
 

INTRODUCTION      

อัตราคา่ไฟฟ้า ตามชว่งเวลา ของการใช ้หรอื ทโีอย ู(Time of Use Rate - TOU) เริม่น ามาใช ้

ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2540 โดยขณะนัน้ก าหนดชว่ง On Peak ตัง้แตว่นัจันทร-์วนัเสาร ์เวลา 
09.00-22.00 น. และชว่ง Off Peak ตัง้แตว่นัจันทร-์เสาร ์เวลา 22.00-09.00 น. และวนั



อาทติยทั์ง้วนั โดยก าหนดให ้อัตราคา่ไฟฟ้า ทโีอย ูเป็นอัตราเลอืก ส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดมิ 
แตเ่ป็นอัตราบังคับ ส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหม ่ทีใ่ชพ้ลังงานไฟฟ้า ตัง้แต ่355,000 หน่วยตอ่
เดอืนขึน้ไป หรอืใชพ้ลังไฟฟ้า เกนิกวา่ 2,000 กโิลวตัตข์ ึน้ไป ปรากฏวา่ ในชว่ง 3 ปี (จนถงึ
วนัที ่30 กันยายน 2543) มผีูใ้ชไ้ฟฟ้า ใชอ้ัตราคา่ไฟฟ้า ทโีอย ูทัง้ส ิน้ 562 ราย สว่นใหญเ่ป็น
ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทีส่มัครใจ เลอืกใชอ้ตัราคา่ไฟฟ้า ทโีอย ู

ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2543 รัฐบาลไดป้ระกาศ โครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้าใหม ่และไดก้ าหนด
อัตราคา่ไฟฟ้า ทโีอย ูใหม้ชีว่ง Off Peak มากขึน้ คอื เพิม่วนัเสาร ์และวนัหยดุราชการ (ยกเวน้
วนัหยดุชดเชย) ทัง้วนัดว้ย และก าหนดใหเ้ป็นอัตราเลอืก ส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดมิ แตเ่ป็น
อัตราบังคับ ส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้า กจิการเฉพาะอยา่ง (กจิการโรงแรม) และผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหม ่ทีใ่ช ้

พลังงานไฟฟ้า ตัง้แต ่250,000 หน่วยตอ่เดอืนขึน้ไป หรอืใชพ้ลังไฟฟ้าเกนิกวา่ 1,000 
กโิลวตัตข์ ึน้ไป ผลปรากฏวา่ ในรอบ 1 ปีทีผ่า่นมา (สิน้เดอืนกันยายน 2544) มผีูใ้ชไ้ฟฟ้า ใช ้

อัตราคา่ไฟฟ้า ทโีอย ูเพิม่ขึน้เป็น 2,920 ราย ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทโีอย ูเหลา่นี ้สว่นใหญ ่มคีวามพงึ
พอใจ กับอัตราคา่ไฟฟ้า ทโีอย ู(เนือ่งจาก ท าใหค้า่ไฟฟ้า ของตนลดลง เมือ่เปรยีบเทยีบกับ
อัตราคา่ไฟฟ้าเดมิ 

 

 
อตัราคา่ไฟฟ้า 
TOU ปจัจบุนั 



 

คอื อตัราการจัดเก็บคา่ไฟฟ้าทีข่ ึน้อยูก่ับชว่งเวลาการใช ้
โดยแบง่ออกเป็น 2 ชว่ง คอื 

On Peak ตัง้แตว่นัจันทร-์วนัศกุร ์เวลา 09.00-22.00 น. 
Off Peak ตัง้แตว่นัจันทร-์วนัศกุร ์เวลา 22.00-09.00 น. 

และวนัเสาร-์อาทติย ์วนัหยดุราชการ (ไมร่วมวนัหยดุชดเชย) ทัง้วนั 

  

อัตราคา่ไฟฟ้าทโีอยทูีก่ าหนดใชใ้นปัจจบุัน สะทอ้นถงึตน้ทนุไฟฟ้าอยา่งแทจ้รงิ กลา่วคอื 
ในชว่งทีม่คีวามตอ้งการไฟฟ้าสงู (On Peak) คา่ไฟฟ้าจะสงู เนือ่งจากการไฟฟ้า ตอ้งลงทนุ
สรา้งโรงไฟฟ้า ระบบสายสง่ / สายจ าหน่าย ใหเ้พยีงพอ ตอ่ความตอ้งการไฟฟ้าในชว่งนี้ และ
ตอ้งใชเ้ชือ้เพลงิทกุชนดิ (ทัง้ถกูและแพง) ในการผลติไฟฟ้า แตใ่นชว่งทีม่คีวามตอ้งการไฟฟ้า
ต า่ (Off Peak) คา่ไฟฟ้าจะต า่ เนือ่งจาก การไฟฟ้าไมต่อ้งสรา้งโรงไฟฟ้า และระบบสายสง่ / 
สายจ าหน่าย (สรา้งไวแ้ลว้ในชว่ง On Peak) จงึไมม่ตีน้ทนุคา่ไฟฟ้าในสว่นนี้ มเีพยีงตน้ทนุคา่
เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า ซึง่การไฟฟ้า สามารถเลอืกใชเ้ชือ้เพลงิ ทีถ่กูมาผลติไฟฟ้า จงึท าให ้
ตน้ทนุพลังงานไฟฟ้า ในชว่ง Off Peak ต า่กวา่ชว่ง On Peak มากกวา่ครึง่หนึง่ 

อตัราคา่ไฟฟ้าแบบ TOU 

ระดบัแรงดนั คา่ความ
ตอ้งการพลงั

ไฟฟ้า 
บาท/กโิล
โวลท ์

คา่พลงังาน
ไฟฟ้า 

บาท/หนว่ย 

คา่บรกิาร 
บาท/
เดอืน 

1 * 1 * 2 * 

แรงดัน 69 กโิลโวลทข์ึน้ไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17 



แรงดัน 12-33 กโิลโวลท ์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17 

แรงดันต า่กวา่ 12 กโิลโวลท ์ 210.00 2.8408 1.2246 228.17 

1 * On Peak 
: เวลา 09.00-22.00 น. วนัจันทร-์วนั
ศกุร ์

2 * Off Peak 
: เวลา 22.00-09.00 น. วนัจันทร-์วนั
ศกุร ์

  
: เวลา 00.00-24.00 น. วนัเสาร-์วนั
อาทติย ์และ 

  
วนัหยดุราชการตามปกต ิ(ไมร่วม
วนัหยดุชดเชย) 

  

  

 
ท าไม 

ตอ้งสง่เสรมิใหใ้ช ้

เพือ่ลดความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าในชว่งทีม่คีวามตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ 
(On Peak) ผลทีไ่ดม้หาศาล คอื เป็นการชว่ยลดตน้ทนุทีม่มีลูคา่สงูมาก
ส าหรับการจัดหา และผลติพลังงานไฟฟ้าในชว่ง On Peak และท าใหช้ะลอ
การลงทนุ ของการไฟฟ้า ซึง่จะสง่ผลด ีอยา่งตอ่เนือ่ง ท าใหค้า่ไฟฟ้าลดลง 
ชว่ยลดตน้ทนุในการผลติแกผู่ป้ระกอบการ และเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการใช ้

พลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  



 

การลดความตอ้งการไฟฟ้า ในชว่งทีม่คีวามตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ และใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า เพิม่การใช ้

ไฟฟ้า ในชว่งทีม่คีวามตอ้งการไฟฟ้านอ้ย โดยใชม้าตรการ ทางดา้นราคาเป็นกลไกนัน้ เป็น
วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ มากทีส่ดุ และกอ่ใหเ้กดิประโยชน ์อยา่งมหาศาลในทกุๆ ดา้น ไดแ้ก ่

1. ท าใหก้ารไฟฟ้า สามารถชะลการลงทนุสรา้งโรงไฟฟ้า และระบบสง่/ระบบจ าหน่าย เพือ่
สนองความตอ้งการไฟฟ้า ในชว่งมคีวามตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ ซึง่การชะลอเงนิลงทนุดังกลา่ว 
ท าใหต้น้ทนุคา่ไฟฟ้า ไมส่งูขึน้ สง่ผลใหค้า่ไฟฟ้า ไมต่อ้งปรับตัวสงูขึน้ดว้ย 

2. ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ตระหนักถงึคา่ไฟฟ้า ทีส่ะทอ้นถงึตน้ทนุ ชว่งไหนคา่ไฟฟ้าสงู ก็ใชอ้ยา่งระมัดระวงั 
ใชอ้ยา่งจ าเป็น และปรับเปลีย่น ไปใชไ้ฟฟ้า ในชว่งทีม่คีา่ไฟฟ้าต า่มากขึน้แทน ชว่ยใหเ้กดิการ
ใชไ้ฟฟ้า อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

อัตราคา่ไฟฟ้าแบบ ทโีอย ูจงึเป็นอัตราคา่ไฟฟ้า ทีส่ง่สญัญาณ ใหก้ับผูใ้ชไ้ฟฟ้า ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง เกดิการใชพ้ลังงานไฟฟ้า อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  

 
ท าอยา่งไรใหไ้ด ้

ประโยชนจ์าก TOU 



  

อัตรา TOU สามารถประหยัดคา่ไฟฟ้าลงได ้เมือ่มกีารบรหิารการใชไ้ฟฟ้าทีด่แีละเหมาะสม เชน่ 

 

1. หลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณ์ หรอืเครือ่งจักร ทีก่อ่ใหเ้กดิความตอ้งการพลังไฟฟ้าสงูสดุ (Peak 
Demand) ในชว่ง On Peak (09.00-22.00 น.) เพือ่ลดคา่พลังไฟฟ้า (Demand Charge) 

2. ในกรณีทีก่จิการนัน้มกีารท างาน 2 กะ พจิารณาเลือ่นขบวนการผลติ 1 กะ ใหไ้ปอยูใ่นชว่ง 
Off Peak (22.00-09.00 น.) เพือ่ลดคา่ความตอ้งการใชพ้ลังงานไฟฟ้า ในชว่ง On Peak ซึง่คา่
พลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) ในชว่ง Off Peak จะถกูกวา่ชว่ง On Peak กวา่รอ้ยละ 55 

3. ท างานวนัเสารว์นัอาทติยแ์ละวนัหยดุราชการ อยา่งเต็มที ่แทนวนัท างานปกต ิเนือ่งจากวนั
ดังกลา่ว ไมต่อ้งเสยีคา่พลังไฟฟ้า และคา่พลังงานไฟฟ้า จะถกูกวา่วนัปกตใินชว่ง On Peak 
กวา่รอ้ยละ 65 

นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการควรค านงึถงึ การน าเอาเทคโนโลย ีในการประหยัดพลังงาน ที่
เหมาะสม มาใชค้วบคูก่ัน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชไ้ฟฟ้า 

  

 
ปรกึษาใคร 

  

หากผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีม่ขีอ้สงสยั หรอืมคีวามประสงคส์อบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ของการเลอืกใชอ้ัตรา
คา่ไฟฟ้าแบบ ทโีอย ูและขอ้มลูสนับสนุนอืน่ๆ ขอใหต้ดิตอ่สอบถามหน่วยงาน ตามทีอ่ยูแ่ละ
หมายเลขโทรศัพท ์ดังตอ่ไปนี ้



 

 สอบถามอตัราคา่ไฟฟ้าแบบ ทโีอย ู

ฝ่ายจัดการธรุกจิและพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) โทร. 0-2223-1628 

หรอืส านักงานเขตตา่งๆ ดังตอ่ไปนี ้

 การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลยีบ 
โทร. 0-2225-0112 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย 
โทร. 0-2249-0600 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน 
โทร. 0-2241-5392 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบรุ ี
โทร. 0-2411-2401 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา 
โทร. 0-2289-0151 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ 
โทร. 0-2314-0024 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตมนีบรุ ี
โทร. 0-2543-8405 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบรุ ี
โทร. 0-2580-7480 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎรบ์รูณะ 
โทร. 0-2427-0070 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ ่
โทร. 0-2595-1300 

ฝ่ายเศรษฐกจิและงบประมาณ การไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค (กฟภ.) โทร. 0-2590-5361 

หรอืส านักงานเขตตา่งๆ ดังตอ่ไปนี ้

 การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ (จ.
เชยีงใหม)่ 
โทร 0-5324-1777 

 การไฟฟ้าเขต 2 ภาคเหนือ (จ.
พษิณุโลก) 
โทร 0-5525-9111 

 การไฟฟ้าเขต 3 ภาคเหนือ (จ.ลพบรุ)ี 
โทร 0-3641-3652 

 การไฟฟ้าเขต 1 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื (จ.อดุรธาน)ี 
โทร 0-4224-2437 

 การไฟฟ้าเขต 2 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื (จ.อบุลราชธาน)ี 
โทร 0-4524-3609 

 การไฟฟ้าเขต 3 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื (จ.นครราชสมีา) 
โทร 0-4421-4333 

 การไฟฟ้าเขต 1 ภาคกลาง (จ.
พระนครศรอียธุยา) 
โทร 0-3524-4333 



 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพล ี
โทร. 0-2316-8001 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขนุเทยีน 
โทร. 0-2451-4104 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน 
โทร. 0-2986-1111 

 การไฟฟ้านครหลวงเขตสมทุรปราการ 
โทร. 0-2388-0508 

 การไฟฟ้าเขต 2 ภาคกลาง (จ.ชลบรุ)ี 
โทร 0-3827-1787 

 การไฟฟ้าเขต 3 ภาคกลาง (จ.
นครปฐม) 
โทร 0-3425-4426 

 การไฟฟ้าเขต 1 ภาคใต ้(จ.เพชรบรุ)ี 
โทร 0-3242-7044 

 การไฟฟ้าเขต 2 ภาคใต ้(จ.
นครศรธีรรมราช) 
โทร 0-753718422 

 การไฟฟ้าเขต 3 ภาคใต ้(จ.ยะลา) 
โทร 0-7321-3522 

 ค าแนะน าและขอ้มลูสนบัสนนุอืน่ๆ 

กองการไฟฟ้า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ
โทร. 0-2612-1555 ตอ่ 524, 525 

  

 
แลว้ใคร 

ไดป้ระโยชน ์



 

 
1. อตุสาหกรรมทีม่กีารผลติอยา่งตอ่เนือ่งตลอด 24 ชัว่โมง และมกีาร

ใชพ้ลังงาน อยา่งสม า่เสมอ (Load Factor สงู) 
2. โรงแรมและกจิการใหเ้ชา่พักอาศัย ซึง่เสยีคา่ไฟฟ้าในอัตราปกต ิทีม่ี

การใชพ้ลังงานไฟฟ้า ในชว่งกลางคนื สงูกวา่กลางวนั 
3. ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทีส่ามารถปรับเปลีย่นเวลาท างาน ใหม้าอยูใ่นชว่ง Off 

Peak ได ้โดยไมส่ง่ผลกระทบ ตอ่กระบวนการผลติ 
4. ผูใ้ชไ้ฟฟ้าแบบ ทโีอย ูรายเดมิ 

  

หลกัเกณฑก์ารใชอ้ตัราคา่ไฟฟ้าแบบ TOU 

1. ก าหนดใหเ้ป็นอัตราเลอืกใชส้ าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดมิ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีเ่ลอืกใชอ้ัตราคา่ไฟฟ้า
แบบ ทโีอย ูจะตอ้งจา่ยคา่เครือ่งวดัไฟฟ้าแบบ ทโีอย ู

2. ก าหนดใหเ้ป็นอัตราบังคับ ดังนี ้

2.1 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทกจิการเฉพาะอยา่ง (กจิการโรงแรม) ทกุราย 

2.2 ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหม ่ทีม่หีน่วยการใชไ้ฟฟ้าเกนิกวา่ 250,000 หน่วยตอ่เดอืน หรอืใชพ้ลัง
ไฟฟ้าตัง้แต ่1,000 กโิลวตัต ์ขึน้ไป 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทีถ่กูบังคับใหใ้ชอ้ัตราคา่ไฟฟ้าแบบ ทโีอย ูไมต่อ้งจา่ยคา่เครือ่งวดัไฟฟ้าแบบ ทโีอย ู



รายละเอยีด และเง ือ่นไข สามารถสอบถามไดท้ี ่หนว่ยงานของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
และการไฟฟ้านครหลวง ทีท่า่นใชบ้รกิาร 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทีไ่ดป้ระโยชนจ์ากอัตราคา่ไฟฟ้าแบบ ทโีอย ูโดยหลักการคดิงา่ยๆ คอื ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ที่
มกีารใชไ้ฟฟ้าในชว่ง Off Peak มากกวา่ On Peak ดังนัน้ กลุม่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีไ่ดป้ระโยชนจ์งึ
ไดแ้ก ่

1. ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีใ่ชไ้ฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง สดัสว่น Off Peak ตอ่ On Peak เป็น 
63:37 

2. โรงแรมและทีพั่กอาศัย สดัสว่น Off Peak ตอ่ On Peak เป็น 63:35 
3. ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทีส่ามารถปรับเปลีย่นการใชไ้ฟฟ้าได ้เชน่ สบูน ้าเพือ่การเกษตร 

โรงงานทีท่ างาน 2 กะ เป็นตน้ 
4. ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทโีอย ูเดมิ ไดป้ระโยชนจ์าก ทโีอย ูใหม ่ซึง่เพิม่วนัในชว่ง Off Peak 

มากขึน้ 

  

 
เปรยีบเทยีบคา่ไฟฟ้า 
แบบ TOD กบั TOU 

  

 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะท าการค านวณ และ
เปรยีบเทยีบคา่ไฟฟ้าแบบ ทโีอด ีและแบบ 
ทโีอย ูไดอ้ยา่งไร? 



อัตราคา่ไฟฟ้า ทโีอด ีเคยเป็นพระเอกในชว่งปี 2535-2539 ไดช้ว่ยลดความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า
สงูสดุ ในชว่งเวลา 18.30-21.30 น. ลงไดป้ระมาณ 700 เมกะวตัต ์มผีลท าใหค้วามตอ้งการ
ไฟฟ้า ในชว่งกลางวนั ขยับตัวสงูขึน้มาในระดับเดยีวกับชว่งเวลา 18.30-21.30 น. ท าใหค้วาม
ตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ ของประเทศ เปลีย่นมาเป็นชว่งเวลา 9.00-22.00 น. ดังนัน้ สถานการณ์
ปัจจบุัน อัตราคา่ไฟฟ้า ทโีอย ูจงึมคีวามเหมาะสมมากกวา่อัตราคา่ไฟฟ้า ทโีอด ีอยา่งไรก็ตาม 
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าอัตรา ทโีอด ีเดมิ ยังคงมสีทิธิใ์ชอ้ตัรานีอ้ยู ่และมสีทิธิท์ีจ่ะเลอืกใชอ้ัตรา ทโีอย ูก็ได ้
ขึน้อยูก่ับความตอ้งการของผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

โดยปกต ิอัตราคา่ฟ้า ทโีอย ูจะเหมาะสมกับผูใ้ชไ้ฟฟ้ากจิการขนาดใหญ ่ซึง่มกีารใชไ้ฟฟ้ามาก
ตลอดวนั เนือ่งจากไดป้ระโยชน ์จากคา่ไฟฟ้าในชว่ง Off Peak จงึท าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า ทโีอด ี
สมัครใจเลอืกใชอ้ัตรา ทโีอย ูเพิม่ขึน้อยา่งมาก ในชว่งปี 2540-2543 (ชว่ง 3 ปี) มผีูใ้ชไ้ฟฟ้า ที
โอด ีเปลีย่นมาใช ้ทโีอย ูประมาณ 500 ราย แตต่ัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2543 จนถงึเดอืนกันยายน 
2544 (ภายใน 1 ปี) มผีูใ้ชไ้ฟฟ้า ทโีอด ีเปลีย่นมาใชอ้ัตราคา่ไฟฟ้า ทโีอย ูเพิม่ข ึน้ถงึ 230 ราย 
ท าใหปั้จจบุัน เหลอืผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทโีอด ีประมาณ 1,690 ราย และนับวัน ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทโีอด ีจะ
เปลีย่นมาใช ้ทโีอย ูมากขึน้ 

 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง 70 ราย 
 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 160 ราย 

  

 

คา่ไฟฟ้า TOU ส าหรบั 
บา้นอยูอ่าศยั และกจิการขนาด

เล็ก 

  

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยูอ่าศัยและกจิการขนาดเล็ก (ใชไ้ฟฟ้าไมต่ า่กวา่ 30 กโิลวตัต)์ สามารถ
เลอืกใชอ้ัตราคา่ไฟฟ้าแบบ TOD ไดเ้ชน่กัน โดยมอีัตราคา่ไฟฟ้า ทโีอย ูดังนี้ 

ระดบัแรงดนั คา่พลงังาน
ไฟฟ้า 

บาท/หนว่ย 

คา่บรกิาร 
บาท/
เดอืน 

Peak Off 
Peak 

แรงดัน 12-33 กโิลโวลท ์ 3.6246 1.1914 228.17 

แรงดันต า่กวา่ 12 กโิลโวลท ์4.3093 1.2246 57.95 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในกลุม่นี ้โดยเฉพาะผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศัย จะมพีฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้า
ในชว่ง Off Peak มากกวา่ชว่ง On Peak เนือ่งจากในชว่งกลางวนั (On Peak) จะออกจากบา้น
ไปท างาน มกีารใชไ้ฟฟ้านอ้ย แตห่ลังจากกลับบา้น จะใชไ้ฟฟ้ามาก รวมทัง้วนัเสาร-์อาทติย ์

http://www.eppo.go.th/power/tou/namelist-MEA.html
http://www.eppo.go.th/power/tou/namelist-PEA.html


และวนัหยดุราชการ จะอยูบ่า้น มกีารใชไ้ฟฟ้ามากตลอดวนั ดังนัน้ อัตราคา่ไฟฟ้า ทโีอย ูจงึมี
ความเหมาะสม กับลกัษณะการใชไ้ฟฟ้า ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศัย 

เนือ่งจากผูใ้ชไ้ฟฟ้ากลุม่นี ้มจี านวนมาก ประมาณ 12 ลา้นราย การจัดหาเครือ่งวดัไฟฟ้าแบบ ที
โอย ูซึง่มรีาคาแพง และตอ้งน าเขา้จากตา่งประเทศ จงึเป็นเรือ่งใหญ่ ตอ้งใชเ้วลาในการ
เตรยีมการในการจัดหา อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ตน้ปี 2545 การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย จะสามารถ
จัดหาเครือ่งวดัไฟฟ้า ทโีอย ูส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้า บา้นอยูอ่าศัย และกจิการขนาดเล็ก ไดใ้นระดับ
หนึง่ 

วธิกีารชว่ยลดคา่ไฟฟ้าส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยูอ่าศยั เลอืกใชอ้ตัราคา่ไฟฟ้า ทโีอยู 

1. เปิดเครือ่งปรับอากาศ หลงัเวลา 22.00 น. 
2. ท ากจิกรรมในชว่งเชา้ ใหแ้ลว้เสร็จกอ่นเวลา 09.00 น. 
3. ซกัผา้ รดีผา้ ในชว่งวนัหยดุ (วนัเสาร,์ อาทติย)์ ถา้จ าเป็นตอ้งท าในวนัปกต ิก็ให ้

ท าในชว่ง Off Peak (กอ่นเวลา 09.00 น. หรอืหลงัเวลา 22.00 น.) 
4. ท าความสะอาดตูเ้ย็น หรอือปุกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ ในชว่ง Peak 

อยา่งไรก็ตาม วธิกีารประหยัดคา่ไฟฟ้า ทีด่ทีีส่ดุ คอื ใชไ้ฟฟ้า อยา่งจ าเป็น และประหยัด เชน่ 
อยา่เปิดโทรทัศนท์ิง้ไว ้เมือ่ไมม่คีนด ูปิดหลอดไฟเมือ่ออกจากหอ้ง รดีผา้ครัง้ละมากๆ 
หลกีเลีย่งการปิดโทรทัศน ์โดยใชเ้ครือ่งควบคมุระยะไกล (Remote) หลกีเลีย่งการอุน่ขา้ว โดย
ใชห้มอ้หงุขา้วไฟฟ้า หลกีเลีย่งการอุน่น ้า โดยใชห้มอ้ตม้น ้าไฟฟ้า เป็นตน้ 

  

 

กรณีศกึษา 

 กรณีศกึษาที ่1 โรงงานผลติเหล็ก และเหล็กกลา้ และโรงรดีเหล็ก 
 กรณีศกึษาที ่2 โรงแรมหรอืสถานทีใ่หเ้ชา่พัก (ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทกจิการเฉพาะ

อยา่ง) 
 กรณีศกึษาที ่3 อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์- ใชไ้ฟฟ้าชว่ง Off Peak คา่ไฟฟ้า

ถกูลงยิง่ขึน้ 
 กรณีศกึษาที ่4 โรงงานผลติปนูซเีมนต ์- แคเ่ปลีย่นเวลาท างาน โรงงาน

ปนูซเีมนต ์ก็ชว่ยชาตปิระหยัด 8,000 ลา้น 
 กรณีศกึษาที ่5 หา้งสรรพสนิคา้สมัครใจ เลอืกใชอ้ตัราคา่ไฟฟ้าแบบ TOU 
 กรณีศกึษาที ่6 ฟารม์กุง้ 
 กรณีศกึษาที ่7 โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
 กรณีศกึษาที ่8 โรงน ้าแข็ง 

 

http://www.eppo.go.th/power/tou/case-1-iron.html
http://www.eppo.go.th/power/tou/case-2-hotel.html
http://www.eppo.go.th/power/tou/case-2-hotel.html
http://www.eppo.go.th/power/tou/case-3-electronic.html
http://www.eppo.go.th/power/tou/case-3-electronic.html
http://www.eppo.go.th/power/tou/case-4-cement.html
http://www.eppo.go.th/power/tou/case-4-cement.html
http://www.eppo.go.th/power/tou/case-5-mall.html
http://www.eppo.go.th/power/tou/case-6-shrimp.html
http://www.eppo.go.th/power/tou/case-7-tapioca.html
http://www.eppo.go.th/power/tou/case-8-ice.html


 

  

  



 

  

  

 
กองการไฟฟ้า 

ฉบับปรับปรงุใหม ่
มกราคม 2545 

  

  

 

http://www.nepo.go.th/

