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อัตราค่าไฟฟ้าส ารอง 
 

1. ลักษณะการใชไ้ฟฟ้า มี 2 กรณี 
      กรณีที่ 1  ส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำเฉพำะท่ีมีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำของตนเองและใช้ไฟฟ้ำที่ผลิตจำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
ของตนเองเป็นหลัก  แต่ต้องกำรไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง เพื่อส ำรองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
ดังกล่ำวขัดขอ้ง หรือหยุดเพื่อซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำตำมแผนที่ได้แจ้งกำรไฟฟ้ำนครหลวงไว้  โดยต่อผ่ำนเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้ำเครื่องเดียว 
      กรณีที่ 2  ส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำเฉพำะที่มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำของตนเอง  ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำร่วมกับพลังงำนควำม
ร้อน (Cogeneration) และใช้ไฟฟ้ำที่ผลิตจำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำของตนเองเป็นหลัก แต่ต้องกำรไฟฟ้ำจำก       
กำรไฟฟ้ำนครหลวง เพื่อส ำรองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำดังกล่ำวขัดข้อง หรือหยุดเพื่อซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำตำมแผนงำนที่ได้แจ้งกำรไฟฟ้ำนครหลวงไว้ โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำเครื่องเดียว 
2.  อัตราค่าไฟฟ้า 

  แรงดัน 

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์) ค่าพลังงานไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 
ค่าบริการ 
(บาท/
เดือน) 

  อัตราไฟฟ้าส ารอง 
อัตราปกติ 

กรณีที่1    กรณีที่2 On  Peak         Off  Peak 
69  กิโลโวลต์ขึ้นไป            52.71   26.36 74.14 4.1025 2.5849 312.24 
12 – 24 กิโลโวลต์        58.88   29.44 132.93 4.1839 2.6037 312.24 
ต่ ำกว่ำ 12 กิโลโวลต์   66.45   33.22 210.00 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)          
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3. การค านวณค่าไฟฟ้า 
 3.1 เดือนท่ีไม่มีการใช้ไฟฟ้าส ารอง 

ค่ำไฟฟ้ำคิดจำกควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำส ำรองตำมสัญญำในอตัรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองกรณีที่ 1 หรือ กรณีที ่2    
แล้วแตก่รณ ีโดยไม่คดิคำ่พลังงำนไฟฟ้ำ 

 3.2 เดือนท่ีมีการใช้ไฟฟ้าส ารอง 
   ค่ำไฟฟ้ำคิดทัง้ค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ และค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ 
        ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ  คิดตำมพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้จริง 
        ค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ คิดจำกควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริง ดังนี้    

  3.2.1 ถา้ความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงไม่เกินสัญญา 
    คิดคำ่ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำส่วนที่ใช้จริงในอัตรำปกติ  รวมคำ่ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำส่วนที่ต่ ำ  
        กว่ำสญัญำในอัตรำไฟฟ้ำส ำรองกรณทีี่ 1 หรือ กรณีที่ 2  แลว้แต่กรณี 
3.2.2  ถา้ความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงสูงกว่าสัญญา 

    คิดคำ่ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริงส่วนทีเ่ท่ำกบัสญัญำในอัตรำปกติ 
    รวมกับคำ่ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำส่วนที่สูงกว่ำสัญญำในอัตรำ 2 เท่ำของอัตรำปกต ิ

3.3 ค่าไฟฟ้าต่ าสุด  ค่ำไฟฟ้ำต่ ำสุดจะต้องไมต่่ ำกว่ำค่ำไฟฟ้ำที่ค ำนวณจำกควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำตำมสญัญำ
ในอัตรำไฟฟ้ำส ำรองกรณีที่ 1 หรือกรณีที่ 2 แลว้แต่กรณี 

3.4 ความต้องการพลังไฟฟ้า ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแต่ละเดือน คือ ควำมตอ้งกำรพลังไฟฟ้ำเปน็กิโลวัตต์ 
เฉลี่ยใน 15 นำทีที่สูงสดุ ในช่วงเวลำ On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถำ้ไม่ถึง 0.5 กโิลวตัต์ตดัทิ้ง 
ตั้งแต ่0.5 กิโลวัตต์ขึน้ไป คดิเปน็ 1 กิโลวัตต ์

3.5 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีเพำเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging)  ถ้ำในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ำมี
ควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำรีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นำทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวำร์ เกินกว่ำร้อยละ 61.97 
ของควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นำทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพำะส่วนที่เกิน
จะต้องเสียค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรำกิโลวำร์ละ  56.07  บำท ส ำหรับกำรเรียกเก็บเงินค่ำไฟฟ้ำในรอบ
เดือนนั้น เศษของกิโลวำร์ ถ้ำไม่ถึง 0.5 กิโลวำร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวำร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวำร์ 

หมายเหต ุ
1.  ผู้ใช้ไฟฟ้ำต้องมีตัวประกอบกำรใช้ไฟฟ้ำในรอบปี (Annual Load Factor) ไม่เกินร้อยละ 15 หำกเกิน      

ร้อยละ 15  กำรไฟฟ้ำนครหลวงจะยกเลิกสัญญำกำรขอใช้ไฟฟ้ำส ำรอง และเปลี่ยนไปคิดอัตรำค่ำไฟฟ้ำปกติ
ในเดือนถัดไป 

2.  ตวัประกอบกำรใช้ไฟฟ้ำในรอบป ี(Annual Load Factor) ค ำนวณจำกรอบปขีองกำรใชไ้ฟฟ้ำส ำรองตำม    
    สัญญำปีละ 1 ครั้ง ดงันี ้
 
 
3. หำกควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริงในชว่ง On Peak ในเดอืนใด ๆ สูงกว่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำส ำรอง  

ตำมสญัญำ นบัได้ครบ 6 เดอืน กำรไฟฟ้ำนครหลวงจะน ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดที่ใช้จริง ในชว่งเวลำ
ดังกลำ่ว มำก ำหนดเป็นควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำส ำรองตำมสัญญำในเดือนถดัไป  เปน็ตน้ไป 

 4. ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ขอใช้ไฟฟ้ำส ำรองจะต้องท ำสัญญำกับกำรไฟฟ้ำนครหลวง และแจ้งปริมำณควำมต้องกำร 
  พลังไฟฟ้ำส ำรอง โดยกำรไฟฟ้ำนครหลวงจะเป็นผู้พิจำรณำปริมำณควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำส ำรอง 
5. ผูใ้ช้ไฟฟ้ำจะต้องช ำระค่ำบริกำรรำยดือน เพ่ิมจำกค่ำไฟฟ้ำต่ ำสุดดว้ย            

ตัวประกอบกำรใช้ไฟฟ้ำ  =                  จ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำรวมในรอบปี x 100 
ในรอบปี (%)                ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่สูงสดุในรอบปี x จ ำนวนช่ัวโมงในรอบปี 
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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 


