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สูตรการปรับอัตราค�าไฟฟ�าโดยอัตโนมัติ (Ft) 
ความเป�นมา 
 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2554 ได!มีมติอนุมัติตามมติคณะ 
กรรมการนโยบายพลังงานแห+งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 (ครั้งท่ี 135)  เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ1  
2554 เรื่อง นโยบายการกําหนดโครงสร!างอัตราค+าไฟฟ5าของประเทศไทยป8 2554-2558 เพ่ือให!สะท!อนถึง
ต!นทุนในการจัดหาไฟฟ5าท่ีเหมาะสมและเป>นธรรม ส+งเสริมให!มีการใช!ไฟฟ5าท่ีสะท!อนถึงต!นทุนค+าไฟฟ5าท่ี
แตกต+างกันตามช+วงเวลาในแต+ละวัน ตลอดจนส+งเสริมให!มีการใช!ไฟฟ5าอย+างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงการดูแลผู!ใช!ไฟฟ5าบ!านอยู+อาศัยท่ีมีรายได!น!อย  

ต+อมา ครม. ในการประชุมเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 ได!มีมติอนุมัติตามมติ กพช. ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2554 (ครั้งท่ี 136)  เม่ือวันท่ี 27 เมษายน  2554 เก่ียวกับการปรับโครงสร!างอัตราค+าไฟฟ5า
ของประเทศไทย ป8 2554-2558 โดยให!ประกาศใช!ต้ังแต+ค+าไฟฟ5าในรอบเดือนกรกฎาคม 2554 เป>นระยะเวลา 
2 ป8 และให!มีการทบทวนในป8 2556 เพ่ือประกาศใช!ต+อไปอีก 3 ป8 และมอบหมายให!คณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) นําความเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการต+อไป 

กกพ. ในการประชุมครั้งท่ี 26/2554 (ครั้งท่ี 135) เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 ได!มีมติเห็นชอบ
โครงสร!างอัตราค+าไฟฟ5าของประเทศไทย ป8 2554-2558 โดยให!นําค+าไฟฟ5าตามสูตรการปรับอัตราค+าไฟฟ5าโดย
อัตโนมัติ (Ft) ในงวดพฤษภาคม 2554-สิงหาคม 2554 จํานวน 95.81 สตางค1/หน+วยขายปลีก ไปรวมใน
โครงสร!างอัตราค+าไฟฟ5าขายปลีกท่ีใช!มาต้ังแต+เดือนตุลาคม 2548 และให!ประกาศใช!อัตราค+าไฟฟ5าใหม+ต้ังแต+ค+า
ไฟฟ5าในรอบเดือนกรกฎาคม 2554 เป>นระยะเวลา 2 ป8 และให!มีการทบทวนในป8 2556 เพ่ือประกาศใช!ตาม
ข้ันตอนต+อไป และเห็นชอบให!กระจายภาระค+าไฟฟ5าจากการอุดหนุนค+าไฟฟ5าสําหรับผู!ใช!ไฟฟ5าบ!านอยู+อาศัยซ่ึง
ติดต้ังมิเตอร1 5(15) แอมแปร1 และใช!ไฟฟ5าไม+เกิน 90 หน+วยต+อเดือน ให!ผู!ใช!ไฟฟ5าทุกประเภทยกเว!นผู!ใช!ไฟฟ5า
ประเภทบ!านอยู+อาศัย กิจการขนาดเล็กและสูบน้ําเพ่ือการเกษตร 

ดังนั้น สูตร Ft จึงเป>นดังนี้  
1. ปรับฐานค+าเชื้อเพลิงและค+าซ้ือไฟฟ5า (BFC) ให!สอดคล!องกับค+า Ft ขายปลีกท่ีรวมไว!ในค+า

ไฟฟ5าฐานจํานวน 95.81 สตางค1/หน+วยขายปลีก ดังนั้น BFC ต้ังแต+เดือนกันยายน 2554 เป>นต!นไป จะเท+ากับ 
210.28 สตางค1/หน+วยขายส+ง 

2. ค+า Ft ใหม+จะปรับปรุงทุกๆ 4 เดือน เพ่ือสะท!อนการเปลี่ยนแปลงของต!นทุนท่ีอยู+นอกเหนือ
การควบคุมของการไฟฟ5า คือค+าใช!จ+ายด!านเชื้อเพลิง ค+าซ้ือไฟฟ5าและผลกระทบจากค+าใช!จ+ายตามนโยบายของ
รัฐ 1/ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากระดับค+าไฟฟ5าฐานใหม+ โดยให!ส+งผ+านค+าใช!จ+ายดังกล+าวอย+างมีประสิทธิภาพและเป>น
ธรรมต+อผู!ใช!ไฟฟ5า 
 
สูตรการปรับอัตราค�าไฟฟ�าโดยอัตโนมัติ ( Ft ) 
 

1. โครงสร$างสูตร Ft 
1.1 จําแนกเป>น Ft ขายปลีก และ Ft ขายส+ง  

                                                           

1/ 
  ตัวอย+างค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ เช+น มูลค+าการรับซ้ือไฟฟ5า (Adder) สําหรับผู!ผลิตไฟฟ5าขนาดเล็กมาก (VSPP) ค+าใช!จ+ายและมูลค+าเงิน

นําส+งเข!ากองทุนพัฒนาไฟฟ5าสําหรับโรงไฟฟ5าของการไฟฟ5า 
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1.2 Ft ขายปลีก เป>น Ft ท่ี การไฟฟ5านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ5าส+วนภูมิภาค 
(กฟภ.) เรียกเก็บจากผู!ใช!ไฟฟ5าทุกประเภท และ การไฟฟ5าฝXายผลิตแห+งประเทศไทย (กฟผ.) เรียกเก็บจากผู!ใช!
ไฟฟ5าท่ีเป>นลูกค!าตรงของ กฟผ. และอ่ืนๆ 

1.3 Ft ขายส+ง เป>น Ft ท่ี กฟผ. เรียกเก็บจาก กฟน. และ กฟภ. 
1.4 Ft จะคํานวณเป>นค+าเฉลี่ย 4 เดือน และปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยเรียกเก็บใน

ใบเรียกเก็บเงินค+าไฟฟ5าและแสดงในใบเสร็จรับเงินค+าไฟฟ5าเป>นประจําทุกเดือน เป>นรายการพิเศษ 
1.5 Ft เป>นอัตราต+อหน+วยการใช!พลังงานไฟฟ5า และเป>นค+าท่ียังไม+รวมภาษีมูลค+าเพ่ิม 

 
2. หลักการคํานวณค�า Ft 
 

ค�า Ft ขายปลีก คํานวณจากค+าใช!จ+ายในด!านค+าเชื้อเพลิง ค+าซ้ือไฟฟ5าของ กฟผ. และ
ค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ ในงวด 4 เดือนข!างหน!า (งวดปZจจุบัน) เทียบกับ ค+าใช!จ+ายท่ีใช!คํานวณในค+าไฟฟ5า
ฐาน รวมกับ ค+า Ft ท่ีเกิดข้ึนจริงต+างจากท่ีเรียกเก็บ สะสมในงวด 4 เดือนท่ีผ+านมา (AF) หารด!วยประมาณการ
หน+วยขายปลีกในงวดปZจจุบัน 

ค�า Ft ขายส�งให$ กฟน. และ กฟภ.  Ft ขายส+งให! กฟน. คํานวณจากค+า Ft  ขายปลีก
คูณประมาณการหน+วยขายปลีก ท่ี กฟน. ขายให!กับผู!ใช!ไฟฟ5าในงวดปZจจุบัน หักค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ
ของ กฟน. หารด!วยประมาณการหน+วยขายส+งท่ี กฟผ. ขายให! กฟน.  สําหรับ Ft ขายส+งให! กฟภ. ก็คํานวณใน
ทํานองเดียวกัน 

 

 
รูปแสดงหลักการคํานวณค�า Ft 

ค�าเช้ือเพลิง
โรงไฟฟ�า กฟผ.

งวดป4จจุบนั

ค�าซื้อไฟฟ�าจากโรงไฟฟ�าเอกชน
ทั้งในและต�างประเทศ

งวดป4จจุบนั

ค�าใช$จ�ายตาม
นโยบายของรัฐ
งวดป4จจุบนั

รวมค�าเช้ือเพลิง ค�าซ้ือไฟฟ�า และ ค�าใช$จ�าย
ตามนโยบายของรัฐ งวดป4จจุบนั

ค�าเช้ือเพลิง ค�าซื้อไฟฟ�าและ ค�าใช$จ�ายตาม
นโยบายของรัฐงวด “พ.ค.54-ส.ค.54” เฉล่ีย

เท�ากับ 210.28 สตางคB/หน�วย เป�นฐาน 

ค�าเช้ือเพลิงฯ ฐาน เท�ากับ 210.28 คณู 
หน�วยขายส�ง งวดป4จจุบนั

ประมาณการค�าเช้ือเพลิง ค�าซ้ือไฟฟ�าและค�าใช$จ�ายตามนโยบายของรัฐ งวดป4จจุบัน

ส�วนต�างของ ”ประมาณการ” กับ “ฐาน” ของค�าเช้ือเพลิงฯ 
งวดป4จจุบนั (ค�า Ft งวดป4จจุบัน หรือ FAC)

ค�าเช้ือเพลิงฯ ฐาน (BFC)

ค�า Ft งวดป4จจุบนั (FAC) รวมกับ ส�วนต�างสะสมของงวดท่ี
ผ�านมา (AF) หารด$วย หน�วยขายปลีก งวดป4จจุบัน

(Ft ขายปลีก)

ส�วนต�างระหว�างค�า Ft “จริง” 
กับ“เรียกเก็บ” สะสม

ของงวดท่ีผ�านมา ( AF)

คํานวณ Ft ขายส�ง กฟน. เท�ากับ Ft ขายปลีก คูณ หน�วย
ขายปลีก งวดป4จจุบัน หัก ค�าใช$จ�ายตามนโยบายของรัฐ 

ของ กฟน. แล$วหารด$วย หน�วยขายส�ง กฟน. งวดป4จจุบัน

คํานวณ Ft ขายส�ง กฟภ. เท�ากับ Ft ขายปลีก คณู หน�วย
ขายปลีก งวดป4จจุบัน หัก ค�าใช$จ�ายตามนโยบายของรัฐ 

ของ กฟภ. แล$วหารด$วย หน�วยขายส�ง กฟภ. งวดป4จจุบัน



 

 

03 

  

3. องคBประกอบของค�า Ft 
 
3.1 ค�าเช้ือเพลิงฐาน (Base Fuel Cost : BFC) คํานวณจากค+าเชื้อเพลิง ค+าซ้ือไฟฟ5า

และค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ ท่ีสอดคล!องกับค+า Ft ขายปลีกในงวดเดือนพฤษภาคม 2554–สิงหาคม 2554 
ท่ีรวมไว!ในค+าไฟฟ5าฐานจํานวน 95.81 สตางค1/หน+วยขายปลีก BFC มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 210.28 สตางค1/หน+วย
ขายส+ง คูณ ประมาณการหน+วยขายส+งในงวดปZจจุบัน 

 

  สําหรับราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยในงวดเดือนพฤษภาคม 2554 – สิงหาคม 2554 มีค+าดังนี้ 
น้ํามันเตา     23.64  บาท/ลิตร 
น้ํามันดีเซล     28.59  บาท/ลิตร 
กbาซธรรมชาติ   
 อ+าวไทยและพม+า  250.05  บาท/ล!านบีทียู 
 JDA   232.71  บาท/ล!านบีทียู 
 น้ําพองและภูฮ+อม 303.78  บาท/ล!านบีทียู 
 ลานกระบือ    43.89  บาท/ล!านบีทียู 

ลิกไนต1     569.7    บาท/ตัน 
 

โดยค+าใช!จ+ายในด!านเชื้อเพลิง ค+าซ้ือไฟฟ5าและค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ เฉลี่ยเท+ากับ 
216.13 สตางค1/หน+วยขายส+ง เม่ือหักค+าใช!จ+ายท่ีปรับลดเพียงครั้งเดียวในงวดเดือนพฤษภาคม 2554 – 
สิงหาคม 2554 คือ 1) เงินช+วยเหลือบรรเทาภาระค+าไฟฟ5าให!ผู!ใช!ไฟฟ5าจากส+วนลดการลงทุนท่ีตํ่ากว+าแผนของ
การไฟฟ5าในป8 2551-2553 บางส+วนจํานวน 2,600 ล!านบาท หรือ 4.64 สตางค1/หน+วยขายส+ง  และ 2) เงินค+า 
AF ท่ียกจากงวดมกราคม 2554 - เมษายน 2554 มาลดในงวดเดือนพฤษภาคม 2554 – สิงหาคม 2554 
จํานวน 678 ล!านบาท หรือ 1.21 สตางค1/หน+วยขายส+ง แล!วจะมีค+า BFC สําหรับการคํานวณค+า Ft ต้ังแต+เดือน
กันยายน 2554 เป>นต!นไป เท+ากับ 210.28 สตางค1/หน+วยขายส+ง ดังตาราง 

  (สตางคB/หน�วยขายส�ง) 

ค�าเช้ือเพลิง ค�าซ้ือไฟฟ�าและค�าใช$จ�ายตาม
นโยบายของรัฐ เฉล่ีย                         [1] 

 216.13 

เงินปรับลดงวดเดียวในค�า Ft พ.ค.54-ส.ค.54  
     - ส�วนลดการลงทุนฯ 2551-2553 จํานวน 

2,600 ล$านบาท                        [2] 
    4.64 

     - AF ม.ค.54-เม.ย.54                    [3]     1.21 
BFC สําหรับการคํานวณค�า Ft ตั้งแต�เดือน
กันยายน 2554 เป�นต$นไป     [4]=[1]-[2]-[3]  210.28 

 
3.2 ประมาณการค�าเช้ือเพลิงโรงไฟฟ�าของ กฟผ. ประกอบด!วยประมาณการค+า

เชื้อเพลิงน้ํามันเตา น้ํามันดีเซล กbาซธรรมชาติ ลิกไนต1 รวมท้ังค+าใช!จ+ายน้ํามันปาล1มดิบเทียบเท+าการใช!น้ํามัน
เตาจากการใช!น้ํามันปาล1มดิบในการผลิตไฟฟ5าเพ่ือช+วยเหลือเกษตรกร และอ่ืนๆ เป>นต!น    

3.3 ประมาณการค�าซ้ือไฟฟ�าจากผู$ผลิตไฟฟ�าเอกชน ประกอบด!วยประมาณการค+า
ซ้ือไฟฟ5าจากการบริษัทในเครือ กฟผ. ผู!ผลิตไฟฟ5าอิสระรายใหญ+ (Independent Power Producers : IPPs)  
ผู!ผลิตไฟฟ5ารายเล็ก (Small Power Producers : SPPs)  และค+าซ้ือไฟฟ5าจากต+างประเทศ (สาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตย ประชาชนลาว มาเลเซีย และอ่ืนๆ) รวมท้ังค+าซ้ือไฟฟ5าในรูปแบบอ่ืนๆ  ค+าซ้ือไฟฟ5าจากผู!ผลิต
ไฟฟ5าแต+ละรายประกอบด!วยส+วนของ 1) ค+าความพร!อมจ+าย (Availability Payments : AP)  และ 2) ค+า
พลังงานไฟฟ5า (Energy Payments : EP) และ 3) ค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ (Policy Expense : PE) ใน
ส+วนของโรงไฟฟ5าเอกชน 

3.4 ประมาณการค�าใช$จ�ายตามนโยบายของรัฐ (Policy Expense : PE) ประกอบด!วย 
ประมาณการ  

1) เงินส+วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ5า ท่ี กฟน. กฟภ. จ+ายให!กับผู!ผลิตไฟฟ5ารายเล็กมาก 
(Very Small Power Producers : VSPPs) และท่ี กฟผ. จ+ายให!กับโครงการผู!ผลิตไฟฟ5ารายเล็ก (Small 
Power Producers : SPPs) ตามมติ กพช. ครั้งท่ี 5/2549 (ครั้งท่ี 108) เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2549 และมติ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งท่ี 6/2549 (ครั้งท่ี 17) เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2549  

2) เงินนําส+งเข!ากองทุนพัฒนาไฟฟ5าเพ่ือการพัฒนาหรือฟuvนฟูท!องถ่ินท่ีได!รับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ5าของการไฟฟ5า ตามมติ กพช. ครั้งท่ี 4/2550 (ครั้งท่ี 113) เม่ือวันท่ี 
4 มิถุนายน 2550                                                                                                                        

3) ค+าใช!จ+ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการรับซ้ือไฟฟ5าของ กฟน. กฟภ. ท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการพลังงานแสงอาทิตย1ท่ีติดต้ังบนหลังคา และโครงการพลังงานแสงอาทิตย1ชุมชน ท่ีต+างจากค+าซ้ือไฟฟ5า
เฉลี่ยจาก กฟผ. ตามมติ กพช. ครั้งท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 145) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556   

4) ค+าใช!จ+ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช!น้ํามันปาล1มดิบในการผลิตไฟฟ5าเพ่ือช+วยเหลือ
เกษตรกร ตามมติ กพช. ครั้งท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 145) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556   

5) ค+าใช!จ+ายของการไฟฟ5าตามมาตรา 97(4) เพ่ือการส+งเสริมการใช!พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใช!ในการประกอบกิจการไฟฟ5าท่ีมีผลกระทบต+อสิ่งแวดล!อมน!อย ในอัตรา 0.0050 
บาท/หน+วย และตามมาตรา 97(5) เพ่ือส+งเสริมสังคมและประชาขนให!มีความรู!  ความตระหนัก และมีส+วนร+วม
ทางด!านไฟฟ5า ในอัตรา 0.0020 บาท/หน+วย ตามมติ กกพ. เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2558 

รวมท้ังค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐอ่ืนๆ 
3.5 Fuel Adjustment Cost : FAC คํานวณจาก ส+วนต+างระหว+าง “ประมาณการ

ค+าใช!จ+ายในด!านเชื้อเพลิงฯ” (Estimated Fuel Cost : EFC) ตามข!อ 3.2-3.4 กับ “ค+าเชื้อเพลิงฐาน” ตามข!อ 
3.1 ในงวดปZจจุบัน หารด!วย ประมาณการหน+วยขายปลีกรวม 4 เดือนในงวดปZจจุบัน ได!อัตราค+า FAC เฉลี่ยต+อ
หน+วยขายปลีก ซ่ึงจะเทียบเท+ากับค+า Ft ขายปลีก ในกรณีท่ียอดยกมาจากท่ีงวดท่ีผ+านมาเป>นศูนย1 

3.6 ยอดสะสมยกมาจากงวดท่ีผ�านมา (Accumulate Factor : AF) คือ ส+วนต+าง
ระหว+าง “ค+า Ft ท่ีเกิดข้ึนจริง” กับ “ค+า Ft เรียกเก็บ” สะสมของงวดท่ีผ+านมา ซ่ึงอาจจะมีค+า “เป>นบวก” คือ 
เก็บเงินค+า Ft จริงเกินกว+าค+า Ft เรียกเก็บ หรือมีค+า “เป>นลบ”  คือ เก็บเงินค+า Ft ท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากว+าค+า Ft 
เรียกเก็บ 

3.7 Ft ขายปลีก สําหรับงวดปZจจุบัน คํานวณจากผลรวมของ “FAC งวดปZจจุบัน” 
ตามข!อ 3.5 รวมกับ “ยอดสะสมยกมาจากงวดท่ีผ+านมา” ตามข!อ 3.6 หารด!วย ประมาณการหน+วยขายปลีก
งวดปZจจุบัน จะได!อัตราค+า Ft ขายปลีกเฉลี่ย สําหรับเรียกเก็บในอัตราเท+ากันตลอดท้ังงวด 4 เดือน เป>นอัตราท่ี
เสนอขออนุมัติให!เรียกเก็บจากผู!ใช!ไฟฟ5าทุกประเภท มีหน+วยเป>น สตางค1/หน+วยขายปลีก 

3.8 Ft ขายส�ง ประกอบด!วย Ft ขายส+ง กฟน. และ Ft ขายส+ง กฟภ.  โดย Ft  
ขายส+ง กฟน. คํานวนจาก Ft ขายปลีก คูณด!วย ประมาณการหน+วยขายปลีกงวดปZจจุบัน ท่ี กฟน. ขายให!ผู!ใช!
ไฟฟ5า หักเงินค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐในส+วนของ กฟน. หารด!วย หน+วยขายส+งท่ี กฟผ. ขายให! กฟน. งวด
ปZจจุบัน  อัตรานี้ใช!สําหรับ กฟผ. เรียกเก็บจาก กฟน. เท+านั้น มีหน+วยเป>น สตางค1/หน+วยขายส+ง สําหรับ Ft 
ขายส+ง กฟภ. ก็คํานวณในทํานองเดียวกัน 
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4. สูตรการคํานวณค�า Ft จากหลักการตามข!อ 2 สามารถสรุปเป>นสูตร Ft ได!ดังนี้ 

 

4.1  
 

 
โดย  FAC คือ ส+วนต+างระหว+างประมาณการค+าเชื้อเพลิงของ กฟผ. ค+าซ้ือไฟฟ5าจากโรงไฟฟ5า

เอกชน และค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ (EFC) กับ ค+าเชื้อเพลิงฯ ฐาน (BFC) ใน
งวดปZจจุบัน  มีหน+วยเป>น บาท 

 AF คือ ส+วนต+างของเงินค+า Ft จริง และเงินค+า Ft เรียกเก็บ สะสมยกมาจากงวดท่ีผ+านมา 
(Accumulate Factor : AF)  มีหน+วยเป>น บาท 

 EU คือ ประมาณการหน+วยขายปลีกท่ี กฟน. กฟภ. ขายให!ผู!ใช!ไฟฟ5า (ไม+รวมหน+วยท่ีซ้ือ
มาจาก VSPP มาขายปลีก) และ กฟผ. ขายให!ลูกค!าตรง ในงวดปZจจุบัน  มีหน+วย
เป>น หน+วย (กิโลวัตต1-ชั่วโมง หรือ kilowatt-hour เรียกย+อเป>น kWh หรือ 
หน+วย) 

 

4.2  
 

โดย  EFC คือ ประมาณการค+าเชื้อเพลิงของ กฟผ. ค+าซ้ือไฟฟ5าจากโรงไฟฟ5าเอกชน และ
ค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ (Estimated Fuel Cost : EFC) ในงวดปZจจุบันรวม 
4 เดือน มีหน+วยเป>น บาท 

 BFC คือ อัตราค+าเชื้อเพลิงฐาน (Base Fuel Cost : BFC)  เป>นอัตราค+าเชื้อเพลิง ค+าซ้ือ
ไฟฟ5าและ ค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ ในงวดพฤษภาคม 2554 – สิงหาคม 
2554 ท่ีสอดคล!องกับค+า Ft ขายปลีกในงวดเดือนพฤษภาคม 2554–สิงหาคม 
2554 ท่ีรวมไว!ในค+าไฟฟ5าฐาน จํานวน 95.81 สตางค1/หน+วยขายปลีก BFC เฉลี่ย
เท+ากับ 210.28 สตางค1/หน+วยขายส+ง 

 ES คือ ประมาณการหน+วยจําหน+ายท่ี กฟผ. ขายส+งให! กฟน. กฟภ. และลูกค!าตรง ในงวด
ปZจจุบัน  มีหน+วยเป>น หน+วย 

 

4.3  
 
โดย  Fuel คือ ประมาณการค+าเชื้อเพลิงของ กฟผ. ในงวดปZจจุบัน     มีหน+วยเป>น บาท 
  Purchase คือ ประมาณการค+าซ้ือไฟฟ5าจากเอกชน ในงวดปZจจุบัน    มีหน+วยเป>น บาท 
 PE คือ ประมาณการค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ ในงวดปZจจุบัน  มีหน+วยเป>น บาท 

 
 

Ft ขายปลีก = FAC + AF
EU

Ft ขายปลีก = FAC + AF
EU

FAC = EFC – BFC * ES 

EFC = Fuel +Purchase + PE 
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EGAT kt kt kt kt tPE = [(SPP Adder )] + [PDF97(3) ] + [PDF97(4) ] + [PDF97(5) ] + (CPOa ) + etc.Σ Σ Σ Σ Σ

4.4  
 
โดย Pit คือ ประมาณการราคาเชื้อเพลิงชนิดท่ี i  ในเดือน t  มีหน+วยเป>น บาท/ลิตร  

บาท/ล!านบีทียู  หรือ บาท/ตัน แล!วแต+ชนิดของเชื้อเพลิง 
 Qit คือ ประมาณการปริมาณการใช!เชื้อเพลิงชนิดท่ี i  ในเดือน t  มีหน+วยเป>น ลิตร 

ล!านบีทียู หรือ ตัน  แล!วแต+ชนิดของเชื้อเพลิง 
 
 
 

4.5  
 
โดย APjt คือ ประมาณการค+าความพร!อมจ+ายไฟฟ5าของผู!ผลิตไฟฟ5าเอกชนรายท่ี j 

มีหน+วยเป>น บาท 
 EPjt คือ ประมาณการค+าพลังงานไฟฟ5า ค+าใช!จ+ายดําเนินงาน รวมท้ังค+าใช!จ+ายตามนโยบาย

ของรัฐ ของผู!ผลิตไฟฟ5าเอกชนรายท่ี j   มีหน+วยเป>น บาท  
 
 
 
 
 
 
4.6 

 
โดย PEEGAT คือ ประมาณการค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐของ กฟผ. มีหน+วยเป>น บาท 
 SPP Adderkt คือ ประมาณการเงินส+วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ5าจาก SPP ของ กฟผ. รายท่ี k ในเดือน 

t มีหน+วยเป>น บาท 
 PDF 97(3)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ5า (Power Development Fund : PDF) 

ของโรงไฟฟ5าของ กฟผ. รายท่ี k ในเดือน t มีหน+วยเป>น บาท 
 PDF 97(4)kt คือ ค+าใช!จ+ายตามมาตรา 97(4) เพ่ือการส+งเสริมการใช!พลังงานหมุนเวียนและ

เทคโนโลยีท่ีใช!ในการประกอบกิจการไฟฟ5าท่ีมีผลกระทบต+อสิ่งแวดล!อมน!อยของ 
กฟผ. ท่ีจําหน+ายไฟฟ5าให!รายท่ี k ในเดือน t มีหน+วยเป>น บาท 

 PDF 97(5)kt คือ ค+าใช!จ+ายตามมาตรา 97(5) เพ่ือส+งเสริมสังคมและประชาขนให!มีความรู!  ความ
ตระหนัก และมีส+วนร+วมทางด!านไฟฟ5าของ กฟผ. ท่ีจําหน+ายไฟฟ5าให!รายท่ี k ใน
เดือน t มีหน+วยเป>น บาท 

 CPOat คือ ค+าใช!จ+ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช!น้ํามันปาล1มดิบ (Crude Palm Oil additional: 
CPOa) ในการผลิตไฟฟ5าในเดือน t มีหน+วยเป>นบาท 

 Etc. คือ ประมาณการค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐอ่ืนๆ (Etc.) มีหน+วยเป>น บาท 
                                  

Fuel = ∑∑∑∑ (Pit * Qit) 

Purchase = ∑∑∑∑ [(APjt)+(EPjt)] 

PE = PEEGAT + PEMEA, PEA
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MEA,PEA kt kt kt kt ktPE = [(VSPP Adder )] + [PDF97(3) ] + [PDF97(4) ] + [PDF97(5) ] + (FiTa ) + etc.Σ Σ Σ Σ Σ4.7 
 
โดย PEMEA,PEA คือ ประมาณการค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐของ กฟน. และ กฟภ. มีหน+วยเป>น บาท 
 VSPP Adderkt คือ ประมาณการเงินส+วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ5าจาก VSPP ของ กฟน. หรือ กฟภ. ราย

ท่ี k ในเดือน t มีหน+วยเป>น บาท 
 PDF 97(3)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ5า (Power Development Fund : PDF) 

ส+วนท่ีรับซ้ือไฟฟ5าจาก VSPP ของ กฟน. หรือ กฟภ. และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ5า 
ของโรงไฟฟ5าของ กฟน. และ กฟภ. รายท่ี k  ในเดือน t  มีหน+วยเป>น บาท 

 PDF 97(4)kt คือ ค+าใช!จ+ายตามมาตรา 97(4) เพ่ือการส+งเสริมการใช!พลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีท่ีใช!ในการประกอบกิจการไฟฟ5าท่ีมีผลกระทบต+อสิ่งแวดล!อมน!อยของ 
กฟน./กฟภ. ท่ีจําหน+ายไฟฟ5าให!รายท่ี k ในเดือน t มีหน+วยเป>น บาท 

 PDF 97(5)kt คือ ค+าใช!จ+ายตามมาตรา 97(5) เพ่ือส+งเสริมสังคมและประชาขนให!มีความรู!  ความ
ตระหนัก และมีส+วนร+วมทางด!านไฟฟ5าของ กฟน./กฟภ. ท่ีจําหน+ายไฟฟ5าให!รายท่ี 
k ในเดือน t มีหน+วยเป>น บาท 

 FiTakt คือ ประมาณการค+าใช!จ+ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการรับซ้ือไฟฟ5า (Feed in Tariff; FiT) ของ 
กฟน. กฟภ. ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย1ท่ีติดต้ังบนหลังคา และ
โครงการพลังงานแสงอาทิตย1ชุมชน ท่ีต+างจากค+าซ้ือไฟฟ5าเฉลี่ยจาก กฟผ. ของ 
กฟน. หรือ กฟภ. (FiT additional : FiTa) รายท่ี k ในเดือน t มีหน+วยเป>น บาท 

 Etc. คือ ประมาณการค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐอ่ืนๆ (Etc.) มีหน+วยเป>น บาท 
 
 
 

4.8 Accumulated Factor : AF  
 

AF = เงินค�า Ft จริงงวดที่ผ�านมา – [ Ft ขายปลีกงวดที่ผ�านมา * EU งวดที่ผ�านมา ] 
 
โดย เงินค+า Ft จริงงวดท่ีผ+านมา คํานวณจากค+าซ้ือไฟฟ5าจากโรงไฟฟ5าเอกชน และค+าใช!จ+ายตามนโยบายของ

รัฐ ท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Fuel Cost : AFC) ท้ังหมด หักด!วยค+าเชื้อเพลิงฯ 
ฐาน ในงวดท่ีผ+านมารวม 4 เดือน รวมกับค+า AF ในงวดก+อนงวดท่ีผ+านมา  
มีหน+วยเป>น บาท 

 Ft ขายปลีกงวดท่ีผ+านมา  เท+ากับ อัตราค+า Ft ท่ีอนุมัติให!ใช!เรียกเก็บในงวดท่ีผ+านมา  มีหน+วยเป>น 
บาท/หน+วย 

 EU งวดท่ีผ+านมา  เท+ากับ หน+วยขายปลีกท่ี กฟน. กฟภ. ขายให!ผู!ใช!ไฟฟ5า และ กฟผ. ขายให!
ลูกค!าตรง ท่ีเกิดข้ึนจริง ในงวดท่ีผ+านมารวม 4 เดือน มีหน+วยเป>น หน+วย  
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4.9 Ft ขายส�ง กฟน. 
 

 Ft ขายส�ง กฟน. = Ft ขายปลีก X EUMEA  - PEMEA 

     ESMEA 
 
โดย EUMEA คือ ประมาณการหน+วยจําหน+ายท่ี กฟน. ขายให!ผู!ใช!ไฟฟ5า  งวดปZจจุบัน (หน+วย) 
 PEMEA คือ ประมาณการค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ ในส+วนของ กฟน. งวดปZจจุบัน  (บาท) 
 ESMEA คือ ประมาณการหน+วยจําหน+ายท่ี กฟผ. ขายให! กฟน. งวดปZจจุบัน (หน+วย) 
 

4.10  Ft ขายส�ง กฟภ. 
 

กําหนดให! Ft ขายส�ง กฟภ. = Ft ขายปลีก X EUPEA  - PEPEA 

     ESPEA 
 
โดย EUPEA คือ ประมาณการหน+วยจําหน+ายท่ี กฟภ. ขายให!ผู!ใช!ไฟฟ5า  งวดปZจจุบัน (หน+วย) 
 PEPEA คือ ประมาณการค+าใช!จ+ายตามนโยบายของรัฐ ในส+วนของ กฟภ. งวดปZจจุบัน  (บาท) 
 ESPEA คือ ประมาณการหน+วยจําหน+ายท่ี กฟผ. ขายให! กฟภ. งวดปZจจุบัน (หน+วย) 

 
_________________ 


