อัตราค่าไฟฟ้า
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
สาหรับการใช้ไฟฟ้า กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งวัด สานักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง
โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
1.1 อัตราปกติ
ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)
ค่าบริการ (บาท/เดือน)
1.1.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 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 ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 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 (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
Peak
Off Peak
1.2.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
5.1135
2.6037
312.24
1.2.2 แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
5.7982
2.6369
38.22
หมายเหตุ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย จะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1 แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน
3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.2 และเมื่อใดมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าเกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย จะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.2
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1.1 ทีใ่ ช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนทุกราย ยังคงได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีถึงค่าไฟฟ้าประจาเดือนธันวาคม 2558 และ
ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจาเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1.1 ที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี จะต้องไม่เป็นนิติบุคคลและมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50
หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน
4. ประเภทที่ 1.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่าของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คานวณหน่วยคิดเงินเพิ่ม ขึ้นอีกร้อยละ 2
เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
5. ประเภทที่ 1.2 เป็นอัตราเลือก ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชาระค่าใช้จ่ายตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า
12 เดือน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้อัตราประเภทที่ 1.1 ได้

ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
สาหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทาการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ สถานที่ทาการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ
ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด ต่ากว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
2.1 อัตราปกติ
ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)
ค่าบริการ (บาท/เดือน)
2.1.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
3.9086
312.24
2.1.2 แรงดันต่ากว่า 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 (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
Peak
Off Peak
2.2.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
5.1135
2.6037
312.24
2.2.2 แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
5.7982
2.6369
46.16
หมายเหตุ 1. ประเภทที่ 2.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่าของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คานวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2
เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
2. ประเภทที่ 2.2 เป็นอัตราเลือก ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชาระค่าใช้จ่ายตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า
12 เดือน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้อัตราประเภทที่ 2.1 ได้
3. เดือนใดมีความต้องการพลังไฟฟ้าตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นประเภทที่ 3 หรือ 4 หรือ 5
แล้วแต่กรณี

ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
สาหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สถานทูต สถานที่ทาการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ สถานที่ทาการขององค์ก ารระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย
3 เดือนก่อนหน้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
3.1 อัตราปกติ
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าบริการ
(บาท/กิโลวัตต์)
(บาท/หน่วย)
(บาท/เดือน)
3.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป
175.70
3.1355
312.24
3.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
196.26
3.1729
312.24
3.1.3 แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
221.50
3.2009
312.24
3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าบริการ
(บาท/กิโลวัตต์)
(บาท/หน่วย)
(บาท/เดือน)
Peak
Peak Off Peak
3.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป
74.14
4.1283 2.6107
312.24
3.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
132.93
4.2097 2.6295
312.24
3.2.3 แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
210.00
4.3555 2.6627
312.24
อัตราขั้นต่่า : ค่าไฟฟ้าต่าสุดต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่าของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คานวณกิโลวัตต์ และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2
เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
2. ประเภทที่ 3.1 เป็นอัตราสาหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ในอัตราประเภทที่ 3.1 อยู่เดิมก่อนค่าไฟฟ้าประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 และสามารถเลือกใช้
อัตราประเภทที่ 3.2 ได้ โดยต้องชาระค่าใช้จ่ายตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด ทั้งนี้ เมื่อเลือกใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 3.1 ไม่ได้
3. เดือนใดมีความต้องการพลังไฟฟ้าไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ค่าไฟฟ้ายังคงคานวณตามอัตราดังกล่าว หากความต้องการพลังไฟฟ้าไม่ถึง 30 กิโลวัตต์
ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นประเภทที่ 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ใช้
ไฟฟ้าที่เคยเลือกใช้อัตรา TOU และได้ชาระค่าใช้จ่ายไว้แล้ว จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอีก

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
สาหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สถานทูต สถานที่ทาการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ สถานที่ทาการขององค์ก ารระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ย ใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 1,000 กิ โลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน
ก่อนหน้าเกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Rate : TOD)
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าบริการ
(บาท/กิโลวัตต์)
(บาท/หน่วย)
(บาท/เดือน)
Peak
Partial Off Peak
4.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป
224.30
29.91
0
3.1355
312.24
4.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
285.05
58.88
0
3.1729
312.24
4.1.3 แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
332.71
68.22
0
3.2009
312.24
Peak : เวลา 18.30 – 21.30 น. ของทุกวัน
Partial : เวลา 08.00 – 18.30 น. ของทุกวัน (ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า คิดเฉพาะส่วนที่เกิน Peak)
Off Peak : เวลา 21.30 – 08.00 น. ของทุกวัน
4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าบริการ
(บาท/กิโลวัตต์)
(บาท/หน่วย)
(บาท/เดือน)
Peak
Peak Off Peak
4.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป
74.14
4.1283 2.6107
312.24
4.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
132.93
4.2097 2.6295
312.24
4.2.3 แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
210.00
4.3555 2.6627
312.24
อัตราขั้นต่่า : ค่าไฟฟ้าต่าสุดต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน
หมายเหตุ 1. ประเภทที่ 4.1 เป็นอัตราสาหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในอัตราประเภทที่ 4.1 อยู่เดิมก่อนค่าไฟฟ้าประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 และสามารถเลือกใช้
อัตราประเภทที่ 4.2 ได้ โดยต้องชาระค่าใช้จ่ายตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด ทั้งนี้ เมื่อเลือกใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 4.1 ไม่ได้
2. เดือนใดมีความต้องการพลังไฟฟ้าไม่ถึง 1,000 กิโลวัตต์ หรือมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟฟ้ายังคงคานวณตามอัตรา
ดังกล่าว หากความต้องการพลังไฟฟ้าไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
เป็นประเภทที่ 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เคยเลือกใช้อัตรา TOU และได้ชาระค่าใช้จ่ายไว้แล้ว จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอีก

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
สาหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการโรงแรมและกิจการให้เช่ฉพ
าพักอาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ย
ใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
5.1 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
(บาท/หน่วย)
Peak
Peak Off Peak
5.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป
74.14
4.1283 2.6107
5.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
132.93
4.2097 2.6295
5.1.3 แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
210.00
4.3555 2.6627
5.2 อัตราส่าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
5.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป
220.56
5.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
256.07
5.2.3 แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
276.64

ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
3.1355
3.1729
3.2009

ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
312.24
312.24
312.24
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
312.24
312.24
312.24

อัตราขั้นต่่า : ค่าไฟฟ้าต่าสุดต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่าของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คานวณกิโลวัตต์และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2
เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
2. ประเภทที่ 5.1 เป็นอัตราสาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 5 ทุกราย สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU อนุโลมให้คิดประเภทที่ 5.2
ไปก่อน
3. เดื อ นใดมี ค วามต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ า ไม่ ถึ ง 30 กิ โ ลวั ต ต์ ค่ า ไฟฟ้ า ยั ง คงค านวณตามอั ต ราดั ง กล่ า ว หากความต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ า ไม่ ถึ ง
30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นประเภทที่ 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เคยเลือกใช้อัตรา TOU และได้ชาระค่าใช้จ่ายไว้แล้ว จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอีก

ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหาก่าไร
ไฉพ
สาหรับการใช้ไฟฟ้าขององค์ก รที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดีย ว แต่ไม่รวมถึง
ส่วนราชการ สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทาการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ
และสถานที่ทาการขององค์การระหว่างประเทศ
6.1 อัตราปกติ
ค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าบริการ
(บาท/หน่วย)
(บาท/เดือน)
6.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป
3.4407
312.24
6.1.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
3.6107
312.24
6.1.3 แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
20.00
10 หน่วยแรก
(หน่วยที่ 0 – 10)
2.8271
เกิน 10 หน่วยขึ้นไป
(หน่วยที่ 11 เป็นต้นไป)
3.9177
6.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าบริการ
(บาท/กิโลวัตต์)
(บาท/หน่วย)
(บาท/เดือน)
Peak
Peak Off Peak
6.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป
74.14
4.1283 2.6107
312.24
6.2.2 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
132.93
4.2097 2.6295
312.24
6.2.3 แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
210.00
4.3555 2.6627
312.24
อัตราขั้นต่่า : ประเภทที่ 6.2 ค่าไฟฟ้าต่าสุดต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่าของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติข องผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คานวณกิโลวัตต์ และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2
เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
2. ประเภทที่ 6.2 เป็นอัตราเลือก ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชาระค่าใช้จ่ายตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า
12 เดือน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้อัตราประเภทที่ 6.1 ได้

ประเภทที่ 7 สูบน้่าเพื่อการเกษตร
ฉพ

สาหรับการใช้ไฟฟ้ากั บเครื่องสูบน้าเพื่อการเกษตรของหน่วยงานราชการ สหกรณ์เพื่อการเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบีย นจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่หน่วยงานราชการรับรอง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
7.1 อัตราปกติ
ค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าบริการ
(บาท/หน่วย)
(บาท/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
(บาท/กิโลวัตต์)
(บาท/หน่วย)
(บาท/เดือน)
Peak
Peak Off Peak
7.2.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์
132.93
4.1839 2.6037
228.17
7.2.2 แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
210.00
4.3297 2.6369
228.17
อัตราขั้นต่่า : ประเภทที่ 7.2 ค่าไฟฟ้าต่าสุดต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน
หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่าของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า หรือหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะที่ติดตั้ง
เครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่าประกอบ ซี.ที.) ให้คานวณกิโลวัตต์และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อ แปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้
วัดรวมไว้ด้วย
2. ประเภทที่ 7.2 เป็นอัตราเลือก ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชาระค่าใช้จ่ายตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า
12 เดือน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้อัตราประเภทที่ 7.1 ได้

ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว
ฉพ

สาหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่องานก่อสร้าง งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษชั่วคราว สถานที่ที่ไม่มีทะเบียนบ้าน และการใช้ไฟฟ้าที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
ค่าพลังงานไฟฟ้า (ทุกระดับแรงดัน)

หน่วยละ

6.8283 บาท

หมายเหตุ ผู้ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ที่ ใ ช้อั ต ราประเภทนี้ หากมี ค วามประสงค์ จ ะขอเปลี่ ย นเป็ นประเภทผู้ ใ ช้ไ ฟฟ้ า ถาวร หรื อ การไฟฟ้า ส่ ว นภู มิ ภ าคตรวจพบว่ า ได้
เปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างอื่นแล้ว เช่น เพื่อประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม หรือบ้านอยู่อาศัย ฯลฯ เมื่อได้ยื่นคาร้องขอใช้ไฟฟ้าถาวรต่อการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นนั้น พร้อมกับเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ภายในให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน และชาระเงินค่ าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าแบบถาวร
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ค่าไฟฟ้าจะคิดตามอัตราประเภทที่ 1 – 7 แล้วแต่กรณี
ข้อก่าหนดช่วงเวลาอัตรา TOU
Peak : เวลา 09.00 น. – 22.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล 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)

ข้อก่าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า
1. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จะเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้า ที่คิดค่าความต้ฉพ
องการพลังไฟฟ้า หากเดือนใดมีเพาเวอร์แฟคเตอร์แลค (Lag) ที่มีความต้องการ
พลังไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (กิโลวาร์) เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ย ใน 15
นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (กิโลวัตต์) ส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ (kvar) ละ 56.07 บาท (เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง
0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์)
2. ค่า ไฟฟ้ าที่เรี ย กเก็ บในแต่ล ะเดื อน ประกอบด้ วย ค่ าไฟฟ้าตามอัต ราข้ างต้น ค่า ไฟฟ้า ตามสูตรการปรับอั ตราค่ าไฟฟ้าโดยอัต โนมั ติ (Ft)
และภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เริ่มใช้ตั้งแต่ ค่าไฟฟ้าประจ่าเดือน พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

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

