อัตราคาไฟฟาสํารอง
ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ลักษณะการใช$ไฟฟา
สําหรับผูใชไฟฟาที่ใชไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาของตนเองเป!นหลัก และมีความตองการพลังไฟฟา
จากการไฟฟาฝ)ายผลิตแห+งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสํารองไวในกรณีที่มีเหตุขัดของในการผลิตไฟฟา หรือตองการ
หยุดเพื่อซ+อม หรือบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาตามแผนงานทีไ่ ดแจง กฟผ. ไว โดยต+อผ+านเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
ประเภทผู$ใช$ไฟฟา
 Non-Cogeneration ไดแก+ผูใชไฟฟาที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาเพือ่ ผลิตพลังงานไฟฟาเท+านั้น
 Cogeneration ไดแก+ผูใชไฟฟาที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาร+วมกับพลังงานความรอน
อัตราคาไฟฟา
1) เดือนที่ไมมีการใช$ไฟฟาสํารอง
กฟผ. จะคํานวณค+าไฟฟาจากความตองการพลังไฟฟาสํารองตามสัญญา ดังนี้
ระดับแรงดันไฟฟา

คาความต$องการพลังไฟฟาสํารอง (บาท/กิโลวัตต>/เดือน)

Non-Cogeneration

Cogeneration

คาบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)

ตั้งแต+ 69 กิโลโวลตD ขึน้ ไป

52.71

26.36

312.24

11-33 กิโลโวลตD

58.88

29.44

312.24

ต่ํากว+า 11 กิโลโวลตD

66.45

33.22

312.24

2) เดือนที่มีการใช$ไฟฟาสํารอง
กฟผ. จะคํานวณค+าไฟฟาทัง้ ค+าความตองการพลังไฟฟา และค+าพลังงานไฟฟาดังนี้
2.1 ความต$องการพลังไฟฟาที่ใช$จริงต่ํากวาสัญญา
ค+าความตองการพลังไฟฟา
: คิดจากความตองการพลังไฟฟาที่ใชจริงในอัตราค+าไฟฟาปกติ รวมกับ
ความตองการพลังไฟฟาส+วนที่ต่ํากว+าสัญญาคิดในอัตราค+าพลังไฟฟา
สํารองตามขอ 1
ค+าพลังงานไฟฟา
: คิดจากพลังงานไฟฟาที่ใชจริงในอัตราค+าพลังงานไฟฟาปกติ
2.2 ความต$องการพลังไฟฟาที่ใช$จริงสูงกวาสัญญา
ค+าความตองการพลังไฟฟา
: คิ ด จากความตองการพลั ง ไฟฟาที่ ใ ชจริ ง ส+ ว นที่ เ ท+ า กั บ ความ
ตองการพลังไฟฟาตามสัญญาในอัตราค+าพลังไฟฟาปกติรวมกับ
ความตองการพลังไฟฟาส+วนที่เกินสัญญา ในอัตรา 2 เท+าของอัตรา
ค+าพลังไฟฟาปกติ
ค+าพลังงานไฟฟา
: คิดจากพลังงานไฟฟาที่ใชจริงในอัตราค+าพลังงานไฟฟาปกติ
อัตราขั้นต่ํา

ค+าไฟฟาต่ําสุดตองไม+ตา่ํ กว+าค+าความตองการพลังไฟฟาสํารองตามขอ 1

-2อัตราคาไฟฟาปกติ มีดังนี้
ระดับแรงดันไฟฟา
(กิโลโวลตD)
> 69
11-33
<11

ค+าความตองการพลังไฟฟา
( บาท/กิโลวัตตD )
ช+วง Peak
74.14
132.93
210.00

ค+าพลังงานไฟฟา
(บาท/หน+วย)
Peak
Off Peak
4.1025
4.1839
4.3297

2.5849
2.6037
2.6369

ค+าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
312.24
312.24
312.24

ช+วง Peak
: เวลา 09.00-22.00 น. วันจันทรD - วันศุกรD
ช+วง Off Peak : เวลา 22.00-09.00 น. วันจันทรD - วันศุกรD
: เวลา 00.00-24.00 น. วันเสารD - วันอาทิตยD วันแรงงานแห+งชาติ และ วันหยุดราชการตามปกติ
(ไม+รวมวันหยุดชดเชย และวันพืชมงคล)
หมายเหตุ : 1) มีการทบทวนอัตราค+าไฟฟาประกาศ พฤศจิกายน 2558 โดยปรับค+าพลังงานไฟฟาลดลง 0.0258 บาทต+อหน+วย ตามมติ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ครั้งที่ 533 และ ครั้งที่ 538 มีผลบังคับใชตั้งแต+ พฤศจิกายน 2561
: 2) อางอิงอัตราค+าไฟฟาประกาศ พฤศจิกายน 2561 และปรับปรุงการกําหนดช+วงเวลาของการใช (Time of Use : TOU
Rate) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

อัตราขั้นต่ํา (เมื่อมีการยกเลิกอัตราค+าไฟฟาสํารอง และเปลี่ยนไปใชอัตราค+าไฟฟาปกติ)
ค+าไฟฟาต่ําสุดในแต+ละเดือนตองไม+ต่ํากว+ารอยละ 70 ของค+าความตองการพลังไฟฟาที่สูงสุดในรอบ 12
เดือนที่ผ+านมาสิน้ สุดในเดือนป]จจุบัน
เงื่อนไขและหลักเกณฑ>
1. ผูใชไฟฟาตองมีตัวประกอบการใชไฟฟาในรอบป^ (Annual Load Factor) ไม+เกินรอยละ 15 หากเกิน
รอยละ 15 กฟผ. จะยกเลิกการขอใชอัตราค+าไฟฟาสํารอง และเปลี่ยนไปคิดอัตราค+าไฟฟาปกติในเดือนถัดไป
2. ตัวประกอบการใชไฟฟาในรอบป^ (Annual Load Factor) คํานวณจากรอบป^ของการใชไฟฟา
สํารองตามสัญญาป^ละ 1 ครั้ง ตามสูตรดังนี้
ตัวประกอบการใชไฟฟา (%) =

ปริมาณพลัง งานไฟฟ้ ารว มในรอบปี  100
ความต้ องกา รพลังไฟฟ้ า สูงสุดในรอบปี  จํานวนชัวโ มงในรอบปี

3. ผูใชไฟฟาทีป่ ระสงคDจะใชไฟฟาสํารองจากระบบไฟฟาของ กฟผ. จะตองติดต+อเพื่อทําสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟาสํารองกับ กฟผ. และแจงปริมาณความตองการพลังไฟฟา โดย กฟผ. จะเป!นผูพิจารณาปริมาณความตองการ
พลังไฟฟาสํารองใหเหมาะสมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ติดตั้ง
4. หากความตองการพลังไฟฟาที่ใชจริงใน Peak Period ของเดือนใดๆ สูงกว+าความตองการพลังไฟฟา
สํารองตามสัญญานับไดครบ 6 เดือน กฟผ. จะนําความตองการพลังไฟฟาสูงสุดที่ใชจริงในช+วงเวลาดังกล+าวมากําหนด
เป!นความตองการพลังไฟฟาสํารองตามสัญญาในเดือนถัดไป เป!นตนไป
5. หลังแกไขปรับปรุงสัญญาดังกล+าวแลว ในกรณีทผี่ ูใชไฟฟามีการใชไฟฟาสํารองต่าํ กว+าปริมาณพลัง
ไฟฟาสํารองตามสัญญาที่ไดปรับเพิ่มแลวเป!นระยะเวลา 6 เดือนติดต+อกัน ผูใชไฟฟาสามารถที่จะขอลดปริมาณพลัง
ไฟฟาสํารองตามสัญญาได โดยคํานวณจากค+าเฉลี่ยของความตองการพลังไฟฟาในช+วง 6 เดือนที่ผ+านมา ในกรณีที่ผูใช
ไฟฟาไม+มีการใชไฟฟาจริงในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผา+ นมา ใหนําความตองการพลังไฟฟาที่มีอยู+ในสัญญาก+อน
หนาที่จะมีการแกไขปรับปรุงมาเป!นปริมาณพลังไฟฟาสํารองตามสัญญาในเดือนถัดไป
อัตราคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft)
อัตราค+าพลังงานไฟฟาตามสูตร Ft จะมีการปรับอัตราค+าพลังงานไฟฟาต+อหน+วย ตามการเปลี่ยนแปลง
ของค+าเชื้อเพลิง ค+าซื้อไฟฟา ในส+วนของ กฟผ. และค+าใชจ+ายตามนโยบายของรัฐ
อัตราคาตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor Charge)
อัตราค+าตัวประกอบกําลังไฟฟา 56.07 บาท/กิโลวารD/เดือน สําหรับกิโลวารDส+วนเกินเมื่อค+าตัวประกอบ
กําลังไฟฟาต่ํากว+า 0.85 (Lagging)
ข$อกําหนดเกี่ยวกับอัตราคาไฟฟา
ค+าไฟฟาที่เรียกเก็บตามอัตราขางตนยังไม+รวมภาษีมูลค+าเพิ่ม ซึ่งผูซื้อเป!นผูรับภาระ

__________________________

