ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
ลักษณะการใช้ สำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อประกอบกิจกำรโรงแรมและกิจกำรให้เช่ำพักอำศัย ตลอดจนบริเวณที่
เกี่ยวข้อง ซึง่ มีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเฉลี่ยใน 15 นำทีที่สูงสุดตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขนึ้ ไป โดยต่อผ่ำนเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้ำเครือ่ งเดียว

5.1 อัตราปกติ
อัตรารายเดือน
แรงดัน
5.1.1 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป
5.1.2 12 – 24 กิโลโวลต์
5.1.3 ต่ำกว่ำ 12 กิโลโวลต์

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
220.56
256.07
276.64

ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
3.1355
3.1729
3.2009

ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
312.24
312.24
312.24

ความต้องการพลังไฟฟ้า : ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแต่ละเดือน คือ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน
15 นำที ที่ สูงสุ ด ในรอบเดือ น เศษของกิ โลวัต ต์ ถ้ำไม่ ถึง 0.5 กิโลวัต ต์ ตัด ทิ้ ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัต ต์ขึ้ น ไป คิ ด เป็ น
1 กิโลวัตต์
ค่าไฟฟ้าต่่าสุด : ค่ำไฟฟ้ำต่ำสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ตำกว่
่ ำร้อยละ 70 ของค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ
(Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ นับถึงเดือนปัจจุบนั
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีเพำเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้ำในรอบเดือนใดผู้ ใช้ไฟฟ้ำมีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ
รีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นำทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวำร์ เกินกว่ำร้อยละ 61.97 ของควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแอคตีฟ
เฉลี่ยใน 15 นำทีที่สูงสุดเมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพำะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรำกิโลวำร์
ละ 56.07 บำท สำหรับกำรเรียกเก็บเงินค่ำไฟฟ้ำในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวำร์ถ้ำไม่ถึง 0.5 กิโลวำร์ ให้ตัดทิ้ง
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวำร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวำร์

5.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ( Time of Use Tariff : TOU Tariff )
อัตรารายเดือน
แรงดัน
5.2.1 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป
5.2.2 12-24 กิโลโวลต์
5.2.3 ต่ำกว่ำ 12 กิโลโวลต์
On Peak
Off Peak

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
(บาท/หน่วย)
On Peak Off Peak On Peak Off Peak
74.14
0
4.1283
2.6107
132.93
0
4.2097
2.6295
210.00
0
4.3555
2.6627

ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
312.24
312.24
312.24

: 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)
1

ความต้องการพลังไฟฟ้า : ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแต่ละเดือน คือ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน
15 นำที ที่ สูงสุด ในช่ว งเวลำ On Peak ในรอบเดื อน เศษของกิโลวัต ต์ ถ้ำไม่ ถึง 0.5 กิ โลวัต ต์ตั ด ทิ้ ง ตั้งแต่ 0.5
กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์
ค่าไฟฟ้าต่่าสุด : ค่ำไฟฟ้ำต่ำสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ตำกว่
่ ำร้อยละ 70 ของค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ
(Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ นับถึงเดือนปัจจุบนั
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีเพำเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้ำในรอบเดือนใดผู้ ใช้ไฟฟ้ำมีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ
รีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นำทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวำร์ เกินกว่ำร้อยละ 61.97 ของควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแอคตีฟ
เฉลี่ยใน 15 นำทีที่สูงสุดเมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพำะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรำกิโลวำร์
ละ 56.07 บำท สำหรับกำรเรียกเก็บเงินค่ ำไฟฟ้ำในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวำร์ถ้ำไม่ถึง 0.5 กิโลวำร์ ให้ตัดทิ้ง
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวำร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวำร์
หมายเหตุ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทที่ 5 จะจัดเข้ำอยู่ในอัตรำข้อ 5.2 เท่ำนั้น ในช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดฯ TOU อนุโลมให้
คิดค่ำไฟฟ้ำในอัตรำข้อ 5.1 ไปพลำงก่อน
2. ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเฉลี่ยใน 15 นำทีสูงสุด ต่ำกว่ำ 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลำ 12 เดือน
ในเดือนถัดไปจะจัดเข้ำอยู่ในประเภทที่ 2 อัตรำข้อ 2.1 และจะจัดเข้ำมำอยู่ในอัตรำข้อ 5.2 เมื่อมี...............
ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำดังกล่ำว ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป
3. ผู้ใช้ไฟฟ้ำจะต้องชำระค่ำบริกำรรำยเดือน เพิ่มจำกค่ำไฟฟ้ำต่ำสุดด้วย

ข้อก่าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า
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
ประจ่าเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
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