ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
ลักษณะการใช้ สำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำในบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัย วัดและโบสถ์ของศำสนำต่ำง ๆ ตลอดจนบริเวณที่
เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำเครื่องเดียว

1.1 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
อัตรารายเดือน
ค่าพลังงานไฟฟ้า
15 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก ( หน่วยที่ 1 – 15 )
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25)
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35)
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100)
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150)
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400)
เกินกว่ำ 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)
ค่าบริการ (บาท/เดือน ) :

หน่วยละ
หน่วยละ
หน่วยละ
หน่วยละ
หน่วยละ
หน่วยละ
หน่วยละ

2.3488
2.9882
3.2405
3.6237
3.7171
4.2218
4.4217

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

3.2484
4.2218
4.4217

บำท
บำท
บำท

8.19

1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
อัตรารายเดือน
ค่าพลังงานไฟฟ้า
150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก ( หน่วยที่ 1 – 150 )
250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 )
เกินกว่ำ 400 หน่วย ( หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป )
ค่าบริการ (บาท/เดือน ) :

หน่วยละ
หน่วยละ
หน่วยละ
38.22

1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff )
อัตรารายเดือน
แรงดัน
1.3.1 12 – 24 กิโลโวลต์
1.3.2 ต่ำกว่ำ 12 กิโลโวลต์
On Peak
Off Peak

ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
On Peak
Off Peak
5.1135
2.6037
5.7982
2.6369

ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
312.24
38.22

: เวลำ 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
: เวลำ 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
: เวลำ 00.00 - 24.00 น. วันเสำร์ - วันอำทิตย์ วันแรงงำนแห่งชำติ
วันหยุดรำชกำรตำมปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)
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หมายเหตุ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 5 แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สำย จะถูกจัดให้อยู่ใน
อัตรำข้อ 1.1 แต่ถ้ำมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเกินกว่ำ 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะ
จัดเข้ำอยู่ในอัตรำข้อ 1.2 และถ้ำมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือนใน
เดือนถัดไป จะจัดเข้ำอยู่ในอัตรำข้อ 1.1 ตำมเดิม
2. ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำ ขนำดเกินกว่ำ 5 แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สำย จะถูกจัดให้อยู่
ในอัตรำข้อ 1.2 ตลอดไป
3. ผู้ใช้ไฟฟ้ำสำมำรถเลือกใช้อัตรำข้อ 1.3 ได้ โดยจะต้องแจ้งควำมประสงค์กับกำรไฟฟ้ำนครหลวง และจะต้อง
ชำระค่ำเครื่องวัดฯ TOU ก่อน หรือ ชำระค่ำบริกำรด้ำนเครื่องวัดฯ TOU เพิ่มขึ้นจำกค่ำบริกำรปกติ และ
หำกเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน จะขอเปลี่ยนกลับไปใช้อัตรำเดิมอีกก็ได้
4. สถำนที่ที่ใช้ประกอบศำสนกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้องสำมำรถเลือกใช้อัตรำค่ำไฟฟ้ำประเภทที่ 6 ได้
5. ผู้ใช้ไฟฟ้ำอัตรำข้อ 1.1 ที่ใช้ไฟฟ้ำไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ยังคงได้รับสิทธิค่ำไฟฟ้ำฟรีถึงค่ำไฟฟ้ำ................
ประจำเดือนธันวำคม 2558 และตั้งแต่ค่ำไฟฟ้ำประจำเดือนมกรำคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้ำ อัตรำ
ข้อ 1.1 ที่ ได้รับ สิ ท ธิค่ ำไฟฟ้ ำฟรีจ ะต้ อ งไม่ เป็ น นิ ติบุ คคล และมีก ำรใช้ไฟฟ้ ำไม่เกิ น 50 หน่ วยต่ อ เดื อ น
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน
6. ผู้ใช้ไฟฟ้ำจะต้องชำระค่ำบริกำรรำยเดือน ถึงแม้จะไม่มีกำรใช้ไฟฟ้ำ

ข้อกาหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า
1. อัตรำค่ำไฟฟ้ำข้ำงต้น เป็นอัตรำที่เรียกเก็บรำยเดือน ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
2. ค่ำไฟฟ้ำที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่ำไฟฟ้ำตำมอัตรำค่ำไฟฟ้ำฐำน และค่ำไฟฟ้ำตำมสูตร
กำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ (Ft) ซึง่ จะมีกำรเรียกเก็บ Ft ทุกเดือน โดยแยกเป็นรำยกำรในใบเรียกเก็บ
เงินค่ำไฟฟ้ำ ทั้งนี้ Ft ที่เรียกเก็บจะปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยกำหนดให้ Ft เป็นอัตรำคงทีต่ ่อหน่วยกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำ

อัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี้เริม่ ใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
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