
ชี้แจงการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ส าหรับการเรียกเก็บ 
ในช่วงเดือนเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 

 

1 ความเป็นมา 
 

1.1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 กฟผ. ได้จัดส่งรายงานการประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ส าหรับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 มายังส านักงาน กกพ. เพ่ือน าเสนอ
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลอัตราค่าพลังงานและค่าบริการ และ กกพ. พิจารณาให้ความเห็น  โดย กฟผ. 
เสนอค่า Ft ขายปลีกส าหรับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 เท่ากับ 46.92 สตางค์ต่อหน่วย 

1.2 กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 16/2556 (ครั้งที่ 218) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้พิจารณาการ
ปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ส าหรับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ตาม
การเปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ 

2 หลักการค านวณค่า Ft 

 
2.1 ค่า Ft ขายปลีก: ค านวณจากค่าใช้จ่ายในด้านค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ในงวด 4 เดือนข้างหน้า (งวดปัจจุบัน) เทียบกับ 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ค านวณในค่าไฟฟ้าฐาน รวมกับ ค่า Ft ที่เกิดขึ้นจริงต่างจากที่เรียกเก็บ สะสมในงวด 4 เดือน 
ที่ผ่านมา (AF) หารด้วยประมาณการหน่วยขายปลีกในงวดปัจจุบัน 

2.2  ค่า Ft ขายส่งให้ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.):  Ft ขาย
ส่งให้ กฟน. ค านวณจากค่า Ft ขายปลีกคูณประมาณการหน่วยขายปลีก ที่ กฟน. ขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในงวด
ปัจจุบัน หักค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐของ กฟน. หารด้วยประมาณการหน่วยขายส่งที่ กฟผ. ขายให้ 
กฟน.  ส าหรับ Ft ขายส่งให้ กฟภ. ก็ค านวณในท านองเดียวกัน 

 

 

 
 

 

 

       

1/   ตัวอย่างค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ เช่น มูลค่าการรับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ค่าใช้จ่ายและ 

     มูลค่าเงินน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าส าหรับโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
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รูปแสดงหลักการค านวณค่า Ft 

3 องค์ประกอบของค่า Ft 

 
3.1 ค่าเชื้อเพลิงฐาน (Base Fuel Cost: BFC) ค านวณจากค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย

ตามนโยบายของรัฐ ที่สอดคล้องกับค่า Ft ขายปลีกในงวดเดือนพฤษภาคม 2554–สิงหาคม 2554 ที่รวมไว้
ในค่าไฟฟ้าฐานจ านวน 95.81 สตางค์/หน่วยขายปลีก โดย BFC มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 210.28 สตางค์/หน่วย
ขายส่ง คูณ ประมาณการหน่วยขายส่งในงวดปัจจุบัน 

 

 ส าหรับราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยในงวดเดือนพฤษภาคม 2554 – สิงหาคม 2554 มีค่าดังนี้ 
น้ ามันเตา    23.64  บาท/ลิตร 
น้ ามันดีเซล   28.59  บาท/ลิตร 
ก๊าซธรรมชาติ   
 อ่าวไทยและพม่า  250.05  บาท/ล้านบีทียู 
 JDA   232.71  บาท/ล้านบีทียู 
 น้ าพองและภูฮ่อม  303.78  บาท/ล้านบีทียู 
 ลานกระบือ     43.89  บาท/ล้านบีทียู 
ลิกไนต์    569.7    บาท/ตัน 

 

ค่าเชือ้เพลิง
โรงไฟฟ้า กฟผ.

งวดปจัจบุนั

ค่าซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน
ทัง้ในและตา่งประเทศ

งวดปจัจบุนั

ค่าใช้จา่ยตาม
นโยบายของรฐั
งวดปจัจบุนั

รวมค่าเชือ้เพลิง ค่าซ้ือไฟฟ้า และ ค่าใช้จา่ย
ตามนโยบายของรฐั งวดปจัจบุนั

ค่าเชือ้เพลิง ค่าซ้ือไฟฟ้าและ ค่าใช้จา่ยตาม
นโยบายของรฐังวด “พ.ค.54-ส.ค.54” เฉลีย่

เทา่กับ 210.28 สตางค์/หน่วย เปน็ฐาน 

ค่าเชือ้เพลิงฯ ฐาน เทา่กับ 210.28 คูณ 
หน่วยขายส่ง งวดปจัจบุนั

ประมาณการค่าเชือ้เพลิง ค่าซ้ือไฟฟ้าและค่าใช้จา่ยตามนโยบายของรฐั งวดปจัจบุนั

ส่วนตา่งของ ”ประมาณการ” กับ “ฐาน” ของค่าเชือ้เพลิงฯ 
งวดปจัจบุนั (ค่า Ft งวดปจัจบุนั หรอื FAC)

ค่าเชือ้เพลิงฯ ฐาน (BFC)

ค่า Ft งวดปจัจบุนั (FAC) รวมกับ ส่วนตา่งสะสมของงวดที่
ผ่านมา (AF) หารดว้ย หน่วยขายปลีก งวดปจัจบุนั

(Ft ขายปลีก)

ส่วนตา่งระหวา่งค่า Ft “จรงิ” 
กับ“เรยีกเก็บ” สะสม

ของงวดทีผ่่านมา ( AF)

ค านวณ Ft ขายส่ง กฟน. เทา่กับ Ft ขายปลีก คูณ หน่วย
ขายปลีก งวดปจัจบุนั หกั ค่าใช้จา่ยตามนโยบายของรฐั 

ของ กฟน. แล้วหารดว้ย หน่วยขายส่ง กฟน. งวดปจัจบุนั

ค านวณ Ft ขายส่ง กฟภ. เทา่กับ Ft ขายปลีก คูณ หน่วย
ขายปลีก งวดปจัจบุนั หกั ค่าใช้จา่ยตามนโยบายของรฐั 

ของ กฟภ. แล้วหารดว้ย หน่วยขายส่ง กฟภ. งวดปจัจบุนั
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ซ่ึงค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 216.13 
สตางค์/หน่วยขายส่ง และเมื่อหักค่าใช้จ่ายทีป่รับลดเพียงครั้งเดียวในงวดเดือนพฤษภาคม 2554 – สิงหาคม 
2554 คือ 1) เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจากส่วนลดการลงทุนที่ต่ ากว่าแผนของการ
ไฟฟ้าในปี 2551-2553 บางส่วนจ านวน 2,600 ล้านบาท หรือ 4.64 สตางค์/หน่วยขายส่ง  และ 2) เงินค่า 
AF ที่ยกจากงวดมกราคม 2554 - เมษายน 2554 มาลดในงวดเดือนพฤษภาคม 2554 – สิงหาคม 2554 
จ านวน 678 ล้านบาท หรือ 1.21 สตางค์/หน่วยขายส่ง แล้วจะมีค่า BFC ส าหรับการค านวณค่า Ft ตั้งแต่
เดือนกันยายน 2554 เป็นต้นไป เท่ากับ 210.28 สตางค์/หน่วยขายส่ง ดังตาราง 

 
  (สตางค์/หน่วยขายส่ง) 

ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตาม
นโยบายของรัฐ เฉลี่ย                         [1] 

 216.13 

เงินปรับลดงวดเดียวในค่า Ft พ.ค.54-ส.ค.54  
     - ส่วนลดการลงทุนฯ 2551-2553 จ านวน 

2,600 ล้านบาท                        [2] 
 4.64 

     - AF ม.ค.54-เม.ย.54                    [3]  1.21 
BFC ส าหรับการค านวณค่า Ft ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2554 เป็นต้นไป     [4]=[1]-[2]-[3]  210.28 

 
3.2 ประมาณการค่าเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ประกอบด้วยประมาณการค่าเชื้อเพลิงน้ ามันเตา 

น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ และอ่ืนๆ เป็นต้น โดยน าปริมาณการใช้เชื้อเพลิงแต่ละชนิดคูณกับราคา
เชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ    

3.3 ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ประกอบด้วยประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าจาก
การบริษัทในเครือ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (Independent Power Producers: IPPs) ผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producers: SPPs)  และค่าซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ (สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว มาเลเซีย และอ่ืนๆ) รวมทั้งค่าซื้อไฟฟ้าในรูปแบบอ่ืนๆ  ค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าแต่ละรายประกอบด้วยส่วนของ 1) ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payments: AP)  2) ค่าพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy Payments: EP) และ 3) ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ (Policy Expense: PE) ในส่วนของ
โรงไฟฟ้าเอกชน 

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ (Policy Expense: PE) ประกอบด้วยประมาณการ 
1) เงินน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้า 2) เงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ที่ กฟน. และ กฟภ. จ่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็กมาก (Very Small Power Producers: VSPPs) และที่ กฟผ. จ่ายให้กับโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(Small Power Producers: SPPs) เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐอ่ืนๆ 

3.5 Fuel Adjustment Cost: FAC ค านวณจาก ส่วนต่างระหว่าง “ประมาณการค่าใช้จ่ายในด้าน
เชื้อเพลิงฯ” (Estimated Fuel Cost: EFC) ตามข้อ 3.2-3.4 กับ “ค่าเชื้อเพลิงฐาน” ตามข้อ 3.1 ในงวด
ปัจจุบัน หารด้วย ประมาณการหน่วยขายปลีกรวม 4 เดือนในงวดปัจจุบัน ได้อัตราค่า FAC เฉลี่ยต่อหน่วย
ขายปลีก ซึ่งจะเทียบเท่ากับค่า Ft ขายปลีก ในกรณีท่ียอดยกมาจากที่งวดที่ผ่านมาเป็นศูนย์ 
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3.6 ยอดสะสมยกมาจากงวดที่ผ่านมา (Accumulate Factor: AF) คือ ส่วนต่างระหว่าง “ค่า Ft ที่
เกิดขึ้นจริง” กับ “ค่า Ft เรียกเก็บ” สะสมของงวดที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะมีค่า “เป็นบวก” คือ เก็บเงินค่า Ft 
จริงเกินกว่าค่า Ft เรียกเก็บ หรือมีค่า “เป็นลบ”  คือ เก็บเงินค่า Ft ที่เกิดขึ้นจริงต่ ากว่าค่า Ft เรียกเก็บ 

3.7 Ft ขายปลีก ส าหรับงวดปัจจุบัน ค านวณจากผลรวมของ “FAC งวดปัจจุบัน” ตามข้อ 3.5 รวม
กับ “ยอดสะสมยกมาจากงวดที่ผ่านมา” ตามข้อ 3.6 หารด้วย ประมาณการหน่วยขายปลีกงวดปัจจุบัน จะ
ได้อัตราค่า Ft ขายปลีกเฉลี่ย ส าหรับเรียกเก็บในอัตราเท่ากันตลอดทั้งงวด 4 เดือน เป็นอัตราที่เสนอขอ
อนุมัติให้เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท มีหน่วยเป็น สตางค์/หน่วยขายปลีก 

3.8 Ft ขายส่ง ประกอบด้วย Ft ขายส่งส าหรับ กฟน. และ Ft ขายส่งส าหรับ กฟภ.  โดยที่ Ft  
ขายส่งส าหรับ กฟน. ค านวณจาก Ft ขายปลีก คูณด้วย ประมาณการหน่วยขายปลีกงวดปัจจุบัน ที่ กฟน. 
ขายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า หักเงินค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในส่วนของ กฟน. หารด้วย หน่วยขายส่งที่ กฟผ. ขาย
ให ้กฟน. งวดปัจจุบัน  อัตรานี้ใช้ส าหรับ กฟผ. เรียกเก็บจาก กฟน. เท่านั้น มีหน่วยเป็น สตางค์/หน่วยขาย
ส่ง ส าหรับ Ft ขายส่งส าหรับ กฟภ. ก็ค านวณในท านองเดียวกัน 
 

4 ผลการค านวณค่า Ft ส าหรับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556  
 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 กกพ. ในการประชุม ครั้งที่ 16/2556 (ครั้งที่ 218) ได้พิจารณาผลการ
ค านวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ส าหรับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 
โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4.1 การประมาณการความต้องการไฟฟ้า 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยทั่วประเทศเพ่ิมขึ้นจากค่าที่เกิดขึ้นจริง
ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2556 ที่เท่ากับ 57,949.95 ล้านหน่วย เป็น 62,517.68 ล้านหน่วย หรือ
เพ่ิมข้ึนเท่ากับ 4,567.72 ล้านหน่วย ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น  

4.2 การประมาณการค่าเชื้อเพลิง 

ประมาณการราคาเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าท่ีเกิดข้ึนจริงในเดือนมกราคม – เมษายน 2556 มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุ จาก  

- ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยลดลงจากประมาณการในรอบที่แล้วที่ 307.15 บาทต่อล้านบีทียู เป็น 
306.77 บาทต่อล้านบีทียูหรือลดลงเท่ากับ 0.38 บาทต่อล้านบีทียู  

- ราคาน้ ามันเตาลดลงจากประมาณการในรอบที่แล้วที่ 21.88 บาทต่อลิตร เป็น 20.63 บาทต่อ
ลิตรหรือลดลงเท่ากับ 1.25 บาทต่อลิตร  

- ราคาน้ ามันดีเซลเฉลี่ยลดลงจากประมาณการในรอบที่แล้วที ่26.55 บาทต่อลิตร เป็น 26.50 บาท
ต่อลิตร หรือลดลงเท่ากับ 0.05 บาทต่อลิตร  

4.3 อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการค านวณ  

เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและต้นทุนค่าซื้อไฟฟ้า ซึ่งการก าหนด
อัตราแลกเปลี่ยนในระดับที่เหมาะสมจะท าให้การประมาณการต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้ามีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น กกพ. จึงก าหนดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนส าหรับการค านวณในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
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2556 เท่ากับ 29.45 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลง 0.42 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จากช่วงเดือนมกราคม – 
เมษายน 2556 

4.4 การตรวจสอบการใช้เชื้อเพลิงจริงท่ีเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2556 

ในการพิจารณาแนวโน้มภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 กกพ. 
ได้ตรวจสอบข้อมูลการผลิตไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิง การจ่ายไฟฟ้า และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง
ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2556 เพ่ือประกอบการพิจารณา 

     4.5 ยอดสะสมยกมาจากงวดที่ผ่านมา (AF) 

          ในงวดที่ผ่านมา กฟผ. ได้แบกรับภาระค่า AF เพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนตามมติ 
กกพ. ประมาณ 5,131 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าจริงที่เกิดขึ้นซึ่งมีปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น 
รวมถึงค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง มีผลให้ภาระค่า AF ของ กฟผ. ลดลงเหลือ 2,219 ล้านบาท ซึ่งน ามาค านวณ Ft      
ในงวดนี้ เท่ากับ 3.86 สตางค์ต่อหน่วย  

จากสมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้น มีผลให้ FAC ที่ค านวณได้ส าหรับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
2556 เท่ากับ 43.06 สตางค์ต่อหน่วย และเม่ือรวมกับยอดสะสมที่ยกมาจากงวดที่แล้ว (AF) จ านวน 
3.86 สตางค์ต่อหน่วย ค่า Ft ขายปลีกส าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2556 จึงเท่ากับ 46.92 สตางค์ต่อหน่วย   

 

5 ผลการพิจารณาของ กกพ. ส าหรับการประมาณการค่า Ft ในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
2556 

กกพ. มีมติเห็นชอบผลการค านวณค่า Ft ส าหรับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 เท่ากับ 46.92 
สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจ านวน 5.12 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งเมื่อเทียบกับค่า Ft ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วง
เดือนมกราคม – เมษายน 2556  (52.04 สตางค์ต่อหน่วย)  
 

ค่า Ft ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ส าหรับการเรียกเก็บจากประชาชนเท่ากับ 46.92 สตางค์
ต่อหน่วย 


