
 

 
 

   อัตราค่าไฟฟ้าส ารอง 
 

1. ลักษณะการใชไ้ฟฟ้า มี 2 กรณ ี
      กรณีที่ 1 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะท่ีมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเองและใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ของตนเองเป็นหลัก  แต่ต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เพ่ือส ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ดังกล่าวขัดข้อง หรือหยุดเพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตามแผนที่ได้แจ้งการไฟฟ้านครหลวงไว้  โดยต่อผ่านเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 
      กรณีที่ 2 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเอง ผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงาน      
ความร้อน (Cogeneration) และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเองเป็นหลัก แต่ต้องการไฟฟ้าจาก       
การไฟฟ้านครหลวง เพื่อส ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดังกล่าวขัดข้อง หรือหยุดเพ่ือซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาตามแผนงานที่ได้แจ้งการไฟฟ้านครหลวงไว้ โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 

2.  อัตราค่าไฟฟ้า 
  อัตรารายเดือน  

 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์)                                        

.  .อัตราไฟฟ้าส ารอง          อัตราปกติ         

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
  (บาทเดือน)                              

 
 กรณทีี่ 1 กรณีท่ี 2  On  Peak Off  Peak  
แรงดัน  69  กิโลโวลต์ขึ้นไป         52.71 26.36 74.14 3.5982 2.1572 312.24 
แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์       58.88 29.44 132.93 3.6796 2.1760 312.24 
แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์  66.45 33.22 210.00 3.8254 2.2092 312.24 
 
On  Peak : เวลา  09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์     
Off  Peak   : เวลา  22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์     
 : เวลา  00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์  วันแรงงานแห่งชาติ  
  วันหยุดราชการตามปกติ (ไมร่วมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. การค านวณค่าไฟฟ้า 

 3.1 เดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าส ารอง 
ค่าไฟฟ้าคิดจากความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญาในอตัราค่าไฟฟ้าส ารองกรณีที่ 1 หรือ กรณีที ่2    
แล้วแตก่รณ ีโดยไม่คดิคา่พลังงานไฟฟ้า 

 3.2 เดือนที่มีการใช้ไฟฟ้าส ารอง 
  ค่าไฟฟ้าคดิทั้งค่าความต้องการพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้า 
        ค่าพลังงานไฟฟ้า  คิดตามพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริง 
        ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า คิดจากความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริง ดังนี้    

  3.2.1 ถา้ความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงไม่เกินสัญญา 
    คิดคา่ความต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่ใช้จริงในอัตราปกติ  รวมคา่ความต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่ต่ า  
        กว่าสญัญาในอัตราไฟฟ้าส ารองกรณทีี่ 1 หรือ กรณีที่ 2  แลว้แต่กรณ ี
3.2.2  ถา้ความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงสูงกว่าสัญญา 

     คดิค่าความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงส่วนที่เท่ากับสญัญาในอัตราปกติ 
     รวมกบัค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่สงูกวา่สัญญาในอตัรา 2 เท่าของอัตราปกต ิ

3.3 ค่าไฟฟ้าต่ าสดุ ค่าไฟฟ้าต่ าสุดจะต้องไมต่่ ากว่าค่าไฟฟ้าที่ค านวณจากความต้องการพลังไฟฟ้าตามสญัญาใน    
     อัตราไฟฟ้าส ารองกรณทีี่ 1 หรอืกรณีที ่2 แล้วแตก่รณี 
3.4 ความต้องการพลังไฟฟ้า ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์   
     เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสดุ ในชว่งเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไมถ่ึง 0.5 กิโลวัตต ์
     ใหต้ัดทิ้ง  ตัง้แต่ 0.5 กโิลวัตต์ขึน้ไป คดิเปน็ 1 กิโลวตัต ์
3.5 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging)  ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามี

ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 
ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกิน
จะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ  56.07  บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบ
เดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ให้ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ 

หมายเหต ุ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องมีตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าในรอบปี (Annual Load Factor) ไม่เกินร้อยละ 15 หากเกินร้อยละ  
    15  การไฟฟ้านครหลวงจะยกเลิกสัญญาการขอใช้ไฟฟ้าส ารอง และเปลี่ยนไปคิดอัตราค่าไฟฟ้าปกติในเดือน 
    ถัดไป 
2. ตัวประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบปี (Annual Load Factor) ค านวณจากรอบปขีองการใชไ้ฟฟ้าส ารองตาม    
   สญัญาปีละ 1 ครัง้ ดังนี ้
 
 
 
3. หากความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงในชว่ง On Peak ในเดอืนใด ๆ สูงกว่าความต้องการพลังไฟฟ้าส ารอง  

ตามสญัญา นบัได้ครบ 6 เดอืน การไฟฟ้านครหลวงจะน าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้จริง ในชว่งเวลา
ดังกลา่ว มาก าหนดเป็นความต้องการพลังไฟฟ้าส ารองตามสัญญาในเดือนถดัไป  เปน็ตน้ไป 

 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขอใช้ไฟฟ้าส ารองจะต้องท าสัญญากับการไฟฟ้านครหลวง และแจ้งปริมาณความต้องการ 
  พลังไฟฟ้าส ารอง โดยการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้พิจารณาปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าส ารอง 
5. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องช าระค่าบริการรายเดือน เพิ่มจากคา่ไฟฟ้าต่ าสดุดว้ย 

ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า =             จ านวนพลังงานไฟฟ้ารวมในรอบปี x 100 
ในรอบปี (%)           ความต้องการพลังไฟฟ้าที่สูงสุดในรอบปี x จ านวนชั่วโมงในรอบปี 

 



 

 
 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า 
 

1.  อัตราคา่ไฟฟ้าข้างตน้ เปน็อัตราที่เรียกเกบ็รายเดือน ท่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2.  ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าตามอตัราค่าไฟฟ้าฐาน และ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ

อัตราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมัต ิ(Ft) โดยมีการเรียกเกบ็ Ft ทุกเดือน แยกเป็นรายการในใบเรียกเก็บเงินคา่ไฟฟ้า ทัง้นี ้  
Ft ที่เรียกเกบ็จะปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยก าหนดให้  Ft เป็นอตัราคงทีต่่อหนว่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี้เริม่ใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า
ประจ าเดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป 


