
เอกสารชี้แจง 
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมตัิ (Ft) เดอืนกันยายน – ธันวาคม 2560 

 

1. ความเป็นมา 

 1.1 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 47/2558 (ครั้งที่ 357) เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 - 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บิลค่า
ไฟฟ้าประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ซ่ึงค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 

 
            
 

 

           
 

 

 

 

 
(รายละเอียดประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th และรายละเอียดโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายส่ง และสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 
สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย www.egat.co.th )  

1.2 กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 18/2560 (ครั้งที่ 460) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางการปรับกระบวนการในการเสนอและพิจารณาค่า Ft เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าข้อเสนอค่า Ft 
ให้สามารถเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 รอบบิล ในการประกาศค่า Ft 
ตั้งแต่งวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการการ
เตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท าข้อเสนอค่า Ft เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีค่าจริง ค่าจริงเบื้องต้น และค่าประมาณการ ใน
ลักษณะเดียวกับรอบระยะเวลาของกระบวนการเดิม 

 1.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เสนอรายงานประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 มายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เพ่ือเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ส านักงาน กกพ. จึงได้
จัดท าข้อมูลส าหรับรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน กกพ. เพ่ือน าความเห็นที่ได้รับ
ประกอบการพิจารณาของ กกพ. ในการให้ความเห็นชอบผลการค านวณค่า Ft ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 
2560 ก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้การไฟฟ้าประกาศเผยแพร่ต่อไป 

 
 

1. ค่าไฟฟ้าฐาน 

2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft)  

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  

ค่าไฟฟ้าฐาน จะมีการทบทวนทุก 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และการจ าหน่ายไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และการก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมซ่ึงก ากับดูแล
จากภาครัฐ โดยค่าไฟฟ้าฐานท่ีประกาศใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2558 ได้รวมค่าเชื้อเพลิง ค่าซ้ือไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ (Base Fuel 
Cost: BFC) ท่ีมีการเรียกเก็บจากประชาชนในรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558  
ไว้ในระดับหน่ึงซ่ึงมีค่าเท่ากับ 2.5683 บาทต่อหน่วยจ าหน่ายของ กฟผ. ส่วนค่า
ไฟฟ้าฐานท่ีปรับใหม่น้ันมีค่าอยู่ท่ี 3.7556 บาทต่อหน่วย  

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) หรือค่าไฟฟ้าผันแปร จะ
มีการปรับเปลี่ยนทุก 4 เดือน (ม.ค.- เม.ย., พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค. ของทุกปี) เพื่อให้
สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่า
ซ้ือไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ีก าหนดไว้ในค่า
ไฟฟ้าฐาน ซ่ึงมีค่าเป็นได้ท้ังบวก หรือลบ  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  จะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผัน
แปร โดยเงินส่วนน้ีจะถูกน าส่งให้กรมสรรพากร เน่ืองจากไฟฟ้าถือเป็นสินค้าและ
บริการประเภทหน่ึงจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย 

+ 

+ 

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

2.1 ค่า Ft ขายปลีก: ค านวณจาก (1) ประมาณการค่าเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ค่าซื้อไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ในงวด 4 เดือนข้างหน้า (งวดที่พิจารณา) 
เทียบกับ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ค านวณในค่าไฟฟ้าฐาน (Fuel Adjustment Cost: FAC) รวมกับ (2) ค่า Ft ที่ค านวณได้
จริงที่แตกต่างจากค่า Ft ที่เรียกเก็บสะสมในงวด 4 เดือนที่ผ่านมา (Accumulated Factor: AF) แล้วหารด้วย
ประมาณการหน่วยขายปลีกในงวดที่พิจารณา 

2.2 ค่า Ft ขายส่งที ่กฟผ. ขายใหก้ารไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.):   

Ft ขายส่งให้ กฟน. ค านวณจากค่า Ft ขายปลีกคูณด้วยประมาณการหน่วยขายปลีกที่ กฟน. ขายให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าในงวดปัจจุบัน หักด้วยส่วนต่างของประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐของ กฟน. (ค านวณความ
แตกต่างของประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐในงวดปัจจุบันและค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐที่ก าหนดเป็นฐาน 
เท่ากับ 0.0126 บาท/หน่วยขายปลีกของ กฟน. คูณด้วยหน่วยขายปลีกท่ี กฟน. ขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในงวดปัจจุบัน) 
หารด้วยประมาณการหน่วยขายส่งที่ กฟผ. ขายให้ กฟน. ส าหรับ Ft ขายส่ง กฟภ. ค านวณในสูตรเดียวกันกับ กฟน. 
โดยมีค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐที่ก าหนดเป็นฐาน เท่ากับ 0.1584 บาท/หน่วยขายปลีกของ กฟภ. 

 
รูปแสดงหลักการค านวณคา่ Ft  ในระดับขายปลีกและขายส่งตามโครงสร้างอัตราคา่ไฟฟา้ปี 2558-2560 
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3 
สรุปการประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)  
ส าหรับเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 

3.1 ประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) หรือค่าไฟฟ้าผันแปร 
ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 มีผลการค านวณค่า Ft ขายปลีกเท่ากับ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ิมขึ้น
จากค่า Ft ขายปลีกที่เรียกเก็บในปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ -24.77 สตางค์ต่อหน่วย) 
เท่ากับ 8.87 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซ่ึงค านวณจากสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
ประมาณการค่า Ft ขายปลีก ก.ย. – ธ.ค. 60    = FAC ก.ย. – ธ.ค. 60 + AFพ.ค. – ส.ค. 60  

 EU ก.ย. – ธ.ค. 60  

= -5,254.01 + (-3,678.66)  ล้านบาท 
 56,177.24  ล้านหน่วย 

= -5,254.01   + (-3,678.66) ล้านบาท 
 56,177.24   56,177.24 ล้านหน่วย 

= -0.0935 + (-0.0655) บาท/หน่วย 

= -9.35 + (-6.55) สตางค์/หน่วย 

= -15.90   สตางค์/หน่วย 
 

โดยที่  

  3.1.1 Fuel Adjustment Cost (FAC) คือ ส่วนต่างของประมาณการค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า 
และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ กับค่าเชื้อเพลิงฐานที่ก าหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐานปัจจุบัน ซ่ึงค านวณจากสูตร  

FACก.ย. – ธ.ค. 60 = EFC ก.ย. – ธ.ค. 60 - BFC พ.ค. –ส.ค. 58 

ทั้งนี้ ประมาณการค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในงวดเดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2560 (Estimated Fuel Cost: EFC) จะอ้างอิงสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยน และราคาน้ ามันดิบดูไบที่
เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยวันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2560 และเมื่อ ลบด้วย ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตาม
นโยบายของรัฐ ที่ก าหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน (Base Fuel Cost: BFC) ซึ่งเท่ากับ 256.83 สตางค์/หน่วยขายส่ง
ของ กฟผ. จะได้ FAC ส าหรับค านวณค่า Ft งวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 เป็นเงินจ านวนเท่ากับ  
-5,254.01 ล้านบาท หรือเฉลี่ยตามหน่วยขายปลีกเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2560 เท่ากับ –9.35 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดการค านวณในข้อ 4.4 - 4.6 

3.1.2 Accumulated Factor (AF) คือ ยอดสะสมยกมาจากงวดที่ผ่านมา โดยเป็นส่วนต่างของ
ประมาณการค่า Ft ที่ค านวณได้ในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 (ปรับปรุงค่าจริงเดือนพฤษภาคม 2560) กับ
ประมาณการค่า Ft เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 จ านวน -3,678.66 ล้านบาท หรือเฉลี่ยตามหน่วย
ขายปลีกเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2560 เท่ากับ -6.55 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดใน
ข้อ 4.7 
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  3.1.3 End-Use Consumption (EU) คือ ประมาณการหน่วยขายปลีกที่ กฟน. กฟภ. และ กฟผ. 
ขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ (EU) ในรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 เท่ากับ 56,177.24 ล้านหน่วย  

 ส าหรับประมาณการค่า Ft ขายส่ง ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 ที่ กฟผ. เรียกเก็บจาก 
กฟน. และ กฟภ. จะเท่ากับ -15.85 สตางค์ต่อหน่วย และ -25.01 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ตามล าดับ รายละเอียดในข้อ 6 

ประมาณการ 
ค่า Ft ประจ าเดือน 

Ft ขายปลีก  
(สตางค์/หน่วย) 

Ft ขายส่ง (สตางค์/หน่วย) 
กฟน. กฟภ. 

พ.ค. – ส.ค. 60 [1] 
(ปรับปรุงค่าจริง พ.ค. 60) 

-30.89 -24.04 -31.68 

ก.ย. – ธ.ค. 60 [2] -15.90 -15.85 -25.01 
เปรียบเทยีบ [2] – [1] 14.99 8.19 6.67 

3.2 นอกจากนี้ กฟผ. ได้น าเสนอข้อมูลแนวโน้มประมาณการค่า Ft ประจ าเดือนมกราคม – เมษายน 
2561 ภายใต้สมมติฐานราคาเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในระดับเดียวกับที่ใช้ในการค านวณค่า Ft เดือน
กันยายน – ธันวาคม 2560 ซึ่งพบว่าจะมีแนวโน้มประมาณการค่า Ft ขายปลีกเดือนมกราคม – เมษายน 2561 
เท่ากับ -2.76 สตางค์ต่อหน่วย หรือเพิ่มสูงขึ้นจากการประมาณการค่า Ft ขายปลีกรอบเดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 13.14 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 

ประมาณการ Ft ขายปลีก ม.ค. – เม.ย.61    = FAC ม.ค. – เม.ย.61 + AFก.ย. – ธ.ค. 60  
 EU ม.ค. – เม.ย.61  

= -1,516.59 + 0 ล้านบาท 
 54,948.97 ล้านหน่วย 

= -1,516.59   + 0 ล้านบาท 
 54,948.97  54,948.97 ล้านหน่วย 

= - 0.0276 + 0 บาท/หน่วย 

= - 2.76 + 0 สตางค์/หน่วย 

= - 2.76   สตางค์/หน่วย 
 

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบประมาณการค่า Ft รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560  
และแนวโน้มประมาณการรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2561 

ประมาณการ 
ค่า Ft ประจ าเดือน 

หน่วยจ าหน่าย
ท่ัวประเทศ 
(ล้านหน่วย) 

EU(A)t 

ส่วนต่างค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
ค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตาม

นโยบายของรัฐท่ีเปลี่ยนแปลงไป
จากค่าไฟฟ้าฐาน หรือ FAC 

ยอดสะสมส่วนต่างของค่า Ft ท่ี
ค านวณได้จริงและค่า Ft ท่ีเรียก
เก็บยกมาจากงวดท่ีผ่านมา หรือ 

AF 

Ft ขายปลีกท่ี
ค านวณได้ 

การเปลี่ยนแปลง
จากรอบก่อน

หน้า 

(ล้านบาท) 
 

(สต./หน่วย) 
(1) 

(ล้านบาท) 
 

(สต./หน่วย) 
(2) 

(สต./หน่วย) 
(1)+(2) 

(สต./หน่วย) 
 

(1) พ.ค. – ส.ค. 60 
(ปรับปรุงค่าจริง พ.ค.. 60) 

60,110.54 -9,213.19 -15.33 -6,706.85  -11.16 -30.89 +12.52 

(2) ก.ย. – ธ.ค. 60 56,117.24 -5,254.01 -9.35 -3,678.66  -6.55 -15.90 +8.87 
(3) ม.ค. – เม.ย. 61 54,948.97 -1,516.59 -2.76 0 0 -2.76 +13.14 
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4 รายละเอียดการค านวณประมาณการค่า Ft ขายปลีก ส าหรับเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 

กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 27/2560 (ครั้งที่ 469) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาผลการค านวณ
ประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ส าหรับงวดกันยายน – ธันวาคม 2560 โดย
มีสมมติฐานในการประมาณการและรายละเอียดการค านวณ ดังนี้   

สมมติฐานที่ใช้ในการค านวณ 

4.1 ความต้องการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Net Generation) ในช่วง
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 กฟผ. คาดว่าจะมีการผลิตและซื้อไฟฟ้ารวมเท่ากับ 61,420 ล้านหน่วย ลดลง 
4,067 ล้านหน่วย จากประมาณการเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 (ปรับปรุงข้อมูลจริงเดือนพฤษภาคม 2560) 
ซึ่งอยู่ที่ 65,487 ล้านหน่วย หรือลดลงร้อยละ 6.21 เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดหูนาวที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง 

4.2 อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ค านวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่า
ซื้อไฟฟ้า ใช้อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 
34.19 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เป็นฐานในการประมาณการ ซึ่งแข็งค่าขึ้น 0.12 บาทต่อเหรียญสหรัฐ  หากเทียบกับ
อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้างวดเดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2560 (ปรับปรุงข้อมูลจริงเดือนพฤษภาคม 2560) ที่ผ่านมา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 34.31 
บาทต่อเหรียญสหรัฐ จึงมีผลกระทบท าให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้าลดลง 

4.3 ราคาเชื้อเพลิง 

ราคาน้ ามันเตา (3.5% Sulphur) ส าหรับเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 ใช้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง
เดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีค่าลดลง 0.1 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล เมื่อเทียบกับช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
2560 (ปรับปรุงข้อมูลจริงเดือนพฤษภาคม 2560) ซ่ึงเท่ากับ 46.8 เหรียญสหรัฐต่อบารเ์รล   

ราคาก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมค่าผ่านท่อ) ใช้ค่าเฉลี่ยเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 เท่ากับ 207 บาทต่อ
ล้านบีทียู ตามค่าประมาณการจากค่าที่เกิดขึ้นจริงเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งเพ่ิมขึ้น 2.9 บาทต่อล้านบีทียู เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 (ปรับปรุงข้อมูลจริงเดือนพฤษภาคม 2560) ซึ่งเท่ากับ 204.1 บาท
ต่อล้านบีทียู ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ ามันที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ไปจนถึงต้นปี 2561 ส่งผลให้ราคาก๊าซ
ธรรรมชาติจากแหล่งเมียนมาร์และก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยแต่ละไตรมาสทยอยปรับตัวสูงขึ้นตามรอบปรับราคา
สัญญา ประกอบกับราคา LNG ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย 

ในส่วนของราคาเชื้อเพลิงในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติ (รวมค่าผ่าน
ท่อและค่าด าเนินการ) จะอยู่ที่ 237.29 บาทต่อล้านบีทียู ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการงวดที่ผ่านมา 2.31 บาท
ต่อล้านบีทียู น้ ามันเตาจะคงที่อยู่ที่ 13.27 บาทต่อลิตร น้ ามันดีเซลจะอยู่ที่ 20.04 บาทต่อลิตร ลดลง 1.14 บาท
ต่อลิตร ถ่านหินน าเข้าจะอยู่ที่ 2,178.64 บาทต่อตัน เพ่ิมข้ึน 70.19 บาทต่อตัน ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสมมติฐานราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภท ที่ใช้ในการค านวณค่า Ft  
งวดเดือน พ.ค. – ส.ค. 2560 (ปรับปรุงข้อมูลจริงเดือน พ.ค. 2560)  กับประมาณการงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2560  

ประเภทเชื้อเพลิง  หน่วย พ.ค. – ส.ค. 60  
(ปรับปรุงข้อมูลจริง พ.ค. 60)** 

ก.ย. – ธ.ค. 60 
 (ประมาณการทั้งหมด) 

เปลี่ยนแปลง 

- ราคาก๊าซธรรมชาติ* บาท/ล้านบีทีย ู 241.84 245.64 3.80 
- ราคาน้ ามันเตา (กฟผ.) บาท/ลิตร 13.27 13.27 0.00 
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ประเภทเชื้อเพลิง  หน่วย พ.ค. – ส.ค. 60  
(ปรับปรุงข้อมูลจริง พ.ค. 60)** 

ก.ย. – ธ.ค. 60 
 (ประมาณการทั้งหมด) 

เปลี่ยนแปลง 

- ราคาน้ ามันดีเซล (กฟผ.) บาท/ลิตร 21.18 20.04 -1.14 
- ราคาลิกไนต์ (กฟผ.) บาท/ตัน 693.00 693.00 0.00 
- ราคาถ่านหนิน าเข้า (IPPs) บาท/ตัน 2,108.45 2,178.64 70.19 

หมายเหตุ: *ราคาก๊าซฯ รวมค่าผ่านท่อและค่าด าเนินการของโรงไฟฟ้า กฟผ. และโรงไฟฟ้าเอกชน 
 **ประมาณการข้อมูล พ.ค. – ส.ค. 60 มีการปรับปรุงข้อมูลโดยใช้ค่าจริงท่ีเกิดขึ้นของเดือน พ.ค. 60 

รายละเอียดการค านวณค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ (EFC)  

4.4 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง และประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า 
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า (Fuel Mix) ในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 เมื่อ

เทียบกับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 (ปรับปรุงข้อมูล พฤษภาคม 2560) คาดว่าจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
หลักในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 65.14 รองลงมาเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากลาวและมาเลเซีย ร้อยละ 10.77 โดยคาดว่าใน
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 จะมีค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเกิดขึ้นรวม 133,325.45 ล้านบาท 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท ในการค านวณค่า Ft  
งวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 (ปรับปรุง) กับงวดกันยายน – ธันวาคม 2560 

ประเภท 
พ.ค. – ส.ค. 60  

(ประมาณการ)* [1] 
ก.ย. – ธ.ค. 60 

(ประมาณการ) [2] 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 

ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย 
พลังน้ า (กฟผ.) 1,754.23 2.68 1,329.15 2.16 -425.09 
น้ ามันเตา+CPO (กฟผ. + IPPs) 16.09 0.02 46.36 0.08 30.27 
ลิกไนต์ (กฟผ.) 5,771.71 8.81 5,613.33 9.14 -158.39 
ถ่านหินน าเข้า (BLCP + GOC-T1) 5,864.66 8.96 4,301.67 7.00 -1,563.00 
ก๊าซธรรมชาติ (กฟผ.+IPPs+SPPs) 40,737.52 62.21 39,090.37 63.64 -1,647.15 
น้ ามันดีเซล (กฟผ. + IPPs) 24.28 0.04 94.41 0.15 70.13 
ลาว และมาเลเซีย 8,114.66 12.39 7,802.58 12.70 -312.08 
  - พลังน้ า, ลาว 5,023.90 7.67 4,478.00 7.29 -545.90 
  - ลิกไนต,์ ลาว 3,048.44 4.66 3,280.67 5.34 232.23 
  - มาเลเซีย 42.32 0.06 43.92 0.07 1.60 
อื่นๆ 3,204.13 4.89 3,142.20 5.12 -61.93 

รวม 65,487.28 100.00 61,420.05 100.00 -4,067.23 
ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2560 
หมายเหตุ: *ประมาณการข้อมูล พ.ค. – ส.ค. 60 มีการปรับปรุงข้อมูลโดยใช้ค่าจริงที่เกิดขึ้นของเดือน พ.ค. 60  

ตารางที่ 4: ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซ้ือไฟฟ้า เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 

รายการ ราคา ปริมาณ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 
1. ค่าเชื้อเพลิง กฟผ.          27,305.53 

น้ ามันเตา 13.27 บาท/ลิตร 13.48 ล้านลิตร        178.89 
น้ ามันดีเซล 20.04 บาท/ลิตร 17.76 ล้านลิตร               355.86 
ก๊าซธรรมชาติ*  237.29 บาท/ล้านบีทียู 96,992,807 ล้านบีทียู          23,015.55 
ลิกไนต์ 693.00 บาท/ตัน 5.42 ล้านตัน            3,755.23 
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รายการ ราคา ปริมาณ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 
2. ค่าซ้ือไฟฟ้า   40,731.69 ล้านหน่วย         106,019.92 
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPs) 2.5994 บาท/หน่วย 18,163.42 ล้านหน่วย           47,213.57 
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPPs) 3.0479 บาท/หน่วย 14,759.81 ล้านหน่วย           44,986.99 
ประเทศลาว (น้ าและลิกไนต์) 1.7690 บาท/หน่วย 7,758.66 ล้านหน่วย           13,803.13 
ประเทศมาเลเซีย  (แลกเปลี่ยน
หน่วยผ่านระบบ HVDC) 

- บาท/หน่วย 43.92 ล้านหน่วย                    -    

อื่นๆ (คีรีธาร) 2.7640 บาท/หน่วย 5.87 ล้านหน่วย 16.24 
รวมค่าเชื้อเพลิงและค่าซ้ือไฟฟ้า 133,325.45 

หมายเหต:ุ ราคาก๊าซฯ ของโรงไฟฟ้า กฟผ. เฉลี่ยทุกแหล่งและรวมบนบก โดยรวมค่าผ่านท่อและค่าด าเนินการ 

4.5 ประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 เป็นเงินประมาณ 
15,163.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นค่า Ft ประมาณ 26.99 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ิมข้ึน 2.00 สตางค์ต่อหน่วย จากเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 (ปรับปรุงข้อมูลจริงเดือนพฤษภาคม 2560) ซึ่งอยู่ที่ 24.99 สตางค์ต่อหน่วย โดย
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในปัจจุบันมีดังนี้ 

(1) ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Adder และ FiTa) ประมาณ 25.81 สตางค์ต่อ
หน่วย เพ่ิมขึ้นจากงวดที่ผ่านมาซ่ึงอยู่ที่ 23.91 สตางค์ต่อหน่วย เท่ากับ 1.90 สตางค์ต่อหน่วย  

(2) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) 97(4) และ 97(5) ประมาณ 1.19 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากงวดที่ผ่านมาซ่ึงอยู่ที่ 1.18 สตางค์ต่อหน่วย เท่ากับ 0.01 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) เพ่ือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่ วม
ทางด้านไฟฟ้า จ านวน 0.20 สตางค์ต่อหน่วย  

4.6 สรุปประมาณการค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ (EFC) 

ผลการค านวณค่าตัวแปรตามสูตร Ft ในข้อ 4.4-4.5  ท าให้ได้ประมาณการค่า EFC ส าหรับเดือน
กันยายน – ธันวาคม 2560 เท่ากับ 148,488.68 ล้านบาท เมื่อน า BFC ซึ่งคิดจากอัตรา 256.83 สตางค์ต่อหน่วย
ขายส่ง จ านวน 153,742.69 ล้านบาท มาลบออกเพ่ือหาส่วนต่างจากค่าไฟฟ้าผันแปรที่อยู่ในค่าไฟฟ้าฐาน ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเชื้อเพลิงฐาน (Fuel Adjustment Cost: FAC) ในงวดกันยายน – 
ธันวาคม 2560 เท่ากับ -5,254.01 ล้านบาท (-9.35 สตางค์ต่อหน่วย) ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 การค านวณการเปลี่ยนแปลงค่าเชื้อเพลิง ค่าซ้ือไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายนโยบายของรัฐ เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 
 

ประมาณการ 
ค่าใช้จ่าย FAC 

(ล้านบาท) 

ค่า 
เชื้อเพลิง 

กฟผ. 
(1) 

ค่าซื้อไฟฟ้า  
(ในและ

ต่างประเทศ) 
(2) 

ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งสิ้น 
(ล้านบาท) 

 
(1)+(2)+(3) 

 
หมายเหตุ Adder FiTa กองทุนฯ 

 
รวม 
(3) 

ก.ย. – ธ.ค. 2560 27,305.53 106,019.92 9,572.65 4,924.42 666.16 15,163.23 148,488.68 (1) 

หน่วยจ าหน่าย กฟผ. (หน่วยขายส่ง) เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560      ล้านหน่วย 59,862.35 (2) 
ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายนโยบายของรัฐ  (สตางค์/หน่วยขายส่ง)                 (AFC) 248.05 (3) =(1)/(2) 
ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายนโยบายของรัฐ ในฐาน  (สตางค์/หน่วยขายส่ง)       (BFC) 256.83 (4) 
ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายนโยบายของรัฐท่ีเปลี่ยนแปลงไป (สตางค์/หน่วยขายส่ง)  

   (FAC) = (AFC) –(BFC)  
-8.78 (5)=(3)-(4) 

                                                                                      (ล้านบาท) -5,254.01 (6)=(5)x(2) 
หน่วยจ าหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าท่ัวประเทศ (EU) เดอืนกันยายน-ธันวาคม 2560       ล้านหน่วย 56,177.24 (7) 
ส่วนต่างค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ      หรือ        FAC ก.ย.-ธ.ค. 60 
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560                                           (สตางค์/หน่วยขายปลีก)                              

-9.35 (8)=(6)/(7) 

4.7 ส่วนต่างระหว่างค่า Ft “จริง” กับ “เรียกเก็บ” สะสมจากงวดที่ผ่านมา (Accumulated Factor: AF)  

ค่า AF ซ่ึงเกิดจากส่วนต่างระหว่าง ค่า Ft ขายปลีกที่ค านวณได้หลังปรับปรุงค่าจริงเดือนพฤษภาคม 
2560 ซึ่งเท่ากับ -30.89 สตางค์ต่อหน่วย กับค่า Ft ขายปลีกที่เรียกเก็บในงวดดังกล่าว (-24.77 สตางค์ต่อ
หน่วย) เท่ากับ -3,678.66 ล้านบาท (-6.55 สตางค์ต่อหน่วย) 

ตารางที่ 6: การค านวณ AF สะสมยกมาจากงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

ประมาณการ 
ค่า Ft 

ประจ าเดือน 

หน่วย
จ าหน่าย 

ท่ัวประเทศ 
(ล้านหน่วย) 

EU(A)t 

ส่วนต่างค่าใช้จ่ายด้าน
เช้ือเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า

และค่าใช้จ่ายตาม
นโยบายของรัฐท่ี

เปลี่ยนแปลงไปจากค่า
ไฟฟ้าฐาน หรือ FAC 

ยอดสะสมส่วนต่างของค่า 
Ft ท่ีค านวณได้จริงและค่า 
Ft ท่ีเรียกเก็บยกมาจากงวด

ท่ีผ่านมา หรือ AF 

Ft ขายปลีก 
ท่ีค านวณได้ 

ค่า Ft ท่ีเรียกเก็บ 

ผลต่างระหว่างค่า 
Ft ขายปลีกที่

ค านวณได้ กับคา่ 
Ft ท่ีเรียกเก็บ 

(AF ส าหรับงวด
ถัดไป) 

(ล้านบาท) 
 

(สต./
หน่วย) 

(1) 

(ล้านบาท) 
 

(สต./
หน่วย) 

(2) 

ล้านบาท 
(3) 

(สต./
หน่วย) 
(1)+(2) 

สต./
หน่วย 
(4) 

ล้านบาท 
(5) = (4)x EU(A)t 

ล้านบาท 
(3) – (5) 

ม.ค. – เม.ย. 60 
(ปรับค่าจริงทุก

เดือน) 
57,244.59   -9,517.33   -16.63   -14,002.73   -24.46   -23,520.06 -41.09   -37.29   -21,346.51   -2,173.55 

พ.ค. – ส.ค. 60 
(ปรับปรุงค่าจริง 

พ.ค. 60) 
60,110.54   -9,213.19   -15.33   -9,354.85   -15.56   -18,568.04   -30.89   -24.77 -14,889.38   -3,678.66 

ความแตกต่างของค่า Ft ที่ค านวณได้และค่า Ft เรียกเก็บสะสม เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 ยกไป (ล้านบาท)    
(A)  (-18,564.04) - (-14,889.38) = -3,678.66 

ประมาณการหน่วยจ าหน่ายเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560 (ล้านหน่วย)           (B)   56,177.24 

ค่า AF เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 (สตางค์/หน่วย)                               (A)/(B)x100 -6.55 
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5 ผลการค านวณค่า Ft ขายปลีก ส าหรับเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 

จากข้อ 4 ค่า Ft ขายปลีกที่ค านวณในงวดกันยายน – ธันวาคม 2560 จึงเท่ากับ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปจากฐาน (FAC) เท่ากับ  
-9.35 สตางค์ต่อหน่วย และ AF -6.55 สตางค์ต่อหน่วย  

 
 

เปรียบเทียบประมาณการค่า Ft ขายปลีก เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 กับงวดปัจจุบัน 
 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบประมาณการค่า Ft ขายปลีก เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 กับงวดปัจจุบัน 

ประมาณการค่า Ft 

หน่วย
จ าหน่ายทั่ว
ประเทศ 

(ล้านหน่วย) 

ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และ
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐที่

เปลี่ยนแปลงไปจากฐาน: 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. 2560*  (1) 62,189.77 -8,259.77 -13.28 -7,143.06 -11.49  -24.77   
ก.ย. – ธ.ค. 2560   (2) 56,177.24 -5,254.01 -9.35 -3,678.66 -6.55 -15.90 
การเปลีย่นแปลง (2)-(1)   +3.93  +4.94 +8.87 

หมายเหตุ: *ค่า Ft ที่เรียกเก็บเดือน พ.ค. – ส.ค. 2560 ในปัจจุบันซ่ึงเป็นค่าประมาณการทั้ง 4 เดือน  

เมื่อเปรียบเทียบค่า Ft ขายปลีกที่ค านวณได้ในรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 เท่ากับ -15.90 สตางค์ต่อ
หน่วย กับค่า Ft ที่เรียกเก็บในรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 จ านวน -24.77 สตางค์ต่อหน่วย จะท าให้ค่า Ft 
ในรอบนี้เพ่ิมขึ้นจ านวน 8.87 สตางค์ต่อหน่วย  
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6 ผลการค านวณค่า Ft ขายส่ง ส าหรับเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 

กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 27/2560 (ครั้งที่ 469) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  ได้พิจารณาผลการค านวณ
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ขายส่ง ส าหรับงวดกันยายน – ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

6.1 ค่า Ft ขายส่ง ส าหรับเรียกเก็บจาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 
2560 ที่สอดคล้องกับค่า Ft ขายปลีกในระดับ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย ที่ค านวณได้จะเท่ากับ -15.85 สตางค์ต่อหน่วย  

6.2 ค่า Ft ขายส่ง ส าหรับเรียกเก็บจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 
2560 ที่สอดคล้องกับค่า Ft ขายปลีกในระดับ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย ที่ค านวณได้จะเท่ากับ -25.01  
สตางค์ต่อหน่วย  

ตารางที่ 8 การค านวณประมาณการค่า Ft ขายส่งประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 ตามที่ กฟผ. เสนอ 

การไฟฟ้า 

หน่วย 
ขายปลกี 

ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า 
(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
การจ านวน

เงิน 
 Ft ขายส่ง 
(ล้านบาท) 

(1)-(2) 

หน่วย 
ขายส่ง 

ของ กฟผ. 
(ล้าน

หน่วย) 

ประมาณ
การค่า Ft 
ขายส่ง  

(สตางค์/
หน่วย) สตางค์/

หน่วย 
ล้านบาท VSPP 

Adder 
(ล้านบาท) 

กองทนุพัฒนา
ไฟฟา้ 97(3), 

(4), (5) 
(ล้านบาท) 

FiTa 
 (ล้านบาท) 

รวม 
(สตางค์/
หน่วย) 

กฟน. 16,419.69 -15.9 -2,610.73 60.83 114.94 144.20 1.95 1.26 112.97 -2,723.70 17,183.36 -15.85 

กฟภ. 39,201.45 -15.9 -6,233.03 5,447.56 282.73 4,780.22 26.81 15.84  4,301.76  -10,534.79 42,122.89 -25.01 

  

 

 

 

 

 

 


