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ประเภทที่ 6  องค์กรทีไ่ม่แสวงหาก าไร 
ลักษณะการใช้   ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรโดยไม่คิดค่ำตอบแทน รวมถึง
สถำนที่ที่ใช้ในกำรประกอบศำสนกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงหน่วยรำชกำร ส ำนักงำน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  สถำนที่ท ำกำรเกี่ยวกับกิจกำรของ
ต่ำงชำติและสถำนที่ท ำกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศ  โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำเครื่องเดียว   

6.1 อัตราปกติ 
อัตรารายเดือน     

แรงดัน 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 
ค่าบริการ 

(บาท/เดือน) 
6.1.1  69  กิโลโวลต์ขึ้นไป  3.4149 312.24 
6.1.2  12 – 24 กิโลโวลต ์ 3.5849 312.24 
6.1.3  ต่ ำกว่ำ  12  กิโลโวลต ์      20.00 

     10 หน่วย (กิโลวัตต์ชัว่โมง) แรก (หน่วยที่ 1-10 ) 2.8013  
     เกินกว่ำ 10 หน่วย (หน่วยที่ 11 เป็นต้นไป)                                      3.8919  

                     

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  69 กิโลโวลต์ขึ้นไป  74.14 0 4.1025 2.5849 312.24 
6.2.2  12-24 กิโลโวลต์        132.93 0 4.1839 2.6037 312.24 
6.2.3  ต่ ำกว่ำ 12 กิโลโวลต์          210.00 0 4.3297 2.6369 312.24 

 
On  Peak : เวลำ  09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์     
Off  Peak   : เวลำ  22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์     
 : เวลำ  00.00 - 24.00 น. วันเสำร์ - วันอำทิตย์  วันแรงงำนแห่งชำติ 
  วันหยุดรำชกำรตำมปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)          

 
ความต้องการพลังไฟฟ้า  :  ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแต่ละเดือน คือ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 
15 นำทีที่สูงสุดในช่วงเวลำ On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้ำไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 
กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสดุ  :  ค่ำไฟฟ้ำต่ ำสุดในแต่ละเดือน ต้องไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของคำ่ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ 
(Demand  Charge) ที่สูงสดุในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ นับถึงเดือนปัจจุบนั  
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หมายเหต ุ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้ำในอัตรำข้อ 6.1 สำมำรถเลือกใช้อัตรำข้อ 6.2 ได้ โดยจะต้องแจ้งควำมประสงค์กับกำรไฟฟ้ำ    

นครหลวง และจะต้องช ำระค่ำเครื่องวัดฯ TOU ก่อน และหำกเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน จะขอ
เปลี่ยนกลับไปใช้อัตรำข้อ 6.1 ตำมเดิม อีกก็ได้ 

2. ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำของหน่วยรำชกำร ส ำนักงำน หรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง  อนุโลมให้
จัดอยู่ประเภทท่ี 6 จนถึงเดือนกันยำยน 2555  หำกผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเฉลี่ยใน 15 นำที 
สูงสุดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน เกินกว่ำ 250,000 
หน่วยต่อเดือน จะจัดเข้ำอยู่ในประเภทที่ 4 อัตรำข้อ 4.2 ในเดือนถัดไปหลังจำกเดือนที่ติดตั้งเครื่องวัดฯ 
TOU แล้ว  และตั้งแต่ค่ำไฟฟ้ำประจ ำเดือนตุลำคม 2555 เป็นต้นไป จะจัดเข้ำในประเภทท่ี 2 หรือประเภท
ท่ี 3 อัตรำข้อ 3.2 หรือ ประเภทท่ี 4 อัตรำข้อ 4.2 แล้วแต่กรณี ตำมลักษณะกำรใช้ไฟฟ้ำ 

3. ผู้ใช้ไฟฟ้ำในอัตรำข้อ 6.1 จะต้องช ำระค่ำบริกำรรำยเดือน ถึงแม้จะไม่มีกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ผู้ใช้ไฟฟ้ำในอัตรำข้อ 6.2 จะต้องช ำระค่ำบริกำรรำยเดือน  เพิ่มจำกค่ำไฟฟ้ำต่ ำสุดด้วย 
 
 
 
 
 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า 
 

1.  อัตรำคำ่ไฟฟ้ำข้ำงตน้ เปน็อัตรำที่เรียกเกบ็รำยเดือน ยังไม่รวมภำษมีูลค่ำเพ่ิม 
2.  ค่ำไฟฟ้ำที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย  คำ่ไฟฟ้ำตำมอัตรำค่ำไฟฟ้ำฐำน  และค่ำไฟฟ้ำตำมสตูร              

กำรปรับอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมัต ิ (Ft)  ซึง่จะมกีำรเรยีกเก็บ Ft ทุกเดือน  โดยแยกเป็นรำยกำรในใบเรียกเกบ็
เงินคำ่ไฟฟ้ำ  ทั้งนี ้Ft ที่เรียกเก็บจะปรบัเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยก ำหนดให ้Ft เปน็อัตรำคงทีต่่อหน่วยกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำ 

 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี้เริม่ใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 


