
 

 

 

 

สูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) 
 
 

ความเปนมา 
 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติตามมติ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)  ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 (คร้ังที่ 101)  เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2548 เร่ืองหลักเกณฑการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟา โดยกําหนดหลักเกณฑของสูตรการปรับ

อัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) ใหม ดังนี้ 

1. การกําหนดโครงสรางคาไฟฟาใหม  อยูบนพื้นฐานที่คาไฟฟาขายปลีกเฉลี่ยเมื่อรวม 

คา Ft ณ ระดับปจจุบัน 46.83 สตางค/หนวย ไมมีการเปลี่ยนแปลง ในระหวางเดือนตุลาคม 2548 จนถึง 

ป 2551 การเปลี่ยนแปลงของคาไฟฟา จะปรับตามคาไฟฟาตามสูตร Ft ใหม ตั้งแตเดือนตุลาคม 2548 

เปนตนไป 

2. ปรับสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) ใหม ใหประกอบดวยองคประกอบหลัก

เพียงคาใชจายดานเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไปจากคาไฟฟาฐานใหม  (คา Ft ณ ระดับ 46.83 

สตางค/หนวย)  โดยการประมาณการคาเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาที่จะเรียกเก็บ ทั้งนี้มอบหมายให 
คณะอนุกรรมการกํากับสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ รับไปพิจารณาดําเนินงานสงผานคาใชจาย
ดานเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาที่มีการบริหารการใชเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมตอผูใชไฟฟา  
แนวทางการกํากับดูแลการบริหารการใชเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ  ใหพิจารณาจากมาตรฐานคาสูญเสีย 
ในระบบ (Loss  Rate)  มาตรฐานอัตราการใชความรอน  (Heat  Rate)  ตลอดจนแผนการใชเชื้อเพลิงและ 
การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟา 
 

สูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ ( Ft ) 
 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อใหคาไฟฟาสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของตนทุนคาใชจายดานเชื้อเพลิง

และคาซื้อไฟฟา ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของการไฟฟา 
1.2 เพื่อใหการไฟฟามีแรงจูงใจในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีความ

คลองตัวในการดําเนินงาน 
1.3 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูใชไฟฟา 
1.4 เพื่อใหสูตร Ft ใหม ไมสลับซับซอน สามารถอธิบายและทําความเขาใจไดงาย 

 
 



 

 

 

 

2. โครงสรางของสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ 
 

2.1 Ft จําแนกตามกิจการไฟฟา ไดแก Ft
G ของกิจการผลิต (Generation)   Ft

T ของ 

กิจการระบบสง (Transmission) และ Ft
D ของกิจการระบบจําหนายและคาปลีกไฟฟา (Distribution and 

Retail) 

2.2 Ft ประกอบดวย Ft คงที่ และ ΔFt  และจําแนกเปน Ft ขายสง และ Ft ขายปลีก 

2.3 Ft ขายสง เปน Ft ที่ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เรียกเก็บจากการไฟฟา

นครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ประกอบดวย Ft ขายสงคงที่ ซ่ึงมีคาเทากับ 48.10 

สตางค/หนวย และ ΔFt ขายสง 

2.4 Ft ขายปลีก เปน Ft ที่ กฟน. และ กฟภ. เรียกเก็บจากผูใชไฟฟา และ กฟผ.    

เรียกเก็บจากลูกคาตรงและอื่นๆ ประกอบดวย Ft ขายปลีกคงที่ ซ่ึงมีคาเทากับ 46.83 สตางค/หนวย และ  

ΔFt ขายปลีก 

2.5 จะมีการเรียกเก็บ Ft ทุกเดือน โดยแยกเปนรายการพิเศษในใบเรียกเกบ็เงนิคาไฟฟา 

และใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา  ทั้งนี้ Ft ที่เรียกเก็บจะปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยใชคา Ft เฉลี่ย 4 เดือน 

2.6 กําหนดให Ft เปนอัตราคงที่ตอหนวยการใชพลังงานไฟฟา และเปนคาที่ยังไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

3. รายละเอียดของสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ 
 

3.1 Ft ขายสง 
 

กําหนดให Ft ขายสง = Ft ขายสงคงที่  +  ΔFt
G ขายสง 

 

โดย Ft ขายสง คือ คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ ของ กฟผ. สําหรับใช

เรียกเก็บจาก กฟน. และ กฟภ. ในเดือน t   (สตางค/หนวย) 

 Ft ขายสงคงที่ คือ ประมาณการคา Ft ขายสง ประจําเดือนกุมภาพันธ 2548 – พฤษภาคม 2548 

สําหรับใชเรียกเก็บในเดือนมิถุนายน 2548 – กันยายน 2548 มีคาเทากับ 48.10 
สตางค/หนวย  จําแนกเปน 

   Ft
G  = 50.37  สตางค/หนวย  ผูใชไฟฟา 

   Ft
T  =  -2.27  สตางค/หนวย  ผูใชไฟฟา 

 



 

 

 

 

 ΔFt
G ขายสง คือ คาไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากคาเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาเฉล่ียตอหนวย

จําหนายของ กฟผ. เปลี่ยนแปลงไปจากคาเฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ 2548 – 

พฤษภาคม 2548 (ณ คา Ft ขายสงคงที่ 48.10 สตางค/หนวย)  (สตางค/หนวย) 
 

กําหนดให ΔFt
G ขายสง = FACt

G  + AFt-1 

โดย FACt
G คือ คาเชื้อเพลิง (น้ํามันเตา, น้ํามันดีเซล, กาซธรรมชาติ, ลิกไนต, ถานหินนําเขา 

และอื่นๆ)  คาซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน (บริษัทในเครือ กฟผ., IPPs  และ 
SPPs)  และคาซื้อไฟฟาจากตางประเทศ (สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว, 
มาเลเซีย และอื่นๆ)  และการสงผานคาใชจายตามที่นโยบายของรัฐกําหนด (เชน 
การสงเงินเขากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา การสงผานสวนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟาสําหรับโครงการผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟา
ทั้ง 3 แหง เปนตน) เฉลี่ยตอหนวยจําหนายของ กฟผ. ในเดือน t ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากคาเฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ 2548 – พฤษภาคม 2548   (สตางค/หนวย) 

 AFt
G คือ คาสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางคา Ft ที่คํานวณไดจริง กับคา Ft  

ที่ใชเรียกเก็บ ของ กฟผ. ในเดือน t-1    (สตางค/หนวย) 
 

กําหนดให FACt
G = AFCt

G -  BFCG 

โดย AFCt
G คือ คาเชื้อเพลิง (น้ํามันเตา, น้ํามันดีเซล, กาซธรรมชาติ, ลิกไนต, ถานหินนําเขา 

และอื่นๆ) คาซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน (บริษัทในเครือ กฟผ., IPPs  และ 
SPPs)  และคาซื้อไฟฟาจากตางประเทศ (สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว, 
มาเลเซีย และอื่นๆ)  ทั้งในสวนของคาความพรอมจาย (Availability Payments : AP)  
และคาพลังงานไฟฟา (Energy Payments : EP) และการสงผานคาใชจายตามที่
นโยบายของรัฐกําหนด (เชน การสงเงินเขากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟา การสงผานสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาสําหรับโครงการผูผลิตไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนของการไฟฟาทั้ง 3 แหง เปนตน) เฉลี่ยตอหนวยจําหนายของ 
กฟผ. ที่เกิดขึ้นจริงในเดือน t    (สตางค/หนวย) 

 BFCG คือ ประมาณการคาเชื้อเพลิง และคาซื้อไฟฟาเฉลี่ยตอหนวยจําหนาย ณ เดือน  
กุมภาพันธ 2548 – พฤษภาคม 2548 ซ่ึงมีคาเทากับ 163.46 สตางค/หนวย  โดย
ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ 2548 – พฤษภาคม 2548 ซ่ึงเปนชวงที่ใชใน

การประมาณการคา Ft   ณ  ระดับ 46.83 สตางคตอหนวย มีคาดังนี้ 



 

 

 

 

    น้ํามันเตา     10.62  บาท/ลิตร 
    น้ํามันดีเซล     15.02  บาท/ลิตร 
    กาซธรรมชาติ   
      อาวไทยและพมา  161.09  บาท/ลานบีทียู 
      น้ําพอง   132.29  บาท/ลานบีทียู 
      ลานกระบือ    56.69  บาท/ลานบีทียู 
    ลิกไนต    569.70  บาท/ตัน 
 

กําหนดให AFCt
G =  
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โดย P(A)it คือ ราคาเชื้อเพลิงชนิดที่ i  และราคาซื้อไฟฟาเฉลี่ยจากผูผลิตไฟฟารายที่ i 

ที่เกิดขึ้นจริงในเดือน t (บาท/ลิตร, บาท/ลานบีทียู, บาท/ตัน, และบาท/หนวย) 

 Q(A)it คือ ปริมาณการใชเชื้อเพลิงชนิดที่ i  และปริมาณรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายที่ i 

ที่เกิดขึ้นจริงในเดือน t                                      (ลิตร, ลานบีทียู, ตัน, และหนวย) 

 U(A)t คือ หนวยขายไฟฟาที่เกิดขึ้นจริงของ  กฟผ. ในเดือน t           (หนวย) 

 

กําหนดให AFt-1
G =  
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โดย CFt-1
G คือ คา  Ft  ของกิจการผลิตที่คํานวณไดในเดือน t-1   (สตางค/หนวย) 

 Ft-1
G คือ คา  Ft  ของกิจการผลิตที่เรียกเก็บไดในเดือน t-1   (สตางค/หนวย) 

 U(A) t-1 คือ หนวยขายไฟฟาของของกิจการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในเดือน t-1 (หนวย) 

 U(A) t คือ หนวยขายไฟฟาของของกิจการผลิตจะเกิดขึ้นจริงในเดือน t (หนวย) 
 

3.2 Ft ขายปลีก 
 

กําหนดให Ft ขายปลีก = Ft ขายปลีกคงที่  +  ΔFt ขายปลีก 
 



 

 

 

 

โดย Ft ขายปลีก คือ คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ  ที่ กฟน. และ กฟภ.  

เรียกเก็บจากผูใชไฟฟา และ กฟผ. เรียกเก็บจากลูกคาตรงและอื่นๆ ในเดือน t
     (สตางค/หนวย) 

 Ft ขายปลีกคงท่ี คือ ประมาณการคา Ft ขายปลีก ประจําเดือนกุมภาพันธ 2548 – พฤษภาคม 2548  

สําหรับใชเรียกเก็บในเดือนมิถุนายน 2548 – กันยายน 2548 มีคาเทากับ 46.83 
สตางค/หนวย  จําแนกเเปน 

   Ft
G  = 53.35  สตางค/หนวย  ผูใชไฟฟา 

   Ft
T  =  -2.41  สตางค/หนวย  ผูใชไฟฟา 

         

        Ft
D  =  -4.11  สตางค/หนวย  ผูใชไฟฟา   โดย 

     Ft
D   กฟน.    =     -0.98  สตางค/หนวย  ผูใชไฟฟา  

     Ft
D   กฟภ.    =      -3.09  สตางค/หนวย  ผูใชไฟฟา  

 

 ΔFt
G ขายปลีก คือ การเปลี่ยนแปลงของคาเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟา จากคาเฉลี่ย  ณ  เดือน  

กุมภาพันธ 2548 – พฤษภาคม 2548 (ณ คา Ft ขายปลีกคงที่ 46.83 สตางค/หนวย)
    (สตางค/หนวย) 

 

กําหนดให ΔFt
G

  ขายปลีก =  ( )

( ) t

t
G

t
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โดย EU(A)t คือ หนวยจาํหนายที่ กฟน. และ กฟภ. ขายใหผูใชไฟฟา และ กฟผ. ขายใหลูกคาตรง

และอื่นๆ (หนวย) 
 

 

 

__________________________ 


