อัตราค่าไฟฟ้าสารอง
1. ลักษณะการใช้ไฟฟ้า มี 2 กรณี
กรณีที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำเฉพำะที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำของตนเองและใช้ไฟฟ้ำที่ผลิตจำกเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำ
ของตนเองเป็นหลัก แต่ต้องกำรไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง เพื่อสำรองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ดังกล่ำวขัดข้อง หรือหยุดเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษำตำมแผนที่ได้แจ้งกำรไฟฟ้ำนครหลวงไว้ โดยต่อผ่ำนเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้ำเครื่องเดียว
กรณีที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำเฉพำะที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำของตนเอง ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำร่วมกับพลังงำนควำม
ร้อ น (Cogeneration) และใช้ ไ ฟฟ้ ำ ที่ ผ ลิ ต จำกเครื่ อ งก ำเนิ ด ไฟฟ้ ำ ของตนเองเป็ น หลั ก แต่ ต้ อ งกำรไฟฟ้ ำ จำก
กำรไฟฟ้ำนครหลวง เพื่อสำรองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำดังกล่ำวขัดข้อง หรือหยุดเพื่อซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำตำมแผนงำนที่ได้แจ้งกำรไฟฟ้ำนครหลวงไว้ โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำเครื่องเดียว
2. อัตราค่าไฟฟ้า
แรงดัน
69 กิโลโวลต์ขึ้นไป
12 – 24 กิโลโวลต์
ต่ำกว่ำ 12 กิโลโวลต์
On Peak
Off Peak

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
อัตราไฟฟ้าสารอง
อัตราปกติ
กรณีที่1 กรณีที่2
52.71
26.36
74.14
58.88
29.44 132.93
66.45
33.22 210.00

ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
On Peak
4.1025
4.1839
4.3297

Off Peak
2.5849
2.6037
2.6369

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)
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3. การคานวณค่าไฟฟ้า
3.1 เดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าสารอง
ค่ำไฟฟ้ำคิดจำกควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสำรองตำมสัญญำในอัตรำค่ำไฟฟ้ำสำรองกรณีที่ 1 หรือ กรณีที่ 2
แล้วแต่กรณี โดยไม่คดิ ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ
3.2 เดือนที่มีการใช้ไฟฟ้าสารอง
ค่ำไฟฟ้ำคิดทัง้ ค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ และค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ
ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ
คิดตำมพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้จริง
ค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ
คิดจำกควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริง ดังนี้
3.2.1 ถ้าความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงไม่เกินสัญญา
คิดค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำส่วนที่ใช้จริงในอัตรำปกติ รวมค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำส่วนที่ต่ำ
กว่ำสัญญำในอัตรำไฟฟ้ำสำรองกรณีที่ 1 หรือ กรณีที่ 2 แล้วแต่กรณี
3.2.2 ถ้าความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงสูงกว่าสัญญา
คิดค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริงส่วนทีเ่ ท่ำกับสัญญำในอัตรำปกติ
รวมกับค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำส่วนที่สูงกว่ำสัญญำในอัตรำ 2 เท่ำของอัตรำปกติ
3.3 ค่าไฟฟ้าต่าสุด ค่ำไฟฟ้ำต่ำสุดจะต้องไม่ต่ำกว่ำค่ำไฟฟ้ำที่คำนวณจำกควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำตำมสัญญำ
ในอัตรำไฟฟ้ำสำรองกรณีที่ 1 หรือกรณีที่ 2 แล้วแต่กรณี
3.4 ความต้องการพลังไฟฟ้า ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแต่ละเดือน คือ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเป็นกิโลวัตต์
เฉลี่ยใน 15 นำทีที่สูงสุด ในช่วงเวลำ On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้ำไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตดั ทิ้ง
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขนึ้ ไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์
3.5 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีเพำเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้ำในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ำมี
ควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำรีแอคตีฟเฉลี่ ยใน 15 นำทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวำร์ เกินกว่ำร้อยละ 61.97
ของควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นำทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพำะส่วนที่เกิน
จะต้องเสียค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรำกิโลวำร์ละ 56.07 บำท สำหรับกำรเรียกเก็บเงินค่ำไฟฟ้ำในรอบ
เดือนนั้น เศษของกิโลวำร์ ถ้ำไม่ถึง 0.5 กิโลวำร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวำร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวำร์
หมายเหตุ
1. ผู้ ใช้ไฟฟ้ ำต้องมีตั ว ประกอบกำรใช้ไฟฟ้ ำในรอบปี (Annual Load Factor) ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 15 หำกเกิ น
ร้อยละ 15 กำรไฟฟ้ำนครหลวงจะยกเลิกสัญญำกำรขอใช้ไฟฟ้ำสำรอง และเปลี่ยนไปคิดอัตรำค่ำไฟฟ้ำปกติ
ในเดือนถัดไป
2. ตัวประกอบกำรใช้ไฟฟ้ำในรอบปี (Annual Load Factor) คำนวณจำกรอบปีของกำรใช้ไฟฟ้ำสำรองตำม
สัญญำปีละ 1 ครั้ง ดังนี้
ตัวประกอบกำรใช้ไฟฟ้ำ =
ในรอบปี (%)

จำนวนพลังงำนไฟฟ้ำรวมในรอบปี x 100
ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่สูงสุดในรอบปี x จำนวนชั่วโมงในรอบปี

3. หำกควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริงในช่วง On Peak ในเดือนใด ๆ สูงกว่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสำรอง
ตำมสัญญำ นับได้ครบ 6 เดือน กำรไฟฟ้ำนครหลวงจะนำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดที่ใช้จริง ในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว มำกำหนดเป็นควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสำรองตำมสัญญำในเดือนถัดไป เป็นต้นไป
4. ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ขอใช้ไฟฟ้ำสำรองจะต้องทำสัญญำกับกำรไฟฟ้ำนครหลวง และแจ้งปริมำณควำมต้องกำร
พลังไฟฟ้ำสำรอง โดยกำรไฟฟ้ำนครหลวงจะเป็นผู้พิจำรณำปริมำณควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสำรอง
5. ผูใ้ ช้ไฟฟ้ำจะต้องชำระค่ำบริกำรรำยดือน เพิ่มจำกค่ำไฟฟ้ำต่ำสุดด้วย
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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 2561 เป็นต้นไป
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