  :  ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 
15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 
กิโลวัตต์ 
ค่าไฟฟ้าต่ าสดุ  :  ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือนตอ้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  ของคา่ความต้องการพลังไฟฟ้า 
(Demand  Charge) ที่สูงสดุในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  
 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้า    
รีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟ
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดเมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ในอัตรากิโลวาร์
ละ 56.07 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ ให้ตัดทิ้ง 
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ 

5.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้  ( Time of Use Tariff  :  TOU Tariff ) 
       อัตรารายเดือน  

 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

 On  Peak Off  Peak On  Peak Off  Peak  
5.2.1 แรงดัน   69 กิโลโวลตข์ึ้นไป  74.14 0 3.6917 2.2507 312.24 
5.2.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลต์        132.93 0 3.7731 2.2695 312.24 
5.2.3 แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์          210.00 0 3.9189 2.3027 312.24 

     
On  Peak : เวลา  09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล 
Off  Peak   : เวลา  22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล     
 : เวลา  00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์  วันหยุดราชการตามปกติและ 
  วันแรงงานแห่งชาติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)          
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ความต้องการพลังไฟฟ้า  :  ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 
15 นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง  ตั้งแต่ 0.5 
กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสดุ  :  ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือนตอ้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  ของคา่ความต้องการพลังไฟฟ้า 
(Demand  Charge) ที่สูงสดุในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา   

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  
 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้ารี
แอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟ
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สงูสุดเมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์
ละ 56.07 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ ให้ตัดทิ้ง 
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ 

หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทท่ี 5 จะจัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 5.2 เท่านั้น ในช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดฯ TOU อนุโลมให้

คิดค่าไฟฟ้าในอัตราข้อ 5.1 ไปพลางก่อน 
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด ต่ ากว่า 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน 

ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 2 และจะจัดเข้ามาอยู่ในอัตราข้อ 5.2  เมื่อมีความต้องการพลังไฟฟ้า
ดังกล่าว ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป 

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องช าระค่าบริการรายเดือน เพิ่มจากค่าไฟฟ้าต่ าสุดด้วย 
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ประเภทที่ 6  องค์กรทีไ่ม่แสวงหาก าไร 

ลักษณะการใช้   ส าหรับการใช้ไฟฟ้าขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน รวมถึง
สถานที่ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง   แต่ไม่รวมถึงหน่วยราชการ ส านักงาน หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สถานที่ท าการเกี่ยวกับกิจการของ
ต่างชาติและสถานที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ  โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว   

6.1  อัตราปกติ 
อัตรารายเดือน     
        ค่าพลังงานไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 
ค่าบริการ 

(บาท/เดือน) 
6.1.1  แรงดัน 69  กิโลโวลตข์ึ้นไป  3.0493 312.24 
6.1.2  แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์ 3.2193 312.24 
6.1.3  แรงดันต่ ากว่า  12  กิโลโวลต์       312.24 

     10 หน่วย (กิโลวัตต์ชัว่โมง) แรก (หน่วยที่ 1-10 ) 2.4357  
     เกินกว่า 10 หน่วย (หน่วยที่ 11 เป็นต้นไป)                                      3.5263  

                     

6.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้   (Time  of  Use  Tariff  :  TOU  Tariff ) 
       อัตรารายเดือน  

 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

 On Peak           Off  Peak On Peak Off  Peak  
6.2.1  แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป  74.14 0 3.6917    2.2507 312.24 
6.2.2  แรงดัน 12-24 กิโลโวลต์        132.93 0 3.7731    2.2695 312.24 
6.2.3  แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์          210.00 0 3.9189    2.3027 312.24 

 
On  Peak : เวลา  09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล 
Off  Peak   : เวลา  22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล     
 : เวลา  00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์  วันหยุดราชการตามปกติและ 
  วันแรงงานแห่งชาติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)          

 
ความต้องการพลังไฟฟ้า  :  ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 
15 นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 
กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสดุ  :  ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือน ต้องไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของคา่ความต้องการพลังไฟฟ้า 
(Demand  Charge) ที่สูงสดุในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา   
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หมายเหต ุ

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ 6.1 สามารถเลือกใช้อัตราข้อ 6.2 ได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้า    
นครหลวง ก่อน และจะต้องช าระค่าเครื่องวัดฯ TOU และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะขอ
เปลี่ยนกลับไปใช้อัตราข้อ 6.1 ตามเดิม อีกก็ได้ 

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ 6.1 จะต้องช าระค่าบริการรายเดือน ถึงแม้จะไม่มีการใช้ไฟฟ้า 
ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ 6.2 จะต้องช าระค่าบริการรายเดือน  เพิ่มจากค่าไฟฟ้าต่ าสุดด้วย 

3. ส าหรับการใช้ไฟฟ้าของหน่วยราชการ ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง  อนุโลมให้
จัดอยู่ประเภทท่ี 6 จนถึงเดือนกันยายน 2555  หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาที 
สูงสุดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน เกินกว่า 250,000 
หน่วยต่อเดือน จะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 4 อัตราข้อ 4.2 ในเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่ติดตั้งเครื่องวัดฯ 
TOU แล้ว  และตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จะจัดเข้าในประเภทที่ 2 หรือประเภท
ท่ี 3 อัตราข้อ 3.2 หรือ ประเภทท่ี 4 อัตราข้อ 4.2 แล้วแต่กรณี ตามลักษณะการใช้ไฟฟ้า 
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ประเภทที่ 7  กิจการสบูน้ าเพื่อการเกษตร 

ลักษณะการใช ้  ส าหรับการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสบูน้ าเพื่อการเกษตรของหน่วยราชการ ส านักงาน หรอืหน่วยงานอื่น
ใดของรัฐ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่  กลุ่มเกษตรกรทีท่างราชการรับรอง หรือสหกรณ์เพื่อการเกษตร  โดยตอ่ผ่าน
เครื่องวดัหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 

7.1  อัตราปกต ิ
      อัตรารายเดือน     

        ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

100  หน่วย ( กิโลวัตต์ชั่วโมง ) แรก ( หน่วยที่ 1-100 ) 1.6033 
เกินกว่า  100  หน่วย  ( หน่วยที่ 101  เป็นต้นไป )  2.7549 
ค่าบริการ (บาท/เดือน) :                                                                         115.16  

       

7.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff ) 
       อัตรารายเดือน  

 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

   On  Peak        Off  Peak On  Peak Off  Peak  
7.2.1 แรงดัน 12-24 กิโลโวลต์        132.93 0 3.6531    2.1495 228.17 
7.2.2 แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์          210.00 0 3.7989    2.1827 228.17 

 
On  Peak : เวลา  09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล 
Off  Peak   : เวลา  22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล     
 : เวลา  00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์  วันหยุดราชการตามปกติและ 
  วันแรงงานแห่งชาติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)          

 
ความต้องการพลังไฟฟ้า  :  ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน  
15 นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง  ตั้งแต่ 0.5 
กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสดุ  :  ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือนตอ้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า  
(Demand  Charge) ที่สูงสดุในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา   

หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องมีแรงม้าของเครื่องสูบน้ า รวมกันไม่ต่ ากว่า 25 แรงม้า และต้องท าสัญญากับ                   

การไฟฟ้านครหลวงก่อน  
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ 7.1 สามารถเลือกใช้อัตราข้อ 7.2 ได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับ                     

การไฟฟ้านครหลวงก่อน และจะต้องช าระค่าเครื่องวัดฯ TOU และเมื่อใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
จะเปลี่ยนกลับไปใช้อัตราข้อ 7.1 ตามเดิมอีกก็ได้ 

3.   ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องช าระค่าบริการรายเดือน เพิ่มจากค่าไฟฟ้าต่ าสุดด้วย 
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ประเภทที่ 8  ผู้ใชไ้ฟฟ้าชั่วคราว 

ลักษณะการใช ้  ส าหรับการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารทัว่ไปหรือสิ่งปลูกสรา้ง  การจัดงานขึน้
เป็นกรณีพิเศษชัว่คราว หรือการใช้ในกรณีตา่งๆ เปน็การชั่วคราว โดยตอ่ผ่านเครื่องวัดหนว่ยไฟฟ้าเครื่องเดียว 
     อัตรารายเดือน 

ค่าพลังงานไฟฟ้า (ทุกระดับแรงดัน) หน่วยละ               6.4369 บาท 
 
หมายเหตุ 

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้อัตราประเภทนี้ หากประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างอื่น หรือ      
การไฟฟ้านครหลวงตรวจพบว่าได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างอื่นแล้ว เช่น เพ่ือประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม  บ้านอยู่อาศัย  ฯลฯ จะต้องยื่นค าร้องขอใช้ไฟฟ้าถาวรที่การไฟฟ้านครหลวงเขต พร้อมกับเดินสาย
และติดตั้งอุปกรณ์ภายในให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่การไฟฟ้านครหลวงก าหนด และช าระเงินค่าธรรมเนียมการใช้
ไฟฟ้าแบบถาวรให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้านครหลวง  
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   อัตราค่าไฟฟ้าส ารอง 

 
1. ลักษณะการใชไ้ฟฟ้า มี 2 กรณ ี
      กรณีที่ 1  ส าหรับผู้ใชไ้ฟฟ้าเฉพาะท่ีมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเองและใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ของตนเองเป็นหลัก  แต่ต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เพ่ือส ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ดังกล่าวขัดข้อง หรือหยุดเพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตามแผนที่ได้แจ้งการไฟฟ้านครหลวงไว้  โดยต่อผ่านเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 
      กรณีที่ 2  ส าหรับผู้ใชไ้ฟฟ้าเฉพาะที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเอง  ผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความ
ร้อน (Cogeneration) และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเองเป็นหลัก แต่ต้องการไฟฟ้าจาก       
การไฟฟ้านครหลวง เพื่อส ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดังกล่าวขัดข้อง หรือหยุดเพ่ือซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาตามแผนงานที่ได้แจ้งการไฟฟ้านครหลวงไว้ โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 
2.  อัตราค่าไฟฟ้า 

  อัตรารายเดือน กรณีที่ 1 

 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

 On  Peak Off  Peak On  Peak         Off  Peak  
แรงดัน   69  กิโลวัตต์ขึ้นไป         52.71 0 3.6917 2.2507 312.24 
แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์       58.88 0 3.7731 2.2695 312.24 
แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์  66.45 0 3.9189 2.3027 312.24 

     อัตรารายเดือน กรณีที่ 2 
 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 

(บาท/กิโลวัตต์) 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 
ค่าบริการ 

(บาท/เดือน) 
 On  Peak Off  Peak On  Peak         Off  Peak  
แรงดัน   69  กิโลวัตต์ขึ้นไป         26.36 0 3.6917 2.2507 312.24 
แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์       29.44 0 3.7731 2.2695 312.24 
แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์  33.22 0 3.9189 2.3027 312.24 

 
On  Peak : เวลา  09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล 
Off  Peak   : เวลา  22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล     
 : เวลา  00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์  วันหยุดราชการตามปกติและ 
  วันแรงงานแห่งชาติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)          
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3. การค านวณค่าไฟฟ้า 

 3.1 เดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าส ารอง 
ค่าไฟฟ้าคิดจากความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญาในอตัราค่าไฟฟ้าส ารองกรณีที่ 1 หรือ กรณีที ่2    
แล้วแตก่รณ ีโดยไม่คดิคา่พลังงานไฟฟ้า 

 3.2 เดือนที่มีการใช้ไฟฟ้าส ารอง 
   ค่าไฟฟ้าคิดทัง้ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้า 
        ค่าพลังงานไฟฟ้า  คิดตามพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริง 
        ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า คิดจากความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริง ดังนี้    

  3.2.1 ถา้ความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงไม่เกินสัญญา 
    คิดคา่ความต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่ใช้จริงในอัตราปกติ  รวมคา่ความต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่ต่ า  
        กว่าสญัญาในอัตราไฟฟ้าส ารองกรณทีี่ 1 หรือ กรณีที่ 2  แลว้แต่กรณ ี
3.2.2  ถา้ความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงสูงกว่าสัญญา 

    คิดคา่ความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงส่วนทีเ่ท่ากบัสญัญาในอัตราปกติ 
    รวมกับคา่ความต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่สูงกว่าสัญญาในอัตรา 2 เท่าของอัตราปกต ิ

3.3 ค่าไฟฟ้าต่ าสุด  ค่าไฟฟ้าต่ าสุดจะต้องไมต่่ ากว่าค่าไฟฟ้าที่ค านวณจากความต้องการพลังไฟฟ้าตามสญัญา
ในอัตราไฟฟ้าส ารองกรณีที่ 1 หรือกรณีที่ 2 แลว้แต่กรณี 

3.4 ความต้องการพลังไฟฟ้า ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความตอ้งการพลังไฟฟ้าเปน็กิโลวัตต์ 
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสดุ ในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถา้ไม่ถึง 0.5 กโิลวตัต์ตดัทิ้ง 
ตั้งแต ่0.5 กิโลวัตต์ขึน้ไป คดิเปน็ 1 กิโลวัตต ์

3.5 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging)  ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามี
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 
ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกิน
จะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ  56.07  บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบ
เดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ 

หมายเหต ุ
1.  ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องมีตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าในรอบปี (Annual Load Factor) ไม่เกินร้อยละ 15 หากเกินร้อย

ละ 15   การไฟฟ้านครหลวงจะยกเลิกสัญญาการขอใช้ไฟฟ้าส ารอง และเปลี่ยนไปคิดอัตราค่าไฟฟ้าปกติใน
เดือนถัดไป 

2.  ตวัประกอบการใช้ไฟฟ้าในรอบป ี(Annual Load Factor) ค านวณจากรอบปขีองการใชไ้ฟฟ้าส ารองตาม    
    สัญญาปีละ 1 ครั้ง ดงันี ้
 
 
3. หากความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงในชว่ง On Peak ในเดอืนใด ๆ สูงกว่าความต้องการพลังไฟฟ้าส ารอง  

ตามสญัญา นบัได้ครบ 6 เดอืน การไฟฟ้านครหลวงจะน าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้จริง ในชว่งเวลา
ดังกลา่ว มาก าหนดเป็นความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญาในเดือนถดัไป  เปน็ตน้ไป 

 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขอใช้ไฟฟ้าส ารองจะต้องท าสัญญากับการไฟฟ้านครหลวง และแจ้งปริมาณความต้องการ 
  พลังไฟฟ้าส ารอง โดยการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้พิจารณาปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าส ารอง 
5. ผูใ้ช้ไฟฟ้าจะต้องช าระไฟฟ้าต่ าสุดและค่าบริการรายเดือนด้วย 

                                             

ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า =             จ านวนพลังงานไฟฟ้ารวมในรอบปี x 100 
ในรอบปี (%)          ความต้องการพลังไฟฟ้าที่สูงสุดในรอบปี x จ านวนชั่วโมงในรอบปี 

 

ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า =             จ านวนพลังงานไฟฟ้ารวมในรอบปี x 100 
ในรอบปี (%)           ความต้องการพลังไฟฟ้าที่สูงสุดในรอบปี x จ านวนชั่วโมงในรอบปี 
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อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ 

 (Interruptible Tariff) 

 อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจา่ยไฟฟ้าไดต้ามช่วงเวลาของการใช้  เป็นอตัราเลือกอีกประเภทหนึ่งที่
ใช้ควบคูก่ับอตัราปกติ  ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ ่

 มีรายละเอียดและเงื่อนไขดงันี ้

1. คุณสมบัตขิองผู้ใช้ไฟฟ้า 
 เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ ทีม่ีความต้องการพลังไฟฟ้าตัง้แต่ 5,000  กิโลวตัต์ขึ้นไป และมี

ปริมาณพลังไฟฟ้าที่สามารถให้งดจ่ายไฟฟ้าได ้(Interruptible Demand) เมื่อการไฟฟ้านครหลวงร้องขอไมน่้อยกว่า 
1,000 กิโลวัตต ์
2. ค าจ ากัดความ 
 2.1 Interruptible Demand  หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายินยอมให้การไฟฟ้านครหลวงงดจ่าย
ไฟฟ้าได้ เมื่อการไฟฟ้านครหลวงร้องขอ 
 2.2 Firm Demand หมายถึง ผลต่างของ Maximum Demand (พลังไฟฟ้าสูงสุด) กับ Interruptible 
Demand 
 2.3 Maximum Take หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดช่วง On Peak ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าท าสัญญากับการไฟฟ้า
นครหลวงว่าจะไม่สามารถงดการใช้ไฟฟ้าได้ต่ ากว่านี้ 
3. เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้า 
 3.1 ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 
       ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการซื้อไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้นี้ จะต้องท าสัญญาระบุปริมาณ 
Interruptible Demand และ Maximum Take ที่แน่นอนกับการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงจะท า
การตรวจสอบความเป็นไปได้ของปริมาณ Interruptible Demand และ Maximum Take ก่อนท าสัญญา 
 3.2 การแจ้งงดจ่ายไฟฟ้า 
       การไฟฟ้านครหลวงจะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบเวลางดจ่ายไฟฟ้า และระยะเวลางดจ่ายไฟฟ้าล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยทางโทรสาร  โทรศัพท์ หรือ Internet 
 3.3 การงดใช้ไฟฟ้า 
      3.3.1 เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับแจ้งเวลาของดจ่ายไฟฟ้า จะต้องด าเนินการดับหรือลดการใช้ไฟฟ้าให้ได้
ปริมาณ Interruptible Demand ตามเวลาและระยะเวลาที่การไฟฟ้านครหลวงแจ้งตามข้อ 3.2 โดยปริมาณพลัง
ไฟฟ้าให้อ่านจากมาตรวัดค่าพลังไฟฟ้า (Demand Meter)ก่อนงดจ่ายไฟฟ้าเทียบกับเมื่อด าเนินการงดจ่ายไฟฟ้าแล้ว 

      3.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ลดการใช้ไฟฟ้าถึงระดับ Maximum Take แต่ปริมาณ Interruptible Demand 
น้อยกว่าสัญญา ให้ถือว่าไม่ผิดสัญญา หากลดการใช้ไฟฟ้าถึงระดับ Maximum Take แต่ปริมาณ Interruptible 
Demand น้อยกว่าสัญญา 2 ครั้งแล้ว การไฟฟ้านครหลวงสามารถปรับปริมาณ Interruptible Demand ใหม่ได้ 

4. การแก้ไขปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 
 4.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอแก้ไขปริมาณ Interruptible Demand และ/หรือ Maximum Take ที่ท าสัญญา
ไว้ได้  โดยท าหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้านครหลวงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมีระยะเวลาการแจ้งแต่ละครั้ง
ห่างกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
 4.2 การไฟฟ้านครหลวงสามารถขอแก้ไขปริมาณ Interruptible Demand และ/หรือ Maximum Take 
ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถงดการใช้ไฟฟ้าได้ 2 ครั้ง ตามข้อ 3.3.2 โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 
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4.3 การไฟฟ้านครหลวงสามารถขอแก้ไขปริมาณ Interruptible Demand และ/หรือ Maximum Take 

เมื่อปริมาณ Firm Demand น้อยกว่าปริมาณ  Maximum Take เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน หรือเป็นเวลา 3 
เดือนในรอบปีสัญญา โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 

5. วัน-เวลางดจ่ายไฟฟ้า 
 การไฟฟ้านครหลวงจะของดจ่ายไฟฟ้า (Interrupt) ระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น. ( ยกเว้นวันเสาร์      
วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ) โดยมีจ านวนครั้งและระยะเวลาตามข้อ 6. 

6. จ านวนครั้งและระยะเวลาที่การไฟฟ้าสามารถงดจา่ยไฟฟ้า 
 มี 3 ทางเลือก โดยมีอตัราคา่ไฟฟ้าตาม ข้อ 14 ดงันี ้
 ทางเลือกที ่1 การงดจ่ายไฟฟ้าไม่เกนิ 3 ชม./ครัง้ , 2 ครั้ง/วนั , 10 ครั้ง/เดือน , 40 ครั้ง/ป ี
 ทางเลือกที่ 2 การงดจ่ายไฟฟ้าไม่เกิน 3 ชม./ครั้ง , 1 ครั้ง/วัน , 10 ครั้ง/เดือน , 20 ครั้ง/ปี 
 ทางเลือกที ่3 การงดจ่ายไฟฟ้าไม่เกนิ 6 ชม./ครัง้ , 1 ครั้ง/วนั , 10 ครั้ง/เดือน , 20 ครั้ง/ป ี
7. การผิดสัญญา 
 เมื่อการไฟฟ้านครหลวงแจ้งงดจ่ายไฟฟ้าตาม ข้อ 3.2 และผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัตติามข้อ 3.3 ใหถ้ือวา่
เป็นการผดิสัญญา จะมีบทปรับกรณีผิดสญัญาตามข้อ 8 
8. บทปรับกรณีผดิสัญญา 
 กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถดบัไฟฟ้าไดต้ามที่ท าสัญญาไว ้(ในรอบปีนบัจากวันทีเ่ริ่มตน้สัญญา)จะมีบทปรับ
ดังนี ้
 ครั้งที่ 1  การไฟฟ้านครหลวงจะคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส าหรับ Interruptible Demand เป็น 1.5 
เท่าของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง On Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่ 
 ครั้งที่ 2 การไฟฟ้านครหลวงจะคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส าหรับ Interruptible Demand เป็น 2 เท่า
ของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง On Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่ 
 ครั้งที่ 3 การไฟฟ้านครหลวงจะคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส าหรับ Interruptible Demand เป็น 3 เท่า
ของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง On Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่ 
 ครั้งที่ 4 การไฟฟ้านครหลวงจะคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส าหรับ Interruptible Demand เป็น 3 เท่า
ของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง On Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่ และการไฟฟ้านครหลวง
สามารถยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะกลับไปซื้อ
ไฟฟ้าในอัตราปกติ เช่นเดิม 
 ส าหรับการขอดับไฟฟ้าครั้งแรก นับจากวันเริ่มต้นสัญญา หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถดับไฟฟ้าได้ตามสัญญา 
การไฟฟ้านครหลวงจะผ่อนผันคิดค่าไฟฟ้า Interruptible Demand ตามอัตราปกติโดยไม่นับเป็นการผิดสัญญา 
ครั้งที่ 1  แต่หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ 2 ครั้ง หรือครั้งแรกปฏิบัติได้ ครั้งที่สองปฏิบัติไม่ได้     
จะถูกปรับโดยนับเป็นการผิดสัญญาครั้งที่ 1 

9. เครื่องวดัหน่วยไฟฟ้า 
 การท าสัญญาอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ จะใช้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดที่อ่านได้ทั้ง
พลังงานไฟฟ้าและความต้องพลังไฟฟ้าทุก ๆ 15 นาที และอ่านย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 31 วัน โดยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่การไฟฟ้านครหลวงก าหนด 
10. อายุของสัญญา 
 อายุของสญัญาก าหนดไว้ 5 ปี เมือ่ครบอายุสัญญา คู่สัญญาจะพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 
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11. การยกเลิกสัญญา 
 ในระหว่างอายุสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสญัญาไดใ้นกรณตี่อไปนี้ 
 11.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าขอยกเลิกสัญญาได้เมื่อปฏิบัติตามสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันเริ่มต้นของสัญญา 
 11.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 1 ปี 
 11.3 การไฟฟ้านครหลวงสามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามีปริมาณ Interruptible Demand ต่ ากว่า 
1,000 กิโลวัตต์ 

12. กรณียกเว้น 
 กรณีตอ่ไปนี้เปน็กรณียกเว้นนอกเหนือจากการแจง้ให้งดจ่ายไฟฟ้าตามเงื่อนไขการรบัซื้อไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้า
ประเภทท่ีสามารถงดจ่ายไฟฟ้าได ้
 12.1 กรณีไฟฟ้าดับจากเหตขุัดขอ้งในระบบหรือการแจง้ดับไฟฟ้าเพื่อการบ ารุงรักษาหรือกอ่สร้างปรบัปรงุ 
 12.2 กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ในภาวะ Shut Down Load ที่รับไฟจากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นการ      
Shut Down ตามแผนบ ารงุรักษาประจ าปี หรอื Shut Down เนื่องจากเหตฉุุกเฉนิและผู้ใช้ไฟฟ้าไดแ้จ้งให้การไฟฟ้า
นครหลวงทราบทันทีทีเ่กดิเหตดุังกลา่วแล้ว 
13. ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าคิดเงิน 
 ปริมาณความตอ้งการพลังไฟฟ้าคิดเงนิส าหรับอตัราค่าไฟฟ้าประเภทท่ีสามารถงดจา่ยไฟฟ้าได้ คือ 
Interruptible Demand ที่ท าสัญญาไว ้   
          ปริมาณความตอ้งการพลังไฟฟ้าคดิเงนิส าหรับอตัราปกตคิือ Firm Demand 
14. อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ 
 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) 

ทางเลือกท่ี 1 และ 3                                   
 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 

(บาท/กิโลวัตต์) 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 
ค่าบริการ 

(บาท/เดือน) 
 On  Peak Off  Peak On  Peak         Off  Peak  
14.1 แรงดัน   69  กิโลวัตต์ขึ้นไป         14.83                 0 3.6917 2.2507 312.24 
14.2 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์       26.59                 0 3.7731 2.2695 312.24 

ทางเลือกท่ี 2                                   
 On  Peak Off  Peak On  Peak         Off  Peak  
14.3 แรงดัน   69  กิโลวัตต์ขึ้นไป         44.48                 0 3.6917 2.2507 312.24 
14.4 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์       79.76                 0 3.7731 2.2695 312.24 

   
   

On  Peak : เวลา  09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล 
Off  Peak   : เวลา  22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์    และวันพืชมงคล     
 : เวลา  00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์  วันหยุดราชการตามปกติและ 
  วันแรงงานแห่งชาติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)          

 ความต้องการพลังไฟฟ้า : คิดในช่วงเวลา On Peak 
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ข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า 
 

1.  อัตราคา่ไฟฟ้าข้างตน้ เปน็อัตราที่เรียกเกบ็รายเดือน ยังไม่รวมภาษมีูลค่าเพ่ิม 
2.  ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย  คา่ไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าฐาน  และ ค่าไฟฟ้าตามสตูรการ 

ปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมัติ  (Ft)  ซึ่งจะมีการเรียกเก็บ Ft ทุกเดือน  โดยแยกเปน็รายการในใบเรียกเก็บเงิน
ค่าไฟฟ้า  ทัง้นี ้  Ft  ที่เรียกเก็บจะปรับเปลี่ยนทุกๆ  4  เดือน โดยก าหนดให ้ Ft  เป็นอตัราคงทีต่่อหน่วยการใช้
พลังงานไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 

 
การไฟฟ้านครหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี้เริม่ใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 



 

 
 


