
อัตราค�าไฟฟ
าประเภทท่ีสามารถงดจ�ายไฟฟ
าได� 
สําหรับอัตราตามช�วงเวลาของการใช� (Interruptible Rate for TOU Rate) 

ตั้งแต�วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
------------------------------------------------------------- 

 
อัตราค	าไฟฟ�าประเภทที่สามารถงดจ	ายไฟฟ�าได� เป�นอัตราเลือกอีกประเภทหน่ึง ท่ีใช�ควบคู	กับอัตรา

ปกติสําหรับอัตราตามช	วงเวลาของการใช�มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติผู�ใช�ไฟฟ
า 
เป�นผู�ใช�ไฟฟ�า ประเภทกิจการขนาดใหญ	ท่ีมีความต�องการพลังไฟฟ�าตั้งแต	 5,000 กิโลวัตต4 ข้ึนไป และมี

ปริมาณความต�องการพลังไฟฟ�าที่สามารถให�งดจ	ายไฟฟ�าได� (Interruptible Demand) ไม	น�อยกว	า 1,000 กิโลวัตต4 
เม่ือการไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยร�องขอ 

2. คําจํากัดความ 
2.1 Interruptible Demand หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟ�าที่ผู�ใช�ไฟฟ�ายินยอมให�การไฟฟ�าฝHายผลิต 

แห	งประเทศไทยงดจ	ายไฟฟ�าได� เม่ือการไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยร�องขอ 
2.2  Firm Demand หมายถึง ผลต	างของ Maximum Demand (พลังไฟฟ�าสูงสุด) กับ Interruptible 

Demand 
 2.3 Maximum Take หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟ�าสูงสุดช	วง Peak ท่ีผู�ใช�ไฟฟ�าทําสัญญากับการไฟฟ�า
ฝHายผลิตแห	งประเทศไทยว	าจะไม	สามารถงดการใช�ไฟฟ�าได�ต่ํากว	านี้ 

3. เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ
า 

3.1 ปริมาณพลังไฟฟ
าตามสัญญา 
ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีมีความต�องการซ้ือไฟฟ�าประเภท Interruptible Rate นี้ จะต�องทําสัญญาระบุปริมาณ 

Interruptible Demand และ Maximum Take ท่ีแน	นอนกับการไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทย ทั้ ง น้ี      
การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยจะทําการตรวจสอบความเป�นไปได�ของปริมาณ Interruptible Demand 
และ Maximum Take ก	อนทําสัญญา 

3.2 การแจ�งงดจ�ายไฟฟ
า 
การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยจะแจ�งให�ผู�ใช�ไฟฟ�าทราบ เวลางดจ	ายไฟฟ�า และระยะเวลา   

งดจ	ายไฟฟ�า ล	วงหน�าไม	น�อยกว	า 1 ชั่วโมง โดยทางโทรสาร โทรศัพท4 หรือ Internet 
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3.3 การงดใช�ไฟฟ
า 
3.3.1 เม่ือผู�ใช�ไฟฟ�าได�รับแจ�งเวลาของดจ	ายไฟฟ�า จะต�องดําเนินการดับ หรือลดการใช�ไฟฟ�า   

ให�ได�ปริมาณ Interruptible Demand ตามเวลา และระยะเวลาท่ีการไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยแจ�ง   
ตามข�อ 3.2 โดยปริมาณพลังไฟฟ�าให�อ	านจากมาตรวัดค	าพลังไฟฟ�า (Demand Meter) ก	อนงดจ	ายไฟฟ�า   
เทียบกับเม่ือดําเนินการงดจ	ายไฟฟ�าแล�ว 

  
3.3.2 ผู� ใช� ไฟฟ� า ท่ี ลดการใช� ไฟฟ� า ถึงระดั บ  Maximum Take แต	ป ริมาณ  Interruptible 

Demand น�อยกว	าสัญญา ให�ถือว	าไม	ผิดสัญญา 
หากลดการใช�ไฟฟ�าถึงระดับ Maximum Take แต	ปริมาณ Interruptible Demand น�อย

กว	าสัญญา 2 คร้ังแล�ว การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยสามารถปรับปริมาณ Interruptible Demand ใหม	ได� 

4. การแก�ไขปริมาณพลังไฟฟ
าตามสัญญา 
 4.1 ผู� ใช� ไฟฟ� าสามารถขอแก� ไขป ริมาณ  Interruptible Demand และ/หรือ Maximum Take 

ที่ทําสัญญาไว�ได� โดยทําหนังสือแจ�งให�การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยทราบล	วงหน�าไม	น�อยกว	า 30 วัน และ
มีระยะเวลาการแจ�งแต	ละคร้ังห	างกันไม	น�อยกว	า 12 เดือน 

4.2 การไฟฟ� าสามารถขอแก�ไขป ริมาณ  Interruptible Demand และ/หรือ Maximum Take 
ถ�าผู�ใช�ไฟฟ�าไม	สามารถงดการใช�ไฟฟ�าได� 2 คร้ัง ตามข�อ 3.3.2  โดยพิจารณาจากลักษณะการใช�ไฟฟ�าย�อนหลัง 

4.3 การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยสามารถขอแก�ไขปริมาณ  Interruptible Demand และ/หรือ
Maximum Take เม่ือปริมาณ Firm Demand น�อยกว	าปริมาณ Maximum Take เป�นเวลา 2 เดือนติดต	อกัน 
หรือเป�นเวลา 3 เดือน ในรอบปYสัญญา โดยพิจารณาจากลักษณะการใช�ไฟฟ�าย�อนหลัง 
5. วัน-เวลางดจ�ายไฟ 

การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยจะของดจ	ายไฟฟ�า (Interrupt) ระหว	างเวลา 09.00 - 22.00 น. 
(ยกเว�น วันเสาร4 อาทิตย4 และวันหยุดราชการตามปกติ) โดยมีจํานวนคร้ัง และระยะเวลา ตามข�อ 6 

6. จํานวนคร้ังและระยะเวลาที่การไฟฟ
าฝMายผลิตแห�งประเทศไทยสามารถงดจ�ายไฟฟ
า 
มี 3 ทางเลือก โดยมีอัตราค	าไฟฟ�าตาม ข�อ 14 ดังน้ี 

ทางเลือกที่ 1 การงดจ	ายไฟฟ�า   ไม	เกิน 3 ชม/คร้ัง,   2 คร้ัง/วัน,   10 คร้ัง/เดือน,   40 คร้ัง/ปY 
ทางเลือกที่ 2 การงดจ	ายไฟฟ�า   ไม	เกิน 3 ชม/คร้ัง,   1 คร้ัง/วัน,   10 คร้ัง/เดือน,   20 คร้ัง/ปY 
 ทางเลือกท่ี 3 การงดจ	ายไฟฟ�า   ไม	เกิน 6 ชม/คร้ัง,   1 คร้ัง/วัน,   10 คร้ัง/เดือน,   20 คร้ัง/ปY 

7. การผิดสัญญา 
เม่ือการไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยแจ�งงดจ	ายไฟฟ�าตามข�อ 3.2 และผู�ใช�ไฟฟ�าไม	สามารถปฏิบัติ

ตามข�อ 3.3 ให�ถือว	าเป�นการผิดสัญญา จะมีบทปรับกรณีผิดสัญญา ตามข�อ 8 

8. บทปรับกรณีผิดสัญญา 
กรณีที่ผู� ใช�ไฟฟ�าไม	สามารถดับไฟฟ�าได�ตามที่ทําสัญญาไว� (ในรอบปY นับจากวันเร่ิมต�นสัญญา) 

จะมีบทปรับ ดังน้ี 
คร้ังที่ 1 การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยจะคิดค	าความต�องการพลังไฟฟ�าสําหรับ Interruptible 

Demand เป�น 1.5 เท	าของอัตราค	าความต�องการพลังไฟฟ�าปกติในช	วง Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ	 
คร้ังท่ี 2 การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยจะคิดค	าความต�องการพลังไฟฟ�าสําหรับ Interruptible 

Demand เป�น 2 เท	าของอัตราค	าความต�องการพลังไฟฟ�าปกติในช	วง Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ	  
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คร้ังท่ี 3 การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยจะคิดค	าความต�องการพลังไฟฟ�าสําหรับ Interruptible 
Demand เป�น 3 เท	าของอัตราค	าความต�องการพลังไฟฟ�าปกติในช	วง Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ	 

คร้ังท่ี 4 การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยจะคิดค	าความต�องการพลังไฟฟ�าสําหรับ Interruptible 
Demand เป�น 3 เท	าของอัตราค	าความต�องการพลังไฟฟ�าปกติในช	วง Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ	 และ 
การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยสามารถยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ�าในอัตรา Interruptible ได� ทั้งน้ีผู�ใช�ไฟฟ�า   
จะกลับไปซ้ือไฟฟ�าในอัตราปกติเช	นเดิม 

สําหรับการขอดับไฟฟ�าคร้ังแรก นับจากวันเร่ิมต�นสัญญา หากผู�ใช�ไฟฟ�าไม	สามารถดับไฟฟ�าได�ตาม
สัญญา การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยจะผ	อนผันคิดค	าไฟฟ�า Interruptible Demand ตามอัตราปกติ โดย
ไม	นับเป�นการผิดสัญญาคร้ังท่ี 1 แต	หากผู�ใช�ไฟฟ�าไม	สามารถปฏิบัติตามสัญญาได� 2 คร้ัง หรือคร้ังแรกปฏิบัติได�
คร้ังท่ีสองปฏิบัติไม	ได� จะถูกปรับโดยนับเป�นการผิดสัญญาคร้ังท่ี 1 

9. มาตรวัดไฟฟ
า 
การทําสัญญา Interruptible Rate จะใช�มาตรวัดไฟฟ� าชนิด ท่ีอ	านได�ทั้ งพลั งงานไฟฟ� า และ 

ความต�องการพลังไฟฟ�าทุกๆ 15 นาที และอ	านย�อนหลังได�ไม	น�อยกว	า 31 วัน โดยมีคุณภาพตามมาตรฐาน      
ที่การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยใช� 

10. อายุของสัญญา 
อายุของสัญญากําหนดไว� 5 ปY เม่ือครบอายุสัญญา คู	สัญญาจะพิจารณาดําเนินการต	อไป 

11. การยกเลิกสัญญา 
ในระหว	างอายุสัญญา คู	สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได� ในกรณีต	อไปนี้ 
11.1 ผู�ใช�ไฟฟ�าขอยกเลิกสัญญาได�เม่ือปฏิบัติตามสัญญาไม	น�อยกว	า 1 ปY นับจากวันเร่ิมต�นของสัญญา 
11.2 ผู�ใช�ไฟฟ�าไม	สามารถปฏิบัติตามสัญญาได�เป�นคร้ังที่ 4 ในรอบ 1 ปY 
11.3 การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยสามารถยกเลิกสัญญาได� เม่ือผู�ใช�ไฟฟ�ามีปริมาณ Interruptible 

Demand ต่ํากว	า 1,000 กิโลวัตต4 

12. กรณียกเว�น 
กรณีต	อไปน้ี เป�นกรณียกเว�น นอกเหนือจากการแจ�งให�งดจ	ายไฟฟ�าตามเง่ือนไขการรับซ้ือไฟฟ�าประเภท 

Interruptible Rate 
12.1 กรณี ไฟฟ� าดับจากเหตุ ขัดข�องในระบบ หรือการแจ�งดับ ไฟฟ� าของการไฟฟ� าฝH ายผลิต 

แห	งประเทศไทย เพ่ือการบํารุงรักษา หรือก	อสร�างปรับปรุง 
12.2 กรณีที่ผู�ใช�ไฟฟ�าอยู	ในภาวะ Shut Down Load ที่รับไฟจากการไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทย 

ซ่ึงเป�นการ Shut Down ตามแผนบํารุงรักษาประจําปY หรือ Shut Down เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน และผู�ใช�ไฟฟ�า 
ได�แจ�งให�การไฟฟ�าฝHายผลิตแห	งประเทศไทยทราบทันทีท่ีเกิดเหตุดังกล	าวแล�ว 

13. ปริมาณพลังไฟฟ
าคิดเงิน 
ปริมาณพลังไฟฟ� าคิดเงินสําหรับ อัตราประเภท ท่ีสามารถงดจ	ายไฟฟ� าได�  คือ Interruptible 

Demand ท่ีทําสัญญาไว�  
ปริมาณพลังไฟฟ�าคิดเงินสําหรับอัตราปกติ (อัตรา TOU) คือ Firm Demand 

14. อัตราค�าไฟฟ
าประเภทท่ีสามารถงดจ�ายไฟฟ
าได� 
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ค	าความต�องการพลังไฟฟ�า ค	าพลังงานไฟฟ�า ค	าบริการ 

 
(บาท/กิโลวัตต4) (บาท/หน	วย) (บาท/เดือน) 

 
1* 1* 2* 

 
ทางเลือกท่ี 1 และ 3 

    
แรงดัน 69 กิโลโวลท4ข้ึนไป 14.83 4.1025 2.5849 312.24 
แรงดัน 22-33 กิโลโวลท4 26.59 4.1839 2.6037 312.24 

     
ทางเลือกท่ี 2 

    
แรงดัน 69 กิโลโวลท4ข้ึนไป 44.48 4.1025 2.5849 312.24 
แรงดัน 22-33 กิโลโวลท4 79.76 4.1839 2.6037 312.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1) มีการทบทวนอัตราค	าไฟฟ�าประกาศ พฤศจิกายน 2558 โดยปรับค	าพลังงานไฟฟ�าลดลง 0.0258 บาทต	อหน	วย   

                  ตามมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน คร้ังท่ี 533 และ คร้ังท่ี 538 มีผลบังคับใช�ต้ังแต	 พฤศจิกายน 2561             

             : 2) อ�างอิงอัตราค	าไฟฟ�าประกาศ พฤศจิกายน 2561 และปรับปรุงการกําหนดช	วงเวลาของการใช� (Time of Use:     

                  TOU Rate) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับอัตราค�าไฟฟ
า 
1. หากเดือนใดมีเพาเวอร4แฟคเตอร4แลค (Lag) ที่มีความต�องการพลังไฟฟ�ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาที    

ที่สูงสุดในช	วงเวลาใดเวลาหน่ึง (กิโลวาร4) เกินกว	าร�อยละ 61.97 ของความต�องการพลังไฟฟ�าแอคตีฟเฉลี่ย 
ใน 15 นาทีที่สูงสุดในช	วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (กิโลวัตต4) โดยส	วนท่ีเกินจะต�องเสียค	าเพาเวอร4แฟคเตอร4ในอัตรา 
กิโลวาร4 (KVAR) ละ 56.07 บาท (เศษของกิโลวาร4 ถ�าไม	ถึง 0.5 กิโลวาร4ตัดทิ้ง ต้ังแต	 0.5 กิโลวาร4ข้ึนไปคิดเป�น      
1 กิโลวาร4) 

2. ค	าไฟฟ�าที่เรียกเก็บในแต	ละเดือน ประกอบด�วย ค	าไฟฟ�าตามอัตราข�างต�น และค	าไฟฟ�าตามสูตรการ
ปรับอัตราค	าไฟฟ�าโดยอัตโนมัติ (Ft) และภาษีมูลค	าเพ่ิม 

3. อัตราค	าไฟฟ�าข�างต�น ยังไม	รวมภาษีมูลค	าเพ่ิม 

ข�อกําหนดช�วงเวลาอัตรา TOU 

1.* Peak : เวลา 09.00 น. - 22.00 น. วันจันทร4 -ศุกร4 และวันพืชมงคล 
2.* Off Peak : เวลา 22.00 น. - 09.00 น. วันจันทร4 -ศุกร4 และวันพืชมงคล 

: เวลา 00.00 น. - 24.00 น. วันเสาร4-อาทิตย4, วันแรงงานแห	งชาติ, 
วันพืชมงคลท่ีตรงกับวันเสาร4 – อาทิตย4  
และ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม	รวมวันหยุด  
ชดเชย) 

 


