
ชี้แจงการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ส าหรับ 
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 

 

1. ความเป็นมา 

 1.1 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 47/2558 (ครั้งที่ 357) เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2558 ไดเ้ห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บิล
ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 
ส่วนหลัก ดังนี้ 
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(รายละเอียดประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th และรายละเอียดโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายส่ง และสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย
อัตโนมัติ สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย www.egat.co.th)  

 1.2 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้น าเสนอรายงานประมาณ
การค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ต่อ กกพ. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ได้น าเสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลอัตราค่าบริการและค่า
พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 (ครั้งที่ 8) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผู้แทนผู้บริโภคร่วมกันพิจารณาความเห็นประกอบการน าเสนอ กกพ. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  
 1.3 กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 35/2559 (ครั้งที่ 415) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาประมาณ
การค่า Ft และความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ได้เห็นชอบผลการค านวณค่า Ft ขายปลีก และค่า Ft ขาย
ส่งส าหรับการเรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 โดยให้ส านักงาน กกพ. น าไปรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน กกพ. ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. จะน าความเห็นที่
ได้รับเสนอต่อ กกพ. พิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการปรับค่า Ft ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 
2559 อีกครั้งหนึ่ง ก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้การไฟฟ้า เพ่ือน าไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติต่อไป 

 
 

1. ค่าไฟฟ้าฐาน 

2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft)  

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  

ค่าไฟฟ้าฐาน จะมีการทบทวนทุก 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และการจ าหน่าย
ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และการก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมซ่ึง
ก ากับดูแลจากภาครัฐ โดยค่าไฟฟ้าฐานท่ีประกาศใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2558 ได้รวมค่าเชื้อเพลิง ค่าซ้ือไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบาย
ของรัฐท่ีมีการเรียกเก็บจากประชาชนในรอบเดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2558  
ไว้ในระดับหน่ึง คือ เท่ากับ 2.5683 บาทต่อหน่วยจ าหน่ายของ กฟผ. ด้วยแล้ว 

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) หรือค่าไฟฟ้าผันแปร 
จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 4 เดือน (ม.ค.- เม.ย., พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค. ของทุกปี) 
เพื่อให้สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า ได้แก่ ค่า
เชื้อเพลิง ค่าซ้ือไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากท่ี
ก าหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน ซ่ึงมีค่าเป็นได้ท้ังบวก หรือลบ  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  จะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้า
ผันแปร โดยเงินส่วนน้ีจะถูกน าส่งให้กรมสรรพากร เนื่องจากไฟฟ้าถือเป็นสินค้า
และบริการประเภทหน่ึงจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย 

http://www.pea.co.th/
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2 หลักการค านวณค่า Ft 

2.1 ค่า Ft ขายปลีก: ค านวณจากประมาณการค่าใช้จ่ายในด้านค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. 
และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ในงวด 4 เดือนข้างหน้า (งวดปัจจุบัน) เทียบกับ 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ค านวณในค่าไฟฟ้าฐาน (Fuel Adjustment Cost: FAC) รวมกับ ค่า Ft ที่ค านวณได้จริงที่
แตกต่างจากค่า Ft ที่เรียกเก็บสะสมในงวด 4 เดือนที่ผ่านมา (Accumulate Factor: AF) หารด้วยประมาณ
การหน่วยขายปลีกในงวดปัจจุบัน 

2.2  ค่า Ft ขายส่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขายให้การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.):   

Ft ขายส่งให้ กฟน. ค านวณจากค่า Ft ขายปลีกคูณประมาณการหน่วยขายปลีกที่ กฟน. ขาย
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในงวดปัจจุบัน หักด้วยส่วนต่างของประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐของ กฟน. 
(ค านวณความแตกต่างของประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐในงวดปัจจุบันและค่าใช้จ่ายตามนโยบาย
รัฐที่ก าหนดเป็นฐาน จ านวน 0.0126 บาท/หน่วยขายปลีกของ กฟน. คูณด้วยหน่วยขายปลีกที่ กฟน. ขาย
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในงวดปัจจุบัน) หารด้วยประมาณการหน่วยขายส่งที่ กฟผ. ขายให้ กฟน.  

ส าหรับ Ft ขายส่ง กฟภ. ก็จะค านวณในท านองเดียวกัน โดยมีค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐที่ก าหนด
เป็นฐาน จ านวน 0.1584 บาท/หน่วยขายปลีกของ กฟภ 

 
 

รูปแสดงหลักการค านวณคา่ Ft  ในระดับขายปลีกและขายส่งตามโครงสร้างอัตราคา่ไฟฟา้ปี 2558 
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3. ข้อเสนอการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ส าหรับเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 

3.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้น าเสนอประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) หรือค่าไฟฟ้าผันแปร ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ซ่ึงค านวณค่า 
Ft ในระดับขายปลีกได้เท่ากับ -37.52 สตางค์ต่อหน่วย หรือลดลงจากค่า Ft ขายปลีกปัจจุบัน (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559 เท่ากับ -33.29 สตางค์ต่อหน่วย) เท่ากับ 4.23 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

โดยประมาณการค่า Ft ขายปลีกประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ค านวณมาจากสูตรการ
ค านวณ ดังนี้  

ประมาณการค่า Ft ขายปลีก ก.ย. – ธ.ค. 59    = FAC ก.ย. – ธ.ค. 59 + AFพ.ค.-ส.ค. 59  
 EU ก.ย. – ธ.ค. 59  

= -12,361.98 + (-8,893.06)  ล้านบาท 
 56,647.82  ล้านหน่วย 

= -12,361.98   + (-8,893.06) ล้านบาท 
 56,647.82   56,647.82 ล้านหน่วย 

= -0.2182 + (-0.1570) บาท/หน่วย 

= -21.82 + (-15.70) สตางค์/หน่วย 

= -37.52   สตางค์/หน่วย 

โดยที่  

 (1) Fuel Adjustment Cost (FAC) คือ ส่วนต่างของประมาณค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และ
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ จะค านวณมาจาก  

   FACก.ย. – ธ.ค. 59 = EFC ก.ย. – ธ.ค. 59 - BFC พ.ค. –ส.ค. 58  

    กล่าวคือ ประมาณการค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในงวดเดือน
กันยายน – ธันวาคม 2559 (Estimated Fuel Cost: EFC) ซึ่งจะอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน และราคา
น้ ามันดิบดูไบที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคม 2559 ในการประมาณการ ลบด้วย ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อ
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 ที่ก าหนดไว้ในค่าไฟฟ้า
ฐาน (Base Fuel Cost: BFC) เท่ากับ 49.61 สตางค์ต่อหน่วยขายปลีก โดยมี BFC เฉลี่ยเท่ากับ 2.5683 
บาท/หน่วยขายส่งของ กฟผ. ดังนั้น FAC ในงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 จึงคิดเป็นเงินจ านวน
เท่ากับ -12,361.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นค่า Ft ขายปลีกเท่ากับ – 21.82 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)  รายละเอียดการค านวณตามข้อ 4.4    

      

(2) Accumulate Factor (AF) คือ  ประมาณการยอดสะสมยกมาจากงวดที่ผ่านมา กล่าวคือ 
ประมาณการของส่วนต่างระหว่าง ค่า Ft ที่ค านวณได้ในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และค่า Ft ที่เรียก
เก็บเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 จ านวน -8,893.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นค่า Ft ขายปลีก
เท่ากับ -15.70 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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ทั้งนี้ ค่า AF ดังกล่าวเป็นค่าประมาณการในเบื้องต้นตามแนวโน้มสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิง การผลิต
ไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้า ดังนี้ 

เดือน พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 
ประมาณการค่า AF ค่าจริง ค่าจริงเบื้องต้น ประมาณการ ประมาณการ 

โดยค่า AF ที่ลดลง -15.70 สตางค์ต่อหน่วย เป็นผลมาจากปัจจัยที่ส าคัญ คือ ความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. 2559 ต่ ากว่าที่คาดการณ์ รวมถึงการที่โรงไฟฟ้าเอกชนหลายแห่งมีการหยุดซ่อม
บ ารุงนอกแผนจึงท าให้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (Availability Payments: AP) น้อยกว่าประมาณการมาก
ด้วย รายละเอียดตามข้อ 4.5 

 (3) End Used (EU) คือ ประมาณการหน่วยขายปลีกที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ (End 
Used) ในรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เท่ากับ 56,647.82 ล้านหน่วย  

ส าหรับประมาณการค่า Ft ขายส่ง ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ส าหรับให้ กฟผ. เรียก
เก็บจาก กฟน. และ กฟภ. จะเท่ากับ -36.29 สตางค์ต่อหน่วย และ -42.79 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตามล าดับ รายละเอียดตามข้อ 5 

ประมาณการ 
ค่า Ft ประจ าเดือน 

Ft ขายปลีก  
(สตางค์/หน่วย) 

Ft ขายส่ง (สตางค/์หน่วย) 
กฟน. กฟภ. 

พ.ค. – ส.ค. 59 [1] -33.29 -32.39 -30.71 
ก.ย. – ธ.ค. 59 [2] -37.52 -36.29 -42.79 

เปรียบเทยีบ [2] – [1] -4.23 -3.90 -12.08 

3.2 นอกจากนี้ กฟผ. ได้น าเสนอข้อมูลแนวโน้มประมาณการค่า  Ft หรือค่าไฟฟ้าผันแปร 
ประจ าเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ภายใต้สมมติฐานราคาเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในระดับ
เดียวกับท่ีใช้ในการค านวณค่า Ft เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ซึ่งพบว่าจะมีแนวโน้มประมาณการค่า Ft 
ขายปลีกเดือนมกราคม – เมษายน 2560 เท่ากับ -14.39 สตางค์ต่อหน่วย หรือเพิ่มสูงขึ้นจากการ
ประมาณการค่า Ft ขายปลีกรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เท่ากับ 23.13 สตางค์ต่อหน่วย 

ประมาณการ Ft ขายปลีก ม.ค.-เม.ย. 60    = FAC ม.ค. – เม.ย. 60 + AFก.ย. – ธ.ค. 59  
 EU ม.ค. – เม.ย. 60  

= -9,101.77 + 0 ล้านบาท 
 63,250.69  ล้านหน่วย 

= -9,101.77   + 0 ล้านบาท 
 63,250.69  63,250.69 ล้านหน่วย 

=     - 0.1439 + 0 บาท/หน่วย 

=     - 14.39 + 0 สตางค์/หน่วย 

= - 14.39   สตางค์/หน่วย 

ตารางที่ 1: ประมาณการค่า Ft รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 และแนวโน้มรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2560 
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ประมาณการ 
ค่า Ft ประจ าเดือน 

หน่วยจ าหน่าย
ท่ัวประเทศ 
(ล้านหน่วย) 

EU(A)t 

ส่วนต่างค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
ค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตาม
นโยบายของรัฐท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปจากค่าไฟฟ้าฐาน หรือ FAC 

ยอดสะสมของค่า Ft ท่ีค านวณ
ได้จริงและค่า Ft เรียกเก็บยกมา

จากงวดท่ีผ่านมา หรือ AF 

Ft ขายปลีก
ท่ีค านวณได้ 

การ
เปลี่ยนแปลง
จากรอบก่อน

หน้า 
(ล้านบาท) 

 
(สต./หน่วย) 

(1) 
(ล้านบาท) 

 
(สต./หน่วย) 

(2) 
(สต./หน่วย) 

(1)+(2) 
(สต./หน่วย) 

 
(1) พ.ค. – ส.ค. 59* 116,915.12 -30,413.00 -26.01 -8,512.37 -7.28 -33.29 -28.49 
(2) ก.ย. – ธ.ค. 59 56,647.82 -12,361.98 -21.82 -8,893.06  -15.70 -37.52 -4.23 
(3) ม.ค. – เม.ย. 60 63,250.69 -9,101.77 -14.39 0 0 -14.39 +23.13 

หมายเหตุ: *พ.ค.-ส.ค. 59 เป็นการประมาณการโดยใช้ค่าเฉลี่ย 2 งวดของเดือน พ.ค.-ส.ค. 59 กับ ก.ย.-ธ.ค. 59 ณ 
วันท่ี 30 มี.ค. 59  

4 การค านวณประมาณการค่า Ft ขายปลีก ส าหรับเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 
 

กกพ. ในการประชุมครั้งที ่35/2559 (ครั้งที่ 415) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559  ได้พิจารณาผลการค านวณ
ประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ส าหรับงวดกันยายน – ธันวาคม 
2559 โดยมีสมมติฐานในการประมาณการและรายละเอียดการค านวณ ดังนี้   

4.1 ความต้องการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า 
 ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Net Generation) ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 คาดว่า
จะมีการผลิตและซื้อไฟฟ้ารวมเท่ากับ 62,097 ล้านหน่วย ลดลง 3,443 ล้านหน่วย จากที่ใช้ในประมาณการ
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (ปรับปรุงข้อมูล พ.ค.-มิ.ย. 59) ที่ 65,540 ล้านหน่วย หรือลดลงร้อยละ 
5.25 เนื่องจากเข้าสู่ฤดฝูนและฤดูหนาวที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง 

4.2 อัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ค านวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า 

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนขายเฉลี่ยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2559 เท่ากับ 35.25 
บาทต่อเหรียญสหรัฐ เป็นฐานในการประมาณการ ซึ่งพบว่าอัตราแลกเปลี่ยนได้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย 0.14 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐ  หากเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนขายเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อ
ไฟฟ้างวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 
35.39 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จึงมีผลกระทบท าให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้าที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลง 

4.3 ราคาก๊าซธรรมชาติและน้ ามันเตา 

ราคาน้ ามันที่ใช้ในการค านวณประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติ และราคาน้ ามันเตา ใช้ราคาเฉลี่ย
น้ ามันดิบดูไบ ที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2559 เท่ากับ 42.5 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ลดลง 1.3 เหรียญ
สหรัฐต่อบาเรล จากงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา (43.8 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล) เป็นฐานใน
การประมาณการ 

4.4 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง และประมาณการค่าใช้จ่ายในการค านวณ 

การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (Fuel Mix) ในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับ
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (ปรับปรุงข้อมูล พ.ค.-มิ.ย. 59) คาดว่าจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก
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ในการผลิตไฟฟ้าลดลงเป็นร้อยละ 62.87 รองลงไปเป็นการซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวและมาเลเซียร้อยละ 
11.59 ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ และถ่านหินน าเข้า เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 9.30  และ 9.17 
ตามล าดับ  

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท ในการค านวณค่า Ft  
งวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 กับงวดกันยายน – ธันวาคม 2559 

ประเภท 
พ.ค. 59 – ส.ค. 59 
(ประมาณการ)* [1] 

ก.ย. 59 – ธ.ค. 59 
(ประมาณการ) [2] 

เปรียบเทียบ 
[2]-[1] 

  ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย 
พลังน้ า (กฟผ.) 1,246.81 1.90 1,146.84 1.85 -99.96 
น้ ามันเตา (กฟผ. + IPPs) 88.12 0.13 85.92 0.14 -2.20 
ลิกไนต์ (กฟผ.) 5,712.55 8.72 5,776.30 9.30 63.75 
ถ่านหินน าเข้า (IPPs) 5,125.65 7.82 5,696.88 9.17 571.23 
ก๊าซธรรมชาติ (กฟผ.+IPPs+SPPs) 42,533.91 64.90 39,039.09 62.87 -3,494.82 
น้ ามันดีเซล (กฟผ. + IPPs) 176.05 0.27 63.39 0.10 -112.65 
ลาว และมาเลเซีย 7,604.02 11.60 7,196.97 11.59 -407.05 
  - พลังน้ า 4,493.19 6.86 4,195.97 6.76 -0.10 
  - ลิกไนต ์ 3,084.97 4.71 2,957.09 4.76 -127.89 
  - มาเลเซีย 25.86 0.04 43.92 0.07 18.06 
อื่นๆ 3,053.23 4.66 3,091.92 4.98 38.69 

รวม 65,540.35 100 62,097.33 100 -3,443.02 
ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 4 กรกฎาคม 2559 
หมายเหตุ: *ประมาณการข้อมูล พ.ค.– ส.ค. 59 มีการปรับปรุงข้อมูลโดยใช้ค่าจริงที่เกิดขึ้นของเดือน พ.ค. –มิ.ย. 59  

ในส่วนของราคาเชื้อเพลิง คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติ (รวมค่าผ่านท่อและค่าด าเนินการ) จะอยู่ที่ 
236.04 บาทต่อล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากประมาณการงวดที่ผ่านมา 6.24 บาทต่อล้านบีทียู น้ ามันเตาจะ
อยู่ที่ 10.11 บาทต่อลิตร ลดลง 2.48 บาทต่อลิตร  น้ ามันดีเซลจะอยู่ที่ 20.13 บาทต่อลิตร เพ่ิมขึ้น 0.74 
บาทต่อลิตร ถ่านหินน าเข้าจะอยู่ที่ 2,581.05 บาทต่อตัน ลดลง 162.06 บาทต่อตัน ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภท ที่ใช้ในการค านวณค่า Ft  
งวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559  กับงวดประมาณการเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559   

ประเภทเชื้อเพลิง  หน่วย 
พ.ค. 59- ส.ค. 59  
(ประมาณการ)* 

ก.ย. 59-ธ.ค. 59 
 (ประมาณการ) 

เปลี่ยนแปลง 

- ราคาก๊าซธรรมชาติ (กฟผ.+IPPs+SPPs) 
(รวมค่าผ่านท่อและค่าด าเนินการ) 

บาท/ล้านบีทีย ู 242.28 236.04 -6.24 

- ราคาน้ ามันเตา (กฟผ.+IPPs) บาท/ลิตร 12.59 10.11 -2.48 
- ราคาน้ ามันดีเซล (กฟผ.+IPPs) บาท/ลิตร 19.39 20.13 +0.74 
- ราคาถ่านหินลิกไนต์ (กฟผ.) บาท/ตัน 693 693 - 
- ราคาถ่านหนิน าเข้า (IPPs) บาท/ตัน 2,743.10 2,581.05 -162.06 

หมายเหตุ: *ประมาณการข้อมูล พ.ค.– ส.ค. 59 มีการปรับปรุงข้อมูลโดยใช้ค่าจริงท่ีเกิดขึ้นของเดือน พ.ค. –มิ.ย. 59 
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ตารางที่ 4: ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซ้ือไฟฟ้า เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559  

รายการ ราคา ปริมาณ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 
1. ค่าเชื้อเพลิง กฟผ.     28,018.38 

น้ ามันเตา 10.24 บาท/ลิตร 25.00 ล้านลิตร              256.09 

น้ ามันดีเซล 18.98 บาท/ลิตร 11.66 ล้านลิตร              221.19 

ก๊าซธรรมชาติ 219.80 บาท/ล้านบีทียู 107,950,800 ล้านบีทียู          23,727.85 

ลิกไนต์ 693.00 บาท/ตัน 5.50 ล้านตัน            3,813.26 

2. ค่าซ้ือไฟฟ้า   40,362.11 ล้านหน่วย          101,525.40 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPs) 2.4437 บาท/หน่วย 21,352.85 ล้านหน่วย          52,179.15 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPPs) 2.9630 บาท/หน่วย 11,807.08 ล้านหน่วย          34,983.97 

ประเทศลาว 2.0058 บาท/หน่วย 7,153.05 ล้านหน่วย          14,347.75 
ประเทศมาเลเซีย  (แลกเปลี่ยน
หน่วยผ่านระบบ HVDC) 

- บาท/หน่วย 43.92 ล้านหน่วย                    -    

อื่นๆ (คีรีธาร) 2.7934 บาท/หน่วย 5.20 ล้านหน่วย                14.53 

รวมค่าเชื้อเพลิงและค่าซ้ือไฟฟ้า 129,543.78 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เป็นเงิน
ประมาณ 13,060.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นค่า Ft ประมาณ 23.05 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ิมข้ึน 2.10 สตางค์ต่อ
หน่วย จากรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (ปรับปรุงข้อมูล พ.ค.-มิ.ย. 59) ที่ 20.95 สตางค์ต่อหน่วย 
โดยค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในปัจจุบันมี ดังนี้ 

- ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Adder และ FiTa) ประมาณ 21.87 
สตางค์ต่อหน่วย เพ่ิมขึ้นจากงวดที่ผ่านมา 2.62 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากได้ปรับการ
ประมาณการเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโรงไฟฟ้าชีวมวลจากรูปแบบ Adder เป็น 
FiT ที่จะทยอยปรับเปลี่ยน และพลังงานหมุนเวียนอื่นที่อาจมีเข้ามา 

- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) 97(4) และ 97(5) ประมาณ 1.19 สตางค์ต่อหน่วย 
ลดลงจากงวดที่ผ่านมาเล็กน้อย 0.52 สตางค์ต่อหน่วย 

- มาตรา 97(3) เพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้า จ านวน 0.49 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ซึ่งจะ
รวมอยู่ในราคารับซื้อไฟฟ้า) 

- มาตรา 97(4) เพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย จ านวน 0.50 สตางค์ต่อหน่วย  

- มาตรา 97(5) เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วม
ทางด้านไฟฟ้า จ านวน 0.20 สตางค์ต่อหน่วย  
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จากสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและราคาเชื้อเพลิงดังกล่าว ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน
ด้านเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเชื้อเพลิงฐาน (Fuel Adjustment Cost: FAC) ในงวดกันยายน – 
ธันวาคม 2559 เท่ากับ -12,361.98 ล้านบาท (-21.82 สตางค์ต่อหน่วย)  

ตารางที่ 5 การค านวณการเปลี่ยนแปลงค่าเชื้อเพลิง ค่าซ้ือไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายนโยบายของรัฐ เดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2559 

ประมาณการ 
ค่าใช้จ่าย FAC 
(ล้านบาท) 

ค่า 
เชื้อเพลิง 

กฟผ. 
(1) 

ค่าซ้ือไฟฟ้า  
(ในและ

ต่างประเทศ) 
(2) 

ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ รวมท้ังสิ้น 
(ล้านบาท) 

 
(1)+(2)+(3) 

 
หมายเหตุ Adder FiTa กอง

ทุนฯ 
 

รวม 
 

(3) 

ก.ย. – ธ.ค. 2559 28,018.38 101,525.40 8,335.88 4,052.73 671.50 13,060.12 142,603.90 (1) 
หน่วยจ าหน่าย กฟผ. (หน่วยขายส่ง) เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559      ล้านหน่วย 60,337.19 (2) 
ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายนโยบายของรัฐ  (สตางค์/หน่วยขายส่ง)                 (AFC) 236.34 (3) =(1)/(2) 
ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายนโยบายของรัฐ ในฐาน  (สตางค์/หน่วยขายส่ง)       (BFC) 256.83 (4) 
ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายนโยบายของรัฐท่ีเปลี่ยนแปลงไป (สตางค์/หน่วยขายส่ง)  

   (FAC) = (AFC) –(BFC)  
-20.49 (5)=(3)-(4) 

                                                                                      (ล้านบาท) -12,361.98 (6)=(5)x(2) 
หน่วยจ าหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าท่ัวประเทศ (End Used) เดอืนกันยายน-ธันวาคม 2559       ล้านหน่วย 56,647.82 (7) 
ส่วนต่างค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ      หรือ        FAC ก.ย.-ธ.ค. 59 
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559                                           (สตางค์/หน่วยขายปลีก)                              

-21.82 (8)=(6)/(7) 

4.5 ภาระคงค้างสะสมยกมาจากงวดท่ีผ่านมา (Accumulated Factor: AF)  

ภาระคงค้างสะสมยกมาจากงวดพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 เกิดจากส่วนต่างระหว่าง ค่า Ft 
ขายปลีกที่ค านวณได้ประมาณ -48.07 สตางค์ต่อหน่วย กับค่า Ft ขายปลีกที่เรียกเก็บ (-33.29 สตางค์ต่อ
หน่วย) เท่ากับ –8,893.06 ล้านบาท (-15.70 สตางค์ต่อหน่วย) 

ตารางที่ 6: การค านวณภาระคงค้างสะสมยกมาจากงวดเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2559 

ประมาณการ 
ค่า Ft ประจ าเดือน 

หน่วยจ าหน่าย 
ท่ัวประเทศ 
(ล้านหน่วย) 

EU(A)t 

ส่วนต่างค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
ค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตาม
นโยบายของรัฐท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปจากค่าไฟฟ้าฐาน หรือ FAC 

ยอดสะสมของค่า Ft ท่ีค านวณ
ได้จริงและค่า Ft เรียกเก็บยกมา

จากงวดท่ีผ่านมา หรือ AF 

 
Ft ขายปลีก 
ท่ีค านวณได้ 

 
ค่า Ft ท่ีเรียกเก็บ 

(ล้านบาท) 
 

(สต./หน่วย) 
(1) 

(ล้านบาท) 
 

(สต./หน่วย) 
(2) 

ล้านบาท (สต./หน่วย) 
(1)+(2) 

สต./หน่วย 
(3) 

ล้านบาท 
(3) x EU(A)t 

พ.ค. – ส.ค. 59 
(ปรับปรุง) 

60,131.71 -12,672.59 -21.07 -16,237.05 -27.00 -28,909.64 -48.07 -33.29 -20,016.58 

ความแตกต่างของค่า Ft ที่ค านวณไดแ้ละค่า Ft เรียกเก็บสะสมยกไป (ล้านบาท)       (A)  (-28,909.64) - (-20,016.58) = -8,893.06 

ประมาณการหน่วยจ าหน่ายเดือน กันยายน – ธันวาคม 2559 (ล้านหน่วย)           (B)   56,647.82 

ค่า AF เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (สตางค์/หน่วย)                               (A)/(B)x100 -15.70 

 

ดังนั้น ค่า Ft ที่ค านวณในงวดกันยายน – ธันวาคม 2559 จึงเท่ากับ -37.52 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากฐาน เท่ากับ -21.82 สตางค์ต่อหน่วย 
และภาระคงค้างสะสมยกมา -15.70 สตางค์ต่อหน่วย  
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ตารางที่ 7: การค านวณประมาณการค่า Ft ขายปลีก เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ที่ กฟผ. เสนอ 

ประมาณการค่า Ft 

หน่วย
จ าหน่ายทั่ว
ประเทศ 

(ล้านหน่วย) 

ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และ
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐที่

เปลี่ยนแปลงไปจากแผน: FAC 
(1) 

ค่าสะสมที่เกดิจากความแตกต่าง
ระหว่างค่า Ft ที่ค านวณได้และ
ที่ใช้เรียกเก็บงวดที่ผ่านมา: AF 

(2) 

Ft  
ขายปลีกที่
ค านวณได ้
(1)+(2) 

(ล้านบาท) (สตางค์/หน่วย) (ล้านบาท) (สตางค์/หน่วย) (สตางค์/หน่วย) 
พ.ค. – ส.ค. 2559*  (1) 116,915.12 -30,413.00 -26.01 -8,512.37 -7.28 -33.29 
ก.ย. – ธ.ค. 2559    (2) 56,647.82 -12,361.98 -21.82 -8,893.06 -15.70 -37.52 
การเปลีย่นแปลง (2)-(1)   4.19  -8.42 -4.23 

หมายเหตุ: *พ.ค.-ส.ค. 59 เป็นการประมาณการโดยใช้ค่าเฉลี่ย 2 งวดของเดือน พ.ค.-ส.ค. 59 กับ ก.ย.-ธ.ค. 59 ณ 
วันท่ี 30 มี.ค. 59  

เมื่อเปรียบเทียบค่า Ft ค านวณได้ในรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เท่ากับ -37.52 สตางค์ต่อหน่วย 
กับค่า Ft เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 จ านวน -33.29 สตางค์ต่อหน่วย จะ
ท าให้ค่า Ft ในรอบนี้ลดลงได้จ านวน 4.23 สตางค์ต่อหน่วย 

4.6 ผลการพิจารณาและความเห็นของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลอัตราค่าพลังงานและค่าบริการ ใน
การประชุมครั้งที่ 8/2559 (ครั้งที่ 8) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาประมาณการค่า AF สะสมยกมาจาก
งวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ซึ่งมีค่าสูงถึง -15.70 สตางค์ต่อหน่วย ตลอดจนประมาณการแนวโน้มค่า 
Ft รอบถัดไปในเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ที่คาดว่าจะปรับสูงขึ้นถึง 23.13 สตางค์ต่อหน่วยแล้ว คณะ
อนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นและมีมติให้ กฟผ. จัดท าประมาณการค่า Ft ขายปลีกส าหรับการเรียกเก็บจาก
ผู้ใช้ไฟฟ้าในงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เท่ากับงวดเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา 
ซึ่งเท่ากับ -33.29 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ือเป็นการบริหารค่า Ft ให้รองรับแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่
เพ่ิมขึ้น และราคาน้ ามันที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นในปี 2560 รวมทั้งการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตาม
นโยบายรัฐที่ทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในช่วงปลายปี 2559 ถึงช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ทั้งนี้ 
เพ่ือไม่ให้มีความผันผวนมากเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้ โดยมอบหมายให้ กฟผ. จัดท าการ
ค านวณค่า Ft ขายส่ง กฟน. และ กฟภ. เพื่อน าเสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป 

กฟผ. ได้จัดท าการค านวณค่า Ft ขายปลีกส าหรับเรียกเก็บประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 
2559 ตามมติคณะอนุกรรมการฯ ที ่-33.29 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) แล้วดังนี้ 

ตารางที่ 8 การค านวณ Ft ขายปลีกงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 (ตามมติคณะอนุกรรมการฯ) 

Ft ประจ าเดือน 

หน่วย
จ าหน่ายทั่ว

ประเทศ 
(ล้าน

หน่วย) 
EU(A)t 

FAC AF Ft ขายปลีกที่ค านวณได ้ Ft เรียกเก็บ 

(ล้านบาท) 
 

(สต./หน่วย) 
(1) 

(ล้านบาท) 
 

(สต./หน่วย) 
(2) 

(ล้านบาท) 
 

(สต./
หน่วย) 
(1)+(2) 

(ล้านบาท) 
  

(สต./
หน่วย) 

 

ก.ย. – ธ.ค. 59 
(ปรับตามมติ
คณะอนุกรรมการฯ) 

56,647.82 -12,361.98 -21.82 -8,893.06 -15.70 -21,255.04 -37.52 -18,858.06 -33.29 
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5 ผลการค านวณค่า Ft ขายส่ง ส าหรับเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 

 กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 35/2559 (ครั้งที่ 415) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาผลการค านวณ
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ขายส่ง ส าหรับงวดกันยายน – ธันวาคม 2559 ดังนี้ 

5.1 ค่า Ft ขายส่ง ส าหรับเรียกเก็บจาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจ าเดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2559 ที่สอดคล้องกับค่า Ft ขายปลีกในระดับ -33.29 สตางค์ต่อหน่วย ที่ค านวณได้จะเท่ากับ -32.25 
สตางค์ต่อหน่วย  

5.2 ค่า Ft ขายส่ง ส าหรับเรียกเก็บจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจ าเดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2559 ที่สอดคล้องกับค่า Ft ขายปลีกในระดับ -33.29 สตางค์ต่อหน่วย ที่ค านวณได้จะเท่ากับ -38.85
สตางค์ต่อหน่วย  

ตารางที่ 9 การค านวณประมาณการค่า Ft ขายส่งประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ตามที่ กฟผ. เสนอ 

การไฟฟ้า 

หน่วย 
ขายปลกี 
ให้ผู้ใช้
ไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย) 

ประมาณการ  
Ft ขายปลีก 

(1) 

ประมาณการค่าใช้จา่ยตามนโยบายรัฐ 
ในส่วน กฟน. และ กฟภ. (EPE) 

ค่าใช้จ่าย
ตามนโยบาย
รัฐที่ก าหนด

เป็นฐาน 
(BPE) 

(สตางค์/
หน่วย) 

ค่าใช้จ่าย
ตาม

นโยบายรัฐ
เทียบกับ

ฐาน 
(ล้านบาท) 

(2) 

ประมาณ
การ

จ านวนเงิน 
 Ft ขาย

ส่ง 
(ล้านบาท) 

(1)-(2) 

หน่วย 
ขายส่ง 

ของ กฟผ. 
(ล้าน

หน่วย) 

ประมาณ
การค่า Ft 
ขายส่ง  
(สตางค์/
หน่วย) สตางค์/

หน่วย 
ล้านบาท VSPP 

Adder 
(ล้านบาท) 

กองทนุพัฒนาไฟฟา้ 
97(3), (4), (5) 

(ล้านบาท) 

FiTa 
 (ล้านบาท) 

รวม 
(สตางค์/
หน่วย) 

กฟน. 16,679.91 -33.29 -5,552.74 68.50 116.78 99.98 1.71 1.26 75.57 -5,628.31 17,452.36 -32.25 

กฟภ. 39,361.38 -33.29 -13,103.40 5,328.75 276.13 3,952.76 24.28 15.84 3,322.83 -16,426.23 42,278.30 -38.85 

 กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 35/2559 (ครั้งที่ 415) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาผลการ
ค านวณประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ส าหรับงวดกันยายน – 
ธันวาคม 2559 และความเห็นของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลอัตราค่าพลังงานและค่าบริการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 (ครั้งที่ 8) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 แล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบประมาณการค่า
ไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ส าหรับการเรียกเก็บในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 
ตามมติของอนุกรรมการก ากับดูแลอัตราค่าพลังงานและค่าบริการฯ ดังนี้ 

6.1 การค านวณค่า Ft ขายปลีกส าหรับการเรียกเก็บในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เห็นควรให้
ใช้ค่า Ft ขายปลีกส าหรับการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เท่ากับงวดเดือน
พฤษภาคม – ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเท่ากับ -33.29 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ือเป็นการบริหารค่า Ft ให้รองรับ
แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น และราคาน้ ามันที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นในปี 2560 รวมทั้งการรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายรัฐที่ทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในช่วงปลายปี 2559 ถึงช่วงเดือนมกราคม – 
เมษายน 2560 ทั้งนี้ ค่า Ft ขายปลีก จ านวน  -33.29 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) จะมีผลให้ค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเท่ากับ 3.4227 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งเท่ากับในงวด
พฤษภาคม –สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 

 

6 ผลการพิจารณาของ กกพ. ส าหรับการประมาณค่า Ft เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 
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ตารางที่ 11 ผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในการปรับค่า Ft ขายปลีก ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 
หน่วย : บาท/หน่วย 

เดือน ค่าไฟฟ้าฐาน* ค่า Ft ค่าไฟฟ้ารวม การเปลีย่นแปลง 
(บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย) (ร้อยละ) 

ม.ค. – เม.ย. 2559 3.7556 -0.0480 3.7076 -  
พ.ค. – ส.ค. 2559 3.7556 -0.3329 3.4227 -0.2849 -7.68 
ก.ย. – ธ.ค. 2559 3.7556 -0.3329 3.4227 - - 

หมายเหตุ: * อ้างอิงค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ย พ.ค. –ส.ค. 2558 และปรับลดค่าไฟฟ้าฐานใหม่ลง 1.05 สตางค์/หน่วย  

6.2 การค านวณค่า Ft ขายส่ง ที่สอดคล้องกับค่า Ft ขายปลีกตามข้อ 6.1 ส าหรับ กฟผ. เรียกเก็บ
จาก กฟน. และ กฟภ. ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เท่ากับ -32.25 สตางค์ต่อหน่วย และ 
-38.85 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตามล าดับ 

ตารางที่ 12 สรุปประมาณการค่า Ft ขายปลีก และค่า Ft ขายส่งส าหรับการเรียกเก็บประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 

Ft ประจ าเดือน Ft ขายปลีก 
(สตางค์/หน่วย) 

Ft ขายส่ง (สตางค์/หน่วย) 
กฟน. กฟภ. 

พ.ค. – ส.ค. 59 [1] -33.29 -32.39 -30.71 
ก.ย. – ธ.ค. 59 [2] -33.29 -32.25 -38.85 

เปรียบเทยีบ [2] – [1] - 0.14 -8.14 

   


