
ช้ีแจงการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) สําหรับ 
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

 

1. ความเปนมา 

 1.1 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งท่ี 47/2558 (ครั้งท่ี 357) เม่ือ
วันท่ี 29 กันยายน 2558 ไดเห็นชอบการปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟาป 2558 โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตบิล
คาไฟฟาประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซ่ึงคาไฟฟาท่ีเรียกเก็บจากผูใชไฟฟา ประกอบดวย 3 
สวนหลัก ดังนี้ 
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(รายละเอียดประกาศโครงสรางอัตราคาไฟฟาขายปลีก สามารถดูไดทางเว็บไซตของการไฟฟานครหลวง www.mea.or.th 
และการไฟฟาสวนภูมิภาค www.pea.co.th และรายละเอียดโครงสรางคาไฟฟาขายสง และสูตรการปรบัอัตราคาไฟฟาโดย
อัตโนมัติ สามารถดูไดทางเว็บไซตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย www.egat.co.th)  

 1.2 วันท่ี 21 มีนาคม 2559 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดนําเสนอรายงานประมาณ
การคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ ประจําเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ตอ กกพ. 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ไดนําเสนอคณะอนุกรรมการกํากับดูแลอัตราคาบริการและคา
พลังงาน ในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 (ครั้งท่ี 4) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2559 ซ่ึงมีผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผูแทนผูบริโภครวมกันพิจารณาความเห็นประกอบการนําเสนอ กกพ. พิจารณาเรียบรอยแลว  

 1.3 กกพ. ในการประชุมครั้งท่ี 19/2559 (ครั้งท่ี 399) ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 ไดพิจารณาประมาณ
การคา Ft และความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แลว ไดเห็นชอบผลการคํานวณคา Ft ขายปลีก และคา Ft ขาย
สงสําหรับการเรียกเก็บในบิลคาไฟฟาประจําเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 โดยใหสํานักงาน กกพ. นําไป
รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียผานทางเว็บไซตสํานักงาน กกพ. ท้ังนี้ สํานักงาน กกพ. จะนําความเห็นท่ี
ไดรับเสนอตอ กกพ. พิจารณาประกอบการใหความเห็นชอบการปรับคา Ft ประจําเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
2559 อีกครั้งหนึ่ง กอนแจงผลการพิจารณาใหการไฟฟา เพ่ือนําไปบังคับใชในทางปฏิบัติตอไป 

 
 

1. คาไฟฟาฐาน 

2. คาไฟฟาผันแปร (คา Ft)  

3. ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT)  

คาไฟฟาฐาน จะมีการทบทวนทุก 3-5 ป ใหสอดคลองกับคาใชจายในการ
ลงทุนกอสรางโรงไฟฟา ระบบสงไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟา และการจําหนาย
ไฟฟา คาใชจายในการดําเนินงาน และการกําหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมซ่ึง
กํากับดูแลจากภาครัฐ โดยคาไฟฟาฐานท่ีประกาศใชต้ังแตคาไฟฟาประจําเดือน
พฤศจิกายน 2558 ไดรวมคาเช้ือเพลิง คาซ้ือไฟฟา และคาใชจายตามนโยบาย
ของรัฐท่ีมีการเรียกเก็บจากประชาชนในรอบเดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2558  
ไวในระดับหน่ึง คือ เทากับ 2.5683 บาทตอหนวยจําหนายของ กฟผ. ดวยแลว 

คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) หรือคาไฟฟาผันแปร 
จะมีการปรับเปล่ียนทุก 4 เดือน (ม.ค.- เม.ย., พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค. ของทุกป) 
เพ่ือใหสะทอนถึงคาใชจายท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของการไฟฟา ไดแก คา
เชื้อเพลิง คาซ้ือไฟฟา และคาใชจายตามนโยบายของรัฐ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ี
กําหนดไวในคาไฟฟาฐาน ซ่ึงมีคาเปนไดท้ังบวก หรือลบ  

ภาษีมูลคาเพ่ิม  จะจัดเก็บในอัตรารอยละ 7 ของมูลคาไฟฟาฐานและคาไฟฟา
ผันแปร โดยเงินสวนน้ีจะถูกนําสงใหกรมสรรพากร เน่ืองจากไฟฟาถือเปนสินคา
และบริการประเภทหน่ึงจึงตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมดวย 

http://www.pea.co.th/


 

2 หลักการคํานวณคา Ft 

2.1 คา Ft ขายปลีก: คํานวณจากประมาณการคาใชจายในดานคาเชื้อเพลิง คาซ้ือไฟฟาของ กฟผ. 
และคาใชจายตามนโยบายของรัฐของการไฟฟาท้ัง 3 แหง ในงวด 4 เดือนขางหนา (งวดปจจุบัน) เทียบกับ 
คาใชจายท่ีใชคํานวณในคาไฟฟาฐาน (Fuel Adjustment Cost: FAC) รวมกับ คา Ft ท่ีคํานวณไดจริงท่ี
แตกตางจากคา Ft ท่ีเรียกเก็บสะสมในงวด 4 เดือนท่ีผานมา (Accumulate Factor: AF) หารดวยประมาณ
การหนวยขายปลีกในงวดปจจุบัน 

2.2  คา Ft ขายสงท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ขายใหการไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) และ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.):   

Ft ขายสงให กฟน. คํานวณจากคา Ft ขายปลีกคูณประมาณการหนวยขายปลีกท่ี กฟน. ขาย
ใหกับผูใชไฟฟาในงวดปจจุบัน หักดวยสวนตางของประมาณการคาใชจายตามนโยบายรัฐของ กฟน. 
(คํานวณความแตกตางของประมาณการคาใชจายตามนโยบายรัฐในงวดปจจุบันและคาใชจายตามนโยบาย
รัฐท่ีกําหนดเปนฐาน จํานวน 0.0126 บาท/หนวยขายปลีกของ กฟน. คูณดวยหนวยขายปลีกท่ี กฟน. ขาย
ใหกับผูใชไฟฟาในงวดปจจุบัน) หารดวยประมาณการหนวยขายสงท่ี กฟผ. ขายให กฟน.  

สําหรับ Ft ขายสง กฟภ. ก็จะคํานวณในทํานองเดียวกัน โดยมีคาใชจายตามนโยบายรัฐท่ีกําหนด
เปนฐาน จํานวน 0.1584 บาท/หนวยขายปลีกของ กฟภ 

 
 

รูปแสดงหลักการคํานวณคา Ft  ในระดับขายปลีกและขายสงตามโครงสรางอัตราคาไฟฟาป 2558 
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3. ขอเสนอการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) สําหรับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

3.1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดนําเสนอประมาณการคาไฟฟาตามสูตรการปรับ
อัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) หรือคาไฟฟาผันแปร ประจําเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ซ่ึงคํานวณ
คา Ft ในระดับขายปลีกไดเทากับ -43.48 สตางคตอหนวย หรือลดลงจากคา Ft ขายปลีกปจจุบัน (มกราคม 
– เมษายน 2559 เทากับ -4.80 สตางคตอหนวย) เทากับ – 38.68 สตางคตอหนวย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

โดยประมาณการคา Ft ขายปลีกประจําเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 คํานวณมาจากสูตรการ
คํานวณ ดังนี้  

ประมาณการคา Ft ขายปลีก พ.ค. – ส.ค. 59    = FAC พ.ค. – ส.ค. 59 + AFม.ค.-เม.ย. 59  
 EU พ.ค. – ส.ค. 59  

= -13,633.50 + (-12,512.37)  ลานบาท 
 60,133.11  ลานหนวย 

= -13,633.50   + (-12,512.37) ลานบาท 
 60,133.11   60,133.11 ลานหนวย 

= -0.2267 + (-0.2081) บาท/หนวย 

= -22.67 + (-20.81) สตางค/หนวย 

= - 43.48   สตางค/หนวย 

โดยท่ี  

 (1) Fuel Adjustment Cost (FAC) คือ สวนตางของประมาณคาเชื้อเพลิง คาซ้ือไฟฟา และ
คาใชจายตามนโยบายของรัฐ จะคํานวณมาจาก  

   FACพ.ค. – ส.ค. 59  =  EFC พ.ค. – ส.ค. 59 - BFC พ.ค. –ส.ค. 58  

    กลาวคือ ประมาณการคาเชื้อเพลิง คาซ้ือไฟฟา และคาใชจายตามนโยบายของรัฐในงวดเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (Estimated Fuel Cost: EFC) ซ่ึงจะอางอิงอัตราแลกเปลี่ยน และราคา
น้ํามันดิบดูไบท่ีเกิดข้ึนจริง ระหวางวันท่ี 1-24 มีนาคม 2559 ในการประมาณการ ลบดวย คาเชื้อเพลิง คา
ซ้ือไฟฟา และคาใชจายตามนโยบายของรัฐในงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 ท่ีกําหนดไวในคาไฟฟา
ฐาน (Base Fuel Cost: BFC) เทากับ 49.61 สตางคตอหนวยขายปลีก โดยมี BFC เฉลี่ยเทากับ 2.5683 
บาท/หนวยขายสงของ กฟผ. ซ่ึงคิดเปนเงินจํานวน -13,663.50 ลานบาท หรือคิดเปนคา Ft ขายปลีก
เทากับ – 22.67 สตางคตอหนวย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  รายละเอียดการคํานวณตามขอ 4.4    

      

(2) Accumulate Factor (AF) คือ  ประมาณการยอดสะสมยกมาจากงวดท่ีผานมา กลาวคือ 
ประมาณการของสวนตางระหวาง คา Ft ท่ีคํานวณไดในเดือนมกราคม – เมษายน 2559 และคา Ft ท่ีเรียกเก็บ
เดือนมกราคม – เมษายน 2559 จํานวน -12,512.37 ลานบาท หรือคิดเปนคา Ft ขายปลีกเทากับ -20.81 
สตางคตอหนวย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
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ท้ังนี้ คา AF ดังกลาวเปนคาประมาณการในเบื้องตนตามแนวโนมสถานการณราคาเชื้อเพลิง การผลิต
ไฟฟา และการใชไฟฟา ดังนี้ 

เดือน ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 
ประมาณการคา AF คาจริง คาจริงเบื้องตน ประมาณการ ประมาณการ 

โดยคา AF ท่ีลดลงมากถึง -20.81 สตางคตอหนวย เปนผลมาจากปจจัยท่ีสําคัญ คือ ราคาเชื้อเพลิงท่ี
เกิดข้ึนจริงต่ํากวาคาประมาณการ และอัตราแลกเปลี่ยนท่ีแข็งคาข้ึน รวมท้ัง คาใชจายตามนโยบายของรัฐใน
สวนของคาสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาตามนโยบายสงเสริมพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Adder และ FiT 
ลดลงจากการเลื่อนแผนการจายไฟฟาเขาระบบเปนสําคัญ รายละเอียดตามขอ 4.5 

 (3) End Used (EU) คือ ประมาณการหนวยขายปลีกท่ีการไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ขายใหกับผูใชไฟฟาท่ัวประเทศ (End 
Used) ในรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 เทากับ 60,133.11 ลานหนวย  

สําหรับประมาณการคา Ft ขายสง ประจําเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 สําหรับให กฟผ. เรียก
เก็บจาก กฟน. และ กฟภ. จะเทากับ -42.13 สตางคตอหนวย และ -40.19 สตางคตอหนวย (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม) ตามลําดับ รายละเอียดตามขอ 5 

ประมาณการ 
คา Ft ประจําเดือน 

Ft ขายปลีก  
(สตางค/หนวย) 

Ft ขายสง (สตางค/หนวย) 
กฟน. กฟภ. 

ม.ค. –เม.ย. 59 [1] -4.80 -4.92 -4.22 
พ.ค. – ส.ค. 59 [2] -43.48 -42.13 -40.19 

เปรียบเทียบ [2] – [1] -38.68 -37.21 -35.97 

3.2 นอกจากนี้  กฟผ. ไดนําเสนอขอมูลแนวโนมประมาณการคา Ft หรือคาไฟฟาผันแปร 
ประจําเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ภายใตสมมติฐานราคาเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนคงท่ีในระดับ
เดียวกับท่ีใชในการคํานวณคา Ft เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ซ่ึงพบวาจะมีแนวโนมประมาณการคา 
Ft ขายปลีกเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เทากับ -29.55 สตางคตอหนวย หรือเพ่ิมสูงข้ึนจากการ
ประมาณการคา Ft ขายปลีกรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 เทากับ 13.93 สตางคตอหนวย 

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

= -16,779.50 + 0 ลานบาท 
 56,782.01  ลานหนวย 

= -16,779.50   + 0 ลานบาท 
 56,782.01  56,782.01 ลานหนวย 

=     - 0.2955 + 0 บาท/หนวย 

=     - 29.55 + 0 สตางค/หนวย 

= - 29.55   สตางค/หนวย 
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ตารางท่ี 1: ประมาณการคา Ft รอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และแนวโนมรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 

ประมาณการ 
คา Ft ประจําเดือน 

หนวยจําหนาย
ท่ัวประเทศ 
(ลานหนวย) 

EU(A)t 

สวนตางคาใชจายดานเช้ือเพลิง 
คาซื้อไฟฟาและคาใชจายตาม
นโยบายของรัฐท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปจากคาไฟฟาฐาน หรือ FAC 

ยอดสะสมของคา Ft ท่ีคํานวณ
ไดจริงและคา Ft เรียกเก็บยกมา

จากงวดท่ีผานมา หรือ AF 

Ft ขายปลีก
ท่ีคํานวณได 

การ
เปลี่ยนแปลง
จากรอบกอน

หนา 

(ลานบาท) 
 

(สต./หนวย) 
(1) 

(ลานบาท) 
 

(สต./หนวย) 
(2) 

(สต./หนวย) 
(1)+(2) 

(สต./หนวย) 

 

(1) ม.ค. – เม.ย. 59 55,850.39 -259.12 -0.46 -2,425.02 -4.34 -4.80 -1.57 

(2) พ.ค. – ส.ค. 59 60,133.11 -13,633.50 -22.67 - 12,512.37  -20.81 -43.48 -38.68 

(3) ก.ย. – ธ.ค. 59 56,782.01 -16,779.50 -29.55 0 0 -29.55 +13.93 
 

4 การคํานวณประมาณการคา Ft ขายปลีก สําหรับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 
 

กกพ. ในการประชุมครั้งท่ี 19/2559 (ครั้งท่ี 399) ในวันท่ี 20 เมษายน 2559  ไดพิจารณาผลการคํานวณ
ประมาณการคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) สําหรับงวดพฤษภาคม – สิงหาคม 
2559 โดยมีสมมติฐานในการประมาณการและรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้   

4.1 ความตองการใชไฟฟาและการผลิตไฟฟา 
 ความตองการพลังงานไฟฟา (Net Generation) ในชวงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 คาด
วาจะมีการผลิตและซ้ือไฟฟารวมเทากับ 65,951 ลานหนวย เพ่ิมข้ึน 4,580 ลานหนวย จากท่ีใชในประมาณ
การเดือนมกราคม – เมษายน 2559 (61,371 ลานหนวย) หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.46 เนื่องจากยังคงอยูในฤดู
รอนท่ีมีความตองการใชไฟฟาสูง  

4.2 อัตราแลกเปล่ียน 
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐท่ีใชคํานวณตนทุนคาเชื้อเพลิงและคาซ้ือไฟฟา 

ใชอัตราแลกเปลี่ยนขายเฉลี่ยธนาคารแหงประเทศไทย ท่ีเกิดข้ึนจริงระหวางวันท่ี 1-24 มีนาคม 2559 เทากับ 
35.38 บาทตอเหรียญสหรัฐ เปนฐานในการประมาณการ ซ่ึงพบวาอัตราแลกเปลี่ยนไดแข็งคาข้ึนเล็กนอย 0.33 
บาทตอเหรียญสหรัฐ  หากเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนขายเฉลี่ยท่ีใชในการประมาณการตนทุนคาเชื้อเพลิงและ
คาซ้ือไฟฟางวดเดือนมกราคม – เมษายน 2559 ท่ีผานมา ซ่ึงใชคาเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 2558 เทากับ 35.71 
บาทตอเหรียญสหรัฐ จึงมีผลกระทบทําใหตนทุนคาเชื้อเพลิง และคาซ้ือไฟฟาท่ีอางอิงอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 

4.3 ราคากาซธรรมชาติและน้ํามันเตา 

ราคาน้ํามันท่ีใชในการคํานวณประมาณการราคากาซธรรมชาติ และราคาน้ํามันเตา ใชราคาเฉลี่ย
น้ํามันดิบดูไบ ท่ีเกิดข้ึนจริงระหวางวันท่ี 1-24 มีนาคม 2559 เทากับ 35.1 เหรียญสหรัฐตอบาเรล เพ่ิมข้ึน 3.1 
เหรียญสหรัฐตอบาเรล จากงวดเดือนมกราคม – เมษายน 2559 ท่ีผานมา (32 เหรียญสหรัฐตอบาเรล) เปนฐาน
ในการประมาณการ 

4.4 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา ราคาเช้ือเพลิง และประมาณการคาใชจายในการคํานวณ 
การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา (Fuel Mix) ในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 เม่ือเทียบกับ

เดือนมกราคม – เมษายน 2559 คาดวาจะใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาเพ่ิมข้ึนเปนรอย
ละ 64.22 รองลงไปเปนการซ้ือไฟฟาจากประเทศลาวและมาเลเซียรอยละ 12.33 สําหรับการผลิตไฟฟาจาก
ถานหินลิกไนต ถานหินนําเขา และพลังน้ําลดลงเหลือรอยละ 8.28  7.68 และ 1.87 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท ในการคํานวณคา Ft  
งวดเดือนมกราคม – เมษายน 2559 กับงวดพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

ประเภท 
ม.ค. 59 – เม.ย. 59 

(ประมาณการ) [1] 

พ.ค. 59 – ส.ค. 59 

(ประมาณการ) [2] 

เปรียบเทียบ 

[2]-[1] 

  ลานหนวย % ลานหนวย % ลานหนวย 

พลังนํ้า (กฟผ.) 1,196.93 1.97 1,233.15 1.87 36.22 

นํ้ามันเตา (กฟผ. + IPPs) 613.86 1.01 325.31 0.49 -288.54 

ลิกไนต (กฟผ.) 5,300.25 8.72 5,457.99 8.28 157.74 

ถานหินนําเขา (IPPs) 5,492.18 9.03 5,062.61 7.68 -429.58 

กาซธรรมชาติ (กฟผ.+IPPs+SPPs) 39,089.03 64.28 42,356.94 64.22 3,267.91 

นํ้ามันดีเซล (กฟผ. + IPPs) 27.11 0.04 148.13 0.22 121.01 

ลาว และมาเลเซีย 6,016.26 9.89 8,131.07 12.33 2,114.81 

  - พลังน้าํ 2,768.64 4.55 4,181.98 6.34 1,413.35 
  - ลิกไนต 3,212.49 5.28 3,904.80 5.92 692.31 
  - มาเลเซีย 35.13 0.06 44.28 0.07 9.15 
อ่ืนๆ 3,070.99 5.05 3,235.75 4.91 164.77 

รวม 60,806.61 100 65,950.94 100 5,144.33 
ท่ีมา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ขอมูล ณ 30 มีนาคม 2559 

ในสวนของราคาเชื้อเพลิง คาดวาราคากาซธรรมชาติ (รวมคาผานทอและคาดําเนินการ) จะอยูท่ี 
234.94 บาทตอลานบีทียู ปรับตัวลดลงจากประมาณการงวดท่ีผานมา 26.25 บาทตอลานบีทียู ซ่ึงเปนการ
ปรับราคาตามการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันท่ีลดลงมากในชวงกลางป 2558 เปนตนมา น้ํามันเตาจะอยูท่ี 
11.94 บาทตอลิตร เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 0.09 บาทตอลิตร  น้ํามันดีเซลจะอยูท่ี 16.03 บาทตอลิตร ลดลง 3.33 
บาทตอลิตร ถานหินนําเขาจะอยูท่ี 2,842.47 บาทตอตัน ลดลง 23.09 บาทตอตัน ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแตละประเภท ท่ีใชในการคํานวณคา Ft  
งวดเดือนมกราคม – เมษายน 2559  กับงวดประมาณการเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559   

ประเภทเช้ือเพลิง  หนวย 
ม.ค. 59- เม.ย. 59  

(ประมาณการ) 
พ.ค. 59-ส.ค. 59 

 (ประมาณการ) 
เปลี่ยนแปลง 

- ราคากาซธรรมชาติ (กฟผ.+IPPs+SPPs) 

(รวมคาผานทอและคาดําเนินการ) 
บาท/ลานบีทีย ู 261.19 234.94 -26.25 

- ราคาน้ํามันเตา (กฟผ.+IPPs) บาท/ลิตร 11.85 11.94 0.09 

- ราคาน้ํามันดีเซล (กฟผ.+IPPs) บาท/ลิตร 19.36 16.03 -3.33 

- ราคาถานหินลิกไนต (กฟผ.) บาท/ตัน 693 693 - 

- ราคาถานหินนําเขา (IPPs) บาท/ตัน 2,865.56 2,842.47 -23.09 
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ตารางท่ี 4: ประมาณการคาใชจายดานเชื้อเพลิงและคาซ้ือไฟฟา เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559  

รายการ ราคา ปริมาณ คาใชจาย (ลานบาท) 
1. คาเชื้อเพลิง กฟผ.     33,179.93 

นํ้ามันเตา 14.48 บาท/ลิตร 50.22 ลานลิตร              727.02 

นํ้ามันดีเซล 16.04 บาท/ลิตร 27.77 ลานลิตร              445.40 

กาซธรรมชาต ิ 220.56 บาท/ลานบีทีย ู 128,758,469 ลานบีทียู          28,399.43 

ลิกไนต 693.00 บาท/ตัน 5.21 ตัน            3,608.08 

2. คาซ้ือไฟฟา   41,799.04 ลานหนวย          107,605.63 

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPPs) 2.5881 บาท/หนวย 22,038.51 ลานหนวย          57,038.43 

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPPs) 3.0074 บาท/หนวย 11,624.64 ลานหนวย          34,959.79 

ประเทศลาว 1.9282 บาท/หนวย 8,086.79 ลานหนวย          15,593.10 

ประเทศมาเลเซีย  (แลกเปลี่ยน
หนวยผานระบบ HVDC) 

- บาท/หนวย 44.28 ลานหนวย                    -    

อ่ืนๆ (คีรีธาร) 2.9689 บาท/หนวย 4.82 ลานหนวย                14.31 

รวมคาเชื้อเพลิงและคาซ้ือไฟฟา 140,785.56 

ในสวนของคาใชจายตามนโยบายของรัฐในรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 เปนเงิน
ประมาณ 10,140.09 ลานบาท หรือคิดเปนคา Ft ประมาณ 16.86 สตางคตอหนวย ลดลง 6.19 สตางคตอ
หนวย จากรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2559 (23.05 สตางคตอหนวย) โดยคาใชจายตามนโยบายของรัฐใน
ปจจุบันมี ดังนี้ 

- สวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Adder และ FiTa) ประมาณ 15.70 
สตางคตอหนวย ลดลงจากงวดท่ีผานมา 6.16 สตางคตอหนวย เนื่องจากการไฟฟาไดปรับ
วิธีการประมาณการโดยคํานึงถึงขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงในปจจุบันซ่ึงพบวาผูผลิตไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนมีการเลื่อนการจายไฟฟาเขาระบบและมีการยกเลิกสัญญาบางสวน 

- กองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(3) 97(4) และ 97(5) ประมาณ 1.16 สตางคตอหนวย 
ลดลงจากงวดท่ีผานมาเล็กนอย -0.03 สตางคตอหนวย 

- มาตรา 97(3) เพ่ือการพัฒนาและฟนฟูทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟา จํานวน 0.46 สตางคตอหนวย (ไมรวมโรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟาเอกชน ซ่ึงจะ
รวมอยูในราคารับซ้ือไฟฟา) 

- มาตรา 97(4) เพ่ือการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใชในการประกอบ
กิจการไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย จํานวน 0.50 สตางคตอหนวย  

- มาตรา 97(5) เพ่ือสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวม
ทางดานไฟฟา จํานวน 0.20 สตางคตอหนวย  

จากสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาและราคาเชื้อเพลิงดังกลาว สงผลใหคาใชจายใน
ดานเชื้อเพลิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเชื้อเพลิงฐาน (Fuel Adjustment Cost: FAC) ในงวดพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559   เทากับ -13,633.50 ลานบาท (-22.67 สตางคตอหนวย)  
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ตารางท่ี 5 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงคาเชื้อเพลิง คาซ้ือไฟฟา และคาใชจายนโยบายของรัฐ  
            เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

ประมาณการ 
คาใชจาย FAC 
(ลานบาท) 

คา 
เชื้อเพลิง 

กฟผ. 
(1) 

คาซ้ือไฟฟา  
(ในและ

ตางประเทศ) 
(2) 

คาใชจายตามนโยบายของรัฐ รวมท้ังส้ิน 
(ลานบาท) 

 
(1)+(2)+(3) 

 
หมายเหตุ Adder FiTa กอง

ทุนฯ 
 

รวม 
 

(3) 

พ.ค. – ส.ค. 2559 33,179.93 107,605.63 8,117.72 1,321.06 700.31 10,140.09 150,925.65 (1) 

หนวยจําหนาย กฟผ. (หนวยขายสง) เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559      ลานหนวย 64,072.80 (2) 
คาเชื้อเพลิง คาซื้อไฟฟาและคาใชจายนโยบายของรัฐ  (สตางค/หนวยขายสง)                 (AFC) 235.55 (3) =(1)/(2) 
คาเชื้อเพลิง คาซื้อไฟฟา และคาใชจายนโยบายของรัฐ ในฐาน  (สตางค/หนวยขายสง)       (BFC) 256.83 (4) 
คาเชื้อเพลิง คาซื้อไฟฟา และคาใชจายนโยบายของรัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป (สตางค/หนวยขายสง)  

   (FAC) = (AFC) –(BFC)  
-21.28 (5)=(3)-(4) 

                                                                                      (ลานบาท) -13,633.50 (6)=(5)x(2) 
หนวยจําหนายถึงผูใชไฟฟาท่ัวประเทศ (End Used) เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559       ลานหนวย 60,133.11 (7) 

สวนตางคาเช้ือเพลิง คาซื้อไฟฟา และคาใชจายตามนโยบายของรัฐ      หรือ        FAC พ.ค.-ส.ค. 59 
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559                                           (สตางค/หนวยขายปลีก)                              

-22.67 (8)=(6)/(7) 

4.5 ภาระคงคางสะสมยกมาจากงวดท่ีผานมา (Accumulated Factor: AF)  

ภาระคงคางสะสมยกมาจากงวดมกราคม – เมษายน 2559 เกิดจากสวนตางระหวาง คา Ft ขาย
ปลีกท่ีคํานวณไดประมาณ -27.32 สตางคตอหนวย กับคา Ft ขายปลีกท่ีเรียกเก็บ (-4.80 สตางคตอหนวย) 
เทากับ –12,512.37 ลานบาท (-20.81 สตางคตอหนวย) 

ตารางท่ี 6: การคํานวณภาระคงคางสะสมยกมาจากงวดเดือนมกราคม – เมษายน 2559 

ประมาณการ 
คา Ft ประจําเดือน 

หนวยจําหนาย 
ท่ัวประเทศ 
(ลานหนวย) 

EU(A)t 

สวนตางคาใชจายดานเช้ือเพลิง 
คาซื้อไฟฟาและคาใชจายตาม
นโยบายของรัฐท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปจากคาไฟฟาฐาน หรือ FAC 

ยอดสะสมของคา Ft ท่ีคํานวณ
ไดจริงและคา Ft เรียกเก็บยกมา

จากงวดท่ีผานมา หรือ AF 

 
Ft ขายปลีก 
ท่ีคํานวณได 

 
คา Ft ท่ีเรียกเก็บ 

(ลานบาท) 
 

(สต./หนวย) 
(1) 

(ลานบาท) 
 

(สต./หนวย) 
(2) 

ลานบาท (สต./หนวย) 
(1)+(2) 

สต./หนวย 
(3) 

ลานบาท 
(3) x EU(A)t 

ม.ค. – เม.ย. 59 
(ปรับปรุง) 

55,552.28 -7,749.24 -13.95 -7,429.37 -13.37 -15,178.61 -27.32 -4.80 -2,666.25 

ความแตกตางของคา Ft ที่คํานวณไดและคา Ft เรียกเก็บสะสมยกไป (ลานบาท)       (A)  (-15,178.61) - (-2,666.25) = -12,512.37 

ประมาณการหนวยจาํหนายเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (ลานหนวย)           (B)   60,133.11 

คา AF เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (สตางค/หนวย)                               (A)/(B)x100 -20.81 

ท้ังนี้ ประมาณการคาภาระคงคางสะสมยกมาจากงวดเดือนมกราคม – เมษายน 2559 จํานวน    
-20.81 สตางคตอหนวย เปนผลมาจากปจจัยท่ีสําคัญ ดังนี้ 

4.5.1 คาใชจายดานเช้ือเพลิงและคาซ้ือไฟฟาลดลงจํานวน 11.49 สตางคตอหนวย ซ่ึงเปนผล
มาจากปจจัยสําคัญ ดังนี้ 

 (1) อัตราแลกเปลี่ยนขายเฉลี่ยท่ีใชในการคํานวณแข็งคาข้ึนเล็กนอยจํานวน 0.23 บาท/เหรียญ
สหรัฐ จากเดิม 35.94 บาท/เหรียญสหรัฐ เปน 35.71 บาท/เหรียญสหรัฐ  

 (2) ราคาน้ํามันดิบดูไบท่ีใชในการคํานวณลดลง 10.8 เหรยีญสหรัฐ/บาเรล จากเดิม 36.1 เหรียญ
สหรัฐ/บาเรล เหลือ 25.3 เหรียญสหรัฐ/บาเรล  
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 (3) ประมาณการการผลิตและซ้ือไฟฟาลดลง 564.26 ลานหนวย จากเดิม 61,370.71 ลานหนวย 
เหลือ 60,807 ลานหนวย เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธมีความตองการใชไฟฟาต่ํากวาคาดการณ จากปจจัย
สภาพอากาศท่ีเย็นลง 

4.5.2 คาใชจายตามนโยบายของรัฐลดลงจากประมาณการเดิมคอนขางมาก จํานวน 9.32 
สตางคตอหนวย เนื่องจาก 

 (1) ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ท่ีผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนหลายราย มีการเลื่อนจายไฟฟาเขาระบบออกไปจากแผนเดิม รวมท้ัง มีการผลิตไฟฟาไดต่ํา
กวาท่ีคาดการณไว เชน พลังงานลม เปนตน สงผลใหคา Adder และ FiTa ลดลงจากสะสมในเดือนกันยายน 
2558 – กุมภาพันธ 2559 และการไฟฟาไดปรับปรุงการประมาณการพลังงานไฟฟาท่ีจะจายไฟฟาเขาระบบ
ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ลดลงจากแผนเดิมมากตามการเลื่อนกําหนดจายไฟฟาเขาระบบของ SPP 
และ VSPP สงผลใหคา Ft ลดลง ประมาณ 9.30 สตางคตอหนวย 

 (2) การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนวยผลิตและหนวยจําหนายไฟฟาท่ีลดลง สงผลตอ
การนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(3) 97(4) และ 97(5) ท่ีลดลงเล็กนอยจํานวน 0.02 
สตางคตอหนวย 

ดังนั้น คา Ft ท่ีคํานวณในงวดพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 จึงเทากับ -43.48 สตางคตอหนวย ซ่ึง
ประกอบดวย คาเช้ือเพลิงและคาซ้ือไฟฟาท่ีเปล่ียนแปลงไปจากฐาน เทากับ -22.67 สตางคตอหนวย 
และภาระคงคางสะสมยกมา -20.81 สตางคตอหนวย  

ตารางท่ี 7: การคํานวณประมาณการคา Ft ขายปลีก เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ท่ี กฟผ. เสนอ 

ประมาณการคา Ft 

หนวย
จําหนายท่ัว
ประเทศ 

(ลานหนวย) 

คาเช้ือเพลิง คาซื้อไฟฟา และ
คาใชจายตามนโยบายรัฐท่ี

เปลี่ยนแปลงไปจากแผน: FAC 
(1) 

คาสะสมท่ีเกิดจากความแตกตาง
ระหวางคา Ft ท่ีคํานวณไดและ
ท่ีใชเรียกเก็บงวดท่ีผานมา: AF 

(2) 

Ft  
ขายปลีกท่ี
คํานวณได 
(1)+(2) 

(ลานบาท) (สตางค/หนวย) (ลานบาท) (สตางค/หนวย) (สตางค/หนวย) 

ม.ค. – เม.ย. 2559    (1) 55,850.39 -259.12 -0.46 -2,425.02 -4.34 -4.80 
พ.ค. – ส.ค. 2559    (2) 60,133.11 -13,633.50 -22.67 -12,512.37 -20.81 -43.48 
การเปลีย่นแปลง (1)-(2) +4,282.72  -22.21  -16.47 -38.68 

เม่ือเปรียบเทียบคา Ft คํานวณไดในรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 เทากับ -43.48 สตางคตอ
หนวย กับคา Ft เรียกเก็บจากผูใชไฟฟาในรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2559 จํานวน -4.80 สตางคตอหนวย 
จะทําใหคา Ft ในรอบนีล้ดลงไดจํานวน 38.68 สตางคตอหนวย 

4.6 ผลการพิจารณาและความเห็นของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลอัตราคาพลังงานและคาบริการ ใน
การประชุมครั้งท่ี 4/2559 (ครั้งท่ี 4) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2559 ไดพิจารณาประมาณการคา AF สะสมยกมาจาก
งวดเดือนมกราคม – เมษายน 2559 ซ่ึงมีคาคอนขางสูงถึง -20.81 สตางคตอหนวย ตลอดจนประมาณการ
แนวโนมคา Ft รอบถัดไปในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 แลวมีความเห็นและมติให กฟผ. ดําเนินการจัดทํา
ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของ กกพ. ดังนี้  

     4.6.1 ใหปรับปรุงประมาณการคาใชจายตามนโยบายของรัฐในสวนของการรับซ้ือไฟฟาจาก
โรงไฟฟาชีวมวลตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ครั้งท่ี 1/2559 (ครั้งท่ี 6) เม่ือวันท่ี 
11 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาโรงไฟฟาชีวมวล โดยใหโรงไฟฟาชีวมวลในรูปแบบ Adder 
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สามารถเลือกปรับรูปแบบ Adder เปน FiT ได โดยมีผลยอนหลังไปถึงวันท่ี กพช. มีมติเห็นชอบ ซ่ึงคาดวา
จะทําใหคาใชจายตามนโยบายของรัฐในการรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาชีวมวลท่ีเลือกปรับรูปแบบเปน FiT 
เพ่ิมข้ึน ในเดือนกันยายน 2559 ประมาณ 4,000 ลานบาท เพ่ือใหแนวโนมการประมาณการคา Ft มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ 

ซ่ึง กฟผ. ไดปรับปรุงการประมาณการคา Ft ในรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ไดดังนี้ 

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

= -16,779.50 + 4,000  ลานบาท 
 56,782.01  ลานหนวย 

= -16,779.50   + 4,000 ลานบาท 
 56,782.01  56,782.01 ลานหนวย 

=     - 0.2955 + 0.0704 บาท/หนวย 
=     - 29.55 + 7.04 สตางค/หนวย 
= - 22.51   สตางค/หนวย 

 

     4.6.2 เห็นควรพิจารณาใชประมาณการคา Ft ขายปลีกเฉลี่ยของเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
2559 และเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 (ท่ีปรับปรุงประมาณการคาใชจายในการรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟา
ชีวมวล) สําหรับการเรียกเก็บจากผูใชไฟฟาในงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 เทากับ -33.29 สตางค
ตอหนวย เพ่ือเปนการบริหารคา Ft ไมใหมีความผันผวนมากจนเกินไปซ่ึงจะมีผลกระทบตอผูใชไฟฟาได และ
มอบหมายให กฟผ. จัดทําการคํานวณคา Ft ขายสง กฟน. และ กฟภ. เพ่ือนําเสนอ กกพ. พิจารณาตอไป 

ท้ังนี้ กฟผ. ไดจัดทําการคํานวณคา Ft ขายปลีกเฉลี่ยเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และ
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 สําหรับเรียกเก็บประจําเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ตามมติ
คณะอนุกรรมการฯ ไดเทากับ -33.29 สตางคตอหนวย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  

ตารางที่ 8 การคํานวณ Ft ขายปลีกงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (ตามมติคณะอนุกรรมการฯ) 

Ft ประจําเดือน 

หนวยจําหนาย
ท่ัวประเทศ 
(ลานหนวย) 

EU(A)t 

FAC AF 
Ft ขายปลีกท่ี
คํานวณได 

 
Ft เรียกเก็บ 

(ลานบาท) 
 

(สต./หนวย) 
(1) 

(ลานบาท) 
 

(สต./หนวย) 
(2) 

(สต./หนวย) 
(1)+(2) 

(ลานบาท) 

 

(1) พ.ค. – ส.ค. 59 60,133.11 -13,633.50 -22.67 - 12,512.37  -20.81 -43.48 -26,145.88 

(2) ก.ย. – ธ.ค. 59 56,782.01 -16,779.50 -29.55 +4,000.00  +7.04 -22.51 -12,781.63 

เฉลี่ย (1) และ (2) 116,915.12 -30,413.00 -26.01 -8,512.37 -7.28 -33.29 -38,927.51 
 

5 ผลการคํานวณคา Ft ขายสง สําหรับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

 กกพ. ในการประชุมครั้งท่ี 19/2559 (ครั้งท่ี 399) ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 ไดพิจารณาผลการคํานวณ
คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) ขายสง สําหรับงวดพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ใน 2 
กรณี ดังนี้ 
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5.1 คา Ft ขายสง ประจําเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ตามผลการคํานวณของ กฟผ. พบวา 
จะมีคา Ft ขายสง ท่ีสอดคลองกับผลการคํานวณคา Ft ขายปลีกในระดับ -43.48 สตางคตอหนวย สําหรับการ
เรียกเก็บจาก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) เทากับ -42.13 สตางคตอหนวย และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
เทากับ -40.19 สตางคตอหนวย ดังตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 การคํานวณประมาณการคา Ft ขายสงประจําเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ตามท่ี กฟผ. เสนอ 

การไฟฟา 

หนวย 
ขายปลีก 
ใหผูใช
ไฟฟา 

(ลานหนวย) 

ประมาณการ  
Ft ขายปลีก 

(1) 

ประมาณการคาใชจายตามนโยบายรัฐ 
ในสวน กฟน. และ กฟภ. (EPE) 

คาใชจาย
ตามนโยบาย
รัฐที่กําหนด

เปนฐาน 
(BPE) 

(สตางค/
หนวย) 

คาใชจาย
ตาม

นโยบายรัฐ
เทียบกับ

ฐาน 
(ลานบาท) 

(2) 

ประมาณ
การ

จํานวนเงิน 
 Ft ขายสง 
(ลานบาท) 

(1)-(2) 

หนวย 
ขายสง 

ของ กฟผ. 
(ลาน

หนวย) 

ประมาณ
การคา Ft 
ขายสง  

(สตางค/
หนวย) สตางค/

หนวย 

ลานบาท VSPP 

Adder 

(ลานบาท) 

กองทนุพฒันาไฟฟา 

97(3), (4), (5) 

(ลานบาท) 

FiTa 

 (ลานบาท) 

รวม 

(สตางค/

หนวย) 

กฟน. 17,960.07 -43.48 -7,809.04 69.12 125.74 136.92 1.85 1.26 105.72 -7,914.75 18,785.95 -42.13 

กฟภ. 41,338.21 -43.48 -17,973.85 4,958.31 296.54 1,184.14 15.58 15.84 -109.76 -17,864.09 44,452.01 -40.19 

5.2 คา Ft ขายสงตามมติคณะอนุกรรมการฯ เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2559 กรณีใชคา Ft เฉลี่ยเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 เทากับ -33.29 สตางคตอหนวย สําหรับการ
เรียกเก็บจากผูใชไฟฟาในงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 พบวา คา Ft ขายสงสําหรับการเรียกเก็บจาก 
กฟน. จะเทากับ -32.39 สตางคตอหนวย และ กฟภ. เทากับ -30.71 สตางคตอหนวย ดังตารางท่ี 10 

ตารางที่ 10 การคํานวณประมาณการคา Ft ขายสง งวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (ตามมติคณะอนุกรรมการฯ) 

การไฟฟา 

หนวย 
ขายปลีก 
ใหผูใช
ไฟฟา 

(ลานหนวย) 

ประมาณการ  
Ft ขายปลีก 

(1) 

ประมาณการคาใชจายตามนโยบายรัฐ 
ในสวน กฟน. และ กฟภ. (EPE) 

คาใชจาย
ตามนโยบาย
รัฐที่กําหนด

เปนฐาน 
(BPE) 

(สตางค/
หนวย) 

คาใชจาย
ตาม

นโยบายรัฐ
เทียบกับ

ฐาน 
(ลานบาท) 

(2) 

ประมาณ
การ

จํานวนเงิน 
 Ft ขายสง 
(ลานบาท) 

(1)-(2) 

หนวย 
ขายสง 

ของ กฟผ. 
(ลาน

หนวย) 

ประมาณ
การคา Ft 
ขายสง  

(สตางค/
หนวย) สตางค/

หนวย 

ลานบาท VSPP 

Adder 

(ลาน

บาท) 

กองทนุพฒันาไฟฟา 

97(3), (4), (5) 

(ลานบาท) 

FiTa 

 (ลานบาท) 

รวม 

(สตางค/

หนวย) 

กฟน. 17,960.07 -33.29 -5,978.91 69.12 125.74 136.92 1.85 1.26 105.72 -6,084.62 18,785.95 -32.39 

กฟภ. 41,338.21 -33.29 -13,761.49 4,958.31 296.54 1,184.14 15.58 15.84 -109.76 -13,651.73 44,452.01 -30.71 

 

 กกพ. ในการประชุมครั้งท่ี 19/2559 (ครั้งท่ี 399) ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 ไดพิจารณาผลการ
คํานวณประมาณการคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) สําหรับงวดพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559 และความเห็นของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลอัตราคาพลังงานและคาบริการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 4/2559 (ครั้งท่ี 4) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2559 แลว เห็นควรใหความเห็นชอบประมาณการคา
ไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ สําหรับการเรียกเก็บในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
2559 ตามมติของอนุกรรมการกํากับดูแลอัตราคาพลังงานและคาบริการฯ ดังนี้ 

6 ผลการพิจารณาของ กกพ. สําหรับการประมาณคา Ft เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 
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6.1 การคํานวณคา Ft ขายปลีกสําหรับการเรียกเก็บในเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2559 เห็นควร
ใหใชคา Ft เฉลี่ยเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 เทากับ -33.29 
สตางคตอหนวย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สําหรับการเรียกเก็บในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 เพ่ือเปนการ
บริหารคา Ft ในรอบเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2559 ไมใหมีความผันผวนมากจนเกินไปและลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนตอผูใชไฟฟา ท้ังนี้ คา Ft ขายปลีก จํานวน  -33.29 สตางคตอหนวย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ลดลงจาก
คา Ft ในงวดท่ีผานมาจํานวน -28.49 สตางคตอหนวย ซ่ึงจะมีผลใหคาไฟฟาเฉลี่ยผูใชไฟฟาทุกประเภทเทากับ 
3.4227 บาทตอหนวย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) หรือคิดเปนคาไฟฟาท่ีลดลงรอยละ 7.68 

ตารางท่ี 11 ผลกระทบตอคาไฟฟาเฉลี่ยในการปรับคา Ft ขายปลีก ประจําเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2559 
หนวย : บาท/หนวย 

เดือน คาไฟฟาฐาน* คา Ft คาไฟฟารวม การเปลี่ยนแปลง 
(บาท/หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/หนวย) (รอยละ 

พ.ย. – ธ.ค. 2558 3.7556 -0.0323 3.7233 -  
ม.ค. – เม.ย. 2559 3.7556 -0.0480 3.7076 -0.0157 -0.42 
พ.ค. – ส.ค. 2559 3.7556 -0.3329 3.4227 -0.2849 -7.68 

หมายเหตุ: * อางอิงคาไฟฟาฐานเฉลี่ย พ.ค. –ส.ค. 2558 และปรับลดคาไฟฟาฐานใหมลง 1.05 สตางค/หนวย  

6.2 การคํานวณคา Ft ขายสง ท่ีสอดคลองกับคา Ft ขายปลีกตามขอ 6.1 สําหรับ กฟผ. เรียกเก็บ
จาก กฟน. และ กฟภ. ประจําเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2559 เทากับ -32.39 สตางคตอหนวย และ -
30.71 สตางคตอหนวย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ตามลําดับ 

ตารางที่ 12 สรุปประมาณการคา Ft ขายปลีก และคา Ft ขายสงสําหรับการเรียกเก็บประจําเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2559 

Ft ประจําเดือน Ft ขายปลีก 
(สตางค/หนวย) 

Ft ขายสง (สตางค/หนวย) 
กฟน. กฟภ. 

ม.ค. –เม.ย. 59 [1] -4.80 -4.92 -4.22 
พ.ค. – ส.ค. 59 [2] -33.29 -32.39 -30.71 

เปรียบเทียบ [2] – [1] -28.49 -27.47 -26.49 
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