อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้
(Interruptible Tariff)
อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ตามช่วงเวลาของการใช้ เป็นอัตราเลือกอีกประเภทหนึ่งที่ใช้
ควบคู่กับอัตราปกติ สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่
มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ใช้ไฟฟ้า
เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ ทีม่ ีความต้องการพลังไฟฟ้าตัง้ แต่ 5,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป และมี
ปริมาณพลังไฟฟ้าที่สามารถให้งดจ่ายไฟฟ้าได้ (Interruptible Demand) เมื่อการไฟฟ้านครหลวงร้องขอไม่น้อยกว่า
1,000 กิโลวัตต์
2. คาจากัดความ
2.1 Interruptible Demand หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายินยอมให้การไฟฟ้านครหลวงงดจ่าย
ไฟฟ้าได้ เมื่อการไฟฟ้านครหลวงร้องขอ
2.2 Firm Demand หมายถึ ง ผลต่ างของ Maximum Demand (พลั งไฟฟ้ าสู งสุ ด ) กั บ Interruptible
Demand
2.3 Maximum Take หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดช่วง On Peak ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทาสัญญากับการไฟฟ้า
นครหลวงว่าจะไม่สามารถงดการใช้ไฟฟ้าได้ต่ากว่านี้
3. เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้า
3.1 ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการซื้อไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ นี้ จะต้องทาสัญญาระบุปริมาณ
Interruptible Demand และ Maximum Take ที่ แน่ นอนกับการไฟฟ้านครหลวง ทั้ งนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะ
ทาการตรวจสอบความเป็นไปได้ของปริมาณ Interruptible Demand และ Maximum Take ก่อนทาสัญญา
3.2 การแจ้งงดจ่ายไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวงจะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบเวลางดจ่ายไฟฟ้า และระยะเวลางดจ่ายไฟฟ้าล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยทางโทรสาร โทรศัพท์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.3 การงดใช้ไฟฟ้า
3.3.1 เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ แจ้งเวลาของดจ่ายไฟฟ้า จะต้องดาเนิน การดับ หรือลดการใช้ไฟฟ้าให้ ได้
ปริม าณ Interruptible Demand ตามเวลาและระยะเวลาที่ ก ารไฟฟ้ านครหลวงแจ้งตามข้ อ 3.2 โดยปริม าณ
พลังไฟฟ้าให้อ่านจากมาตรวัดค่าพลัง ไฟฟ้า (Demand Meter) ก่อนงดจ่ายไฟฟ้าเที ยบกับเมื่อดาเนินการงดจ่าย
ไฟฟ้าแล้ว
3.3.2 ผู้ ใช้ ไฟฟ้ า ที่ ล ดการใช้ ไฟฟ้ า ถึ งระดั บ Maximum Take แต่ ป ริ ม าณ 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 ที่ทาสัญญา
ไว้ได้ โดยทาหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้านครหลวงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมีระยะเวลาการแจ้งแต่ละครั้ง
ห่างกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
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4.2 การไฟฟ้านครหลวงสามารถขอแก้ไขปริมาณ Interruptible Demand และ/หรือ Maximum Take
ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถงดการใช้ไฟฟ้าได้ 2 ครั้ง ตามข้อ 3.3.2 โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง
4.3 การไฟฟ้านครหลวงสามารถขอแก้ไขปริมาณ Interruptible Demand และ/หรือ Maximum Take
เมื่อปริมาณ Firm Demand น้ อยกว่าปริมาณ Maximum Take เป็ นเวลา 2 เดือนติด ต่อกัน หรือเป็ น เวลา 3
เดือนในรอบปีสัญญา โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง
5. วัน-เวลางดจ่ายไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวงจะของดจ่ายไฟฟ้ า (Interrupt) ระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น. ( ยกเว้น วัน เสาร์
วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ) โดยมีจานวนครั้งและระยะเวลาตามข้อ 6
6. จานวนครั้งและระยะเวลาที่การไฟฟ้าสามารถงดจ่ายไฟฟ้า
มี 3 ทางเลือก โดยมีอตั ราค่าไฟฟ้าตาม ข้อ 14 ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 การงดจ่ายไฟฟ้าไม่เกิน 3 ชม./ครัง้ , 2 ครั้ง/วัน , 10 ครั้ง/เดือน , 40 ครั้ง/ปี
ทางเลือกที่ 2 การงดจ่ายไฟฟ้าไม่เกิน 3 ชม./ครั้ง , 1 ครั้ง/วัน , 10 ครั้ง/เดือน , 20 ครั้ง/ปี
ทางเลือกที่ 3 การงดจ่ายไฟฟ้าไม่เกิน 6 ชม./ครัง้ , 1 ครั้ง/วัน , 10 ครั้ง/เดือน , 20 ครั้ง/ปี
7. การผิดสัญญา
เมื่อการไฟฟ้านครหลวงแจ้งงดจ่ายไฟฟ้าตาม ข้อ 3.2 และผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัตติ ามข้อ 3.3 ให้ถือว่า
เป็นการผิดสัญญา จะมีบทปรับกรณีผิดสัญญาตามข้อ 8
8. บทปรับกรณีผดิ สัญญา
กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถดับไฟฟ้าได้ตามที่ทาสัญญาไว้ (ในรอบปีนบั จากวันทีเ่ ริ่มต้นสัญญา) จะมีบทปรับดังนี้
ครั้งที่ 1 การไฟฟ้านครหลวงจะคิดค่า ความต้องการพลังไฟฟ้าสาหรับ Interruptible Demand เป็น 1.5
เท่าของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง On Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่
ครั้งที่ 2 การไฟฟ้านครหลวงจะคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสาหรับ Interruptible Demand เป็น 2 เท่า
ของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง On Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่
ครั้งที่ 3 การไฟฟ้านครหลวงจะคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสาหรับ Interruptible Demand เป็น 3 เท่า
ของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง On Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่
ครั้งที่ 4 การไฟฟ้านครหลวงจะคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสาหรับ Interruptible Demand เป็น 3 เท่า
ของอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าปกติในช่วง On Peak ประเภทกิจการขนาดใหญ่ และการไฟฟ้านครหลวง
สามารถยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะกลับไปซื้อ
ไฟฟ้าในอัตราปกติ เช่นเดิม
สาหรับการขอดับไฟฟ้าครั้งแรก นับจากวันเริ่มต้นสัญญา หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถดับไฟฟ้าได้ตามสัญญา
การไฟฟ้านครหลวงจะผ่อนผันคิดค่าไฟฟ้า Interruptible Demand ตามอัตราปกติโดยไม่นับเป็นการผิดสัญญา
ครั้งที่ 1 แต่ห ากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญ ญาได้ 2 ครั้ง หรือครั้งแรกปฏิบัติได้ ครั้งที่สองปฏิบัติไม่ได้
จะถูกปรับโดยนับเป็นการผิดสัญญาครั้งที่ 1
9. เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
การทาสัญญาอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ จะใช้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดที่อ่านได้ทั้ง
พลังงานไฟฟ้าและความต้องพลังไฟฟ้าทุก ๆ 15 นาที และอ่านย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 31 วัน โดยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่การไฟฟ้านครหลวงกาหนด
10. อายุของสัญญา
อายุของสัญญากาหนดไว้ 5 ปี เมือ่ ครบอายุสัญญา คู่สัญญาจะพิจารณาดาเนินการต่อไป
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11. การยกเลิกสัญญา
ในระหว่างอายุสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ในกรณีต่อไปนี้
11.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าขอยกเลิกสัญญาได้เมื่อปฏิบัติตามสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันเริ่มต้นของสัญญา
11.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 1 ปี
11.3 การไฟฟ้านครหลวงสามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามีปริมาณ Interruptible Demand ต่ากว่า
1,000 กิโลวัตต์
12. กรณียกเว้น
กรณีตอ่ ไปนี้เป็นกรณียกเว้นนอกเหนือจากการแจ้งให้งดจ่ายไฟฟ้าตามเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้า
ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้
12.1 กรณีไฟฟ้าดับจากเหตุขัดข้องในระบบหรือการแจ้งดับไฟฟ้าเพื่อการบารุงรักษาหรือก่อสร้างปรับปรุง
12.2 กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ในภาวะ Shut Down Load ที่รับไฟจากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็น
การ Shut Down ตามแผนบารุงรักษาประจาปี หรือ Shut Down เนื่องจากเหตุฉุกเฉินและผู้ใช้ไฟฟ้าได้แจ้งให้
การไฟฟ้านครหลวงทราบทันทีที่เกิดเหตุดังกล่าวแล้ว
13. ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าคิดเงิน
ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าคิดเงินสาหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ คือ
Interruptible Demand ที่ทาสัญญาไว้
ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าคิดเงินสาหรับอัตราปกติคือ Firm Demand
14. อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)
ทางเลือกที่ 1 และ 3
แรงดัน
14.1 แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป
14.2 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
(บาท/หน่วย)
On Peak Off Peak On Peak Off Peak
14.83
0
4.1025
2.5849
26.59
0
4.1839
2.6037

ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
312.24
312.24

ทางเลือกที่ 2
แรงดัน

On Peak

Off Peak

On Peak

Off Peak

14.3 แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป
14.4 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์

44.48
79.76

0
0

4.1025
4.1839

2.5849
2.6037

On Peak
Off Peak

ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
312.24
312.24

: เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
: เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
: เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ
วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)

ความต้องการพลังไฟฟ้า : คิดในช่วงเวลา On Peak
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ข้อกาหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า
1. อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บรายเดือน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และค่าไฟฟ้าตามสูตร
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ซึง่ จะมีการเรียกเก็บ Ft ทุกเดือน โดยแยกเป็นรายการในใบเรียกเก็บ
เงินค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ Ft ที่เรียกเก็บจะปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยกาหนดให้ Ft เป็นอัตราคงทีต่ ่อหน่วยการใช้
พลังงานไฟฟ้า

อัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี้เริม่ ใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
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