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สูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft)
ความเปนมา
คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 8 กั น ยายน 2558 มี ม ติ รั บ ทราบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห'งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2558 ซึ่งเห็นชอบให0ใช0หลักเกณฑ2การกําหนดอัตราค'าไฟฟ7าป8 2558 ที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) เสนอและให0นําความเห็นของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไปดําเนินการต'อไป
กกพ.ในการประชุ มครั้ ง ที่ 43/2558 (ครั้ ง ที่ 353) เมื่ อวั น ที่ 16 กั น ยายน 2558 และครั้ ง ที่
47/2558 (ครั้งที่ 357) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ได0มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร0างอัตราค'าไฟฟ7าของ
ประเทศไทยป8 2558 โดยให0นําค'าไฟฟ7าตามสูตรการปรับอัตราค'าไฟฟ7าโดยอัตโนมัติ (Ft) ในงวดพฤษภาคม
2558-สิงหาคม 2558 จํานวน 49.61 สตางค2/หน'วยขายปลีก ไปรวมในโครงสร0างอัตราค'าไฟฟ7าขายปลีกที่ใช0มา
ตั้งแต'เดือนมิถุนายน 2555 และให0ประกาศใช0อัตราค'าไฟฟ7าใหม'ตั้งแต'ค'าไฟฟ7าในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
เปG นต0 นไป โดยคํา นึงถึงการกํ า กับ ดูแลการส'งผ' านค'าใช0 จ'า ยด0า นเชื้อเพลิงและค'า ซื้อไฟฟ7า ที่ มีป ระสิทธิภ าพ
รวมทั้ง เห็นชอบแนวทางการปรับค'า Ft เมื่อมีการประกาศใช0โครงสร0างอัตราค'าไฟฟ7าใหม'ป8 2558 สําหรับค'า
ไฟฟ7าประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 โดย (1) ให0นําค'าความแตกต'างระหว'างผลการคํานวณค'า Ft
ขายปลีกเดือนกันยายน –ธันวาคม 2558 จํานวน 46.38 สตางค2/หน'วย และค'า Ft ขายปลีกเดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2558 จํานวน 49.61 สตางค2/หน'วย ซึ่งมีค'าเท'ากับ -3.23 สตางค2/หน'วย สําหรับการเรียกเก็บจาก
ผู0ใช0ไฟฟ7าประจําเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2558
ดังนั้น สูตร Ft จึงเปGนดังนี้
1. ปรับฐานค'าเชื้อเพลิงและค'าซื้อไฟฟ7า (BFC) ให0สอดคล0องกับค'า Ftขายปลีกที่รวมไว0ในค'า
ไฟฟ7าฐานจํานวน 49.61สตางค2/หน'วยขายปลีก ดังนั้น BFC ตั้งแต'เดือนพฤศจิกายน 2558 เปGนต0นไป จะ
เท'ากับ 256.83 สตางค2/หน'วยขายส'ง
2. ค'า Ftใหม'จะปรับปรุงทุกๆ 4 เดือน (มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายนธันวาคม) เพื่อสะท0อนการเปลี่ยนแปลงของต0นทุนที่อยู'นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ7า คือค'าใช0จ'ายด0าน
เชื้อเพลิงค'าซื้อไฟฟ7าและผลกระทบจากค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ1/ที่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับค'าไฟฟ7าฐาน
ใหม' โดยให0ส'งผ'านค'าใช0จ'ายดังกล'าวอย'างมีประสิทธิภาพและเปGนธรรมต'อผู0ใช0ไฟฟ7า
3. สําหรับเดื อนพฤศจิ กายน-ธัน วาคม 2558 ซึ่งเปGนงวดแรกของการปรับโครงสร0า งอัตราค' า
ไฟฟ7าใหม' ให0นําดําเนินการ ดังนี้
3.1 นําค'าความแตกต'างระหว'างผลการคํานวณค'า Ft ขายปลีกเดือนกันยายน –ธันวาคม
2558 จํานวน 46.38 สตางค2/หน'วยขายปลีก และค'า Ft ขายปลีกเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 จํานวน
49.61 สตางค2/หน'วยขายปลีก ซึ่งมีค'าเท'ากับ -3.23 สตางค2/หน'วยขายปลีก สําหรับการเรียกเก็บจากผู0ใช0ไฟฟ7า
ประจําเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2558
3.2 ให0 การไฟฟ7าฝPายผลิตแห'งประเทศไทย (กฟผ.) คํานวณค'า Ft ขายส'งสําหรับการเรียก
เก็บจากการไฟฟ7านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ7าส'วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามโครงสร0างอัตราค'าไฟฟ7าใหม' ที่
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ตัวอย'างค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ เช'นส'วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ7า (Adder) สําหรับผู0ผลิตไฟฟ7าขนาดเล็ก (SPP) และผู0ผลิตไฟฟ7าขนาดเล็กมาก
(VSPP) ค'าใช0จ'ายและมูลค'าเงินนําส'งเข0ากองทุนพัฒนาไฟฟ7าค'าใช0จ'ายและมูลค'าเงินตามมาตรการ Demand Response และค'าใช0จ'ายตาม
นโยบายรัฐอื่นๆ ที่ กพช. เห็นชอบ
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สอดคล0องกับค'า Ft ขายปลีกในระดับ -3.23 สตางค2/หน'วย เสนอต'อ กกพ. พิจารณาให0ความเห็นชอบในการ
ดําเนินงานต'อไป
สูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ ( Ft )
1. โครงสร&างสูตร Ft
1.1 จําแนกเปGน Ft ขายปลีกและ Ftขายส'ง
1.2 Ft ขายปลีก เปGน Ft ที่ กฟน. และ กฟภ. เรียกเก็บจากผู0ใช0ไฟฟ7าทุกประเภท และ
กฟผ. เรียกเก็บจากผู0ใช0ไฟฟ7าที่เปGนลูกค0าตรงของ กฟผ. และอื่นๆ
1.3 Ft ขายส'ง เปGน Ft ที่ กฟผ. เรียกเก็บจาก กฟน. และ กฟภ.
1.4 Ft จะคํานวณเปGนค'าเฉลี่ย 4 เดือนและปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยเรียกเก็บใน
ใบเรียกเก็บเงินค'าไฟฟ7าและแสดงในใบเสร็จรับเงินค'าไฟฟ7าเปGนประจําทุกเดือนเปGนรายการพิเศษ
1.5 Ft เปGนอัตราต'อหน'วยการใช0พลังงานไฟฟ7า และเปGนค'าที่ยังไม'รวมภาษีมูลค'าเพิ่ม
2. หลักการคํานวณคา Ft
คา Ft ขายปลีก คํานวณจากค'าใช0จ'ายในด0านค'าเชื้อเพลิง ค'าซื้อไฟฟ7าของ กฟผ. และ
ค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐในงวด 4 เดือนข0างหน0า (งวดปbจจุบัน) เทียบกับ ค'าใช0จ'ายที่ใช0คํานวณในค'าไฟฟ7า
ฐานรวมกับ ค'า Ft ที่เกิดขึ้นจริงต'างจากที่เรียกเก็บ สะสมในงวด4 เดือนที่ผ'านมา (AF) หารด0วยประมาณการ
หน'วยขายปลีกในงวดปbจจุบัน
คา Ft ขายสงให& กฟน. และ กฟภ. Ft ขายส'งให0 กฟน. คํานวณจากค'า Ft ขายปลีกคูณ
ประมาณการหน'วยขายปลีก ที่ กฟน. ขายให0กับผู0ใช0ไฟฟ7าในงวดปbจจุบัน หักด0วยส'วนต'างของประมาณการกับค'า
ฐานของค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐของ กฟน. หารด0วยประมาณการหน'วยขายส'งที่ กฟผ. ขายให0 กฟน. สําหรับ
Ft ขายส'งให0 กฟภ. ก็คํานวณในทํานองเดียวกัน

รูปแสดงหลักการคํานวณคา Ft
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3. องค1ประกอบของคา Ft
3.1 คาเชื้อเพลิงฐาน (Base Fuel Cost : BFC) คํานวณจากค'าเชื้อเพลิง ค'าซื้อไฟฟ7า
ของ กฟผ.และค'าใช0จ'า ยตามนโยบายของรัฐ ที่สอดคล0องกับ ค'า Ftขายปลีกในงวดเดือนพฤษภาคม 2558–
สิงหาคม 2558 ที่รวมไว0ในค'าไฟฟ7าฐานจํานวน 49.61 สตางค2/หน'วยขายปลีกBFC มีค'าเฉลี่ยเท'ากับ 256.83
สตางค2/หน'วยขายส'ง คูณ ประมาณการหน'วยขายส'งในงวดปbจจุบัน
สําหรับราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยในงวดเดือนพฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2558 มีค'าดังนี้
น้ํามันเตา
15.20
บาท/ลิตร
น้ํามันดีเซล
25.86
บาท/ลิตร
กgาซธรรมชาติ
อ'าวไทยและพม'า
297.36
บาท/ล0านบีทียู
JDA
273.63
บาท/ล0านบีทียู
น้ําพองและภูฮ'อม
166.75
บาท/ล0านบีทียู
ลานกระบือ
47.85
บาท/ล0านบีทียู
ถ'านหินนําเข0า
2,825.70
บาท/ตัน
ลิกไนต2
569.70
บาท/ตัน
3.2 ประมาณการคาเชื้อเพลิงโรงไฟฟาของ กฟผ. ประกอบด0วยประมาณการค' า
เชื้อเพลิงน้ํามันเตาน้ํามันดีเซลกgาซธรรมชาติลิกไนต2รวมทั้งค'าใช0จ'ายน้ํามันปาล2มดิบเทียบเท'าการใช0น้ํามันเตา
จากการใช0น้ํามันปาล2มดิบในการผลิตไฟฟ7าตามนโยบายของรัฐและอื่นๆเปGนต0น
3.3 ประมาณการคาซื้ อไฟฟาจากผู& ผ ลิ ต ไฟฟาเอกชนของ กฟผ. ประกอบด0 ว ย
ประมาณการค'าซื้อไฟฟ7าจากการบริษัทในเครือ กฟผ. ผู0ผลิตไฟฟ7าอิสระรายใหญ' (Independent Power
Producers : IPPs) ผู0ผลิตไฟฟ7ารายเล็ก(Small Power Producers : SPPs) และค'าซื้อไฟฟ7าจาก
ต'างประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวมาเลเซีย และอื่นๆ) รวมทั้งค'าซื้อไฟฟ7าในรูปแบบอื่นๆ
ค'าซื้อไฟฟ7าจากผู0ผลิตไฟฟ7าแต'ละรายประกอบด0วยส'วนของ 1) ค'าความพร0อมจ'าย (Availability Payments :
AP) และ 2) ค'าพลังงานไฟฟ7า (Energy Payments : EP) และ 3) ค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ (Policy
Expense : PE) ในส'วนของโรงไฟฟ7าเอกชน
3.4 ประมาณการคาใช&จายตามนโยบายของรัฐ (Policy Expense : PE) ประกอบด0วย
ประมาณการ
1) เงินส'วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ7า ที่ กฟน. กฟภ. จ'ายให0กับผู0ผลิตไฟฟ7ารายเล็กมาก
(Very Small Power Producers : VSPPs) และที่ กฟผ. จ'ายให0กับโครงการผู0ผลิตไฟฟ7ารายเล็ก (Small
Power Producers : SPPs) ตามมติ กพช. ครั้งที่ 5/2549 (ครั้งที่ 108) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 และมติ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งที่ 6/2549 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
2) เงินนํ าส'งเข0ากองทุนพั ฒนาไฟฟ7าเพื่อการพัฒนาหรือฟvwนฟูท0องถิ่น ที่ได0รั บ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ7าของการไฟฟ7าตามมติ กพช. ครั้งที่ 4/2550 (ครั้งที่ 113) เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2550
3) ค'าใช0จ'ายที่เพิ่มขึ้นในการรับซื้อไฟฟ7าของ กฟน. กฟภ.ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย2ที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการพลังงานแสงอาทิตย2ชุมชนและการผลิตไฟฟ7าจากพลังงาน
แสงอาทิตย2ในรูปแบบ Feed-in Tariff ที่ต'างจากค'าซื้อไฟฟ7าเฉลี่ยจาก กฟผ. ตามมติ กพช. ครั้งที่ 2/2556
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(ครั้งที่ 145) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 มติ กพช.ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 และมติ กพช.
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
4) ค'าใช0จ'ายที่เพิ่มขึ้นจากการใช0น้ํามันปาล2มดิบในการผลิตไฟฟ7าเพื่อช'วยเหลือ
เกษตรกรตามมติ กพช. ครั้งที่ 2/2556 (ครั้งที่ 145) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และมติ กพช. ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
5) ค'าใช0จ'ายของการไฟฟ7าตามมาตรา 97(4) เพื่อการส'งเสริมการใช0พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช0ในการประกอบกิจการไฟฟ7าที่มีผลกระทบต'อสิ่งแวดล0อมน0อย ในอัตรา 0.0050
บาท/หน'วย และตามมาตรา 97(5) เพื่อส'งเสริมสังคมและประชาขนให0มีความรู0 ความตระหนัก และมีส'วนร'วม
ทางด0านไฟฟ7า ในอัตรา 0.0020 บาท/หน'วย ตามมติ กกพ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
6) ค'าใช0จ'ายมาตรการ Demand Response เพื่อส'งเสริมการลดการใช0ไฟฟ7า
ตามหลักเกณฑ2ที่ กกพ. กําหนด
7) ค'าใช0จ'ายตามนโยบายอื่นของภาครัฐเช'น การส'งเสริมการลงทุนในโรงไฟฟ7า
พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต0 และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา และการให0 กฟผ. เพิ่ม
สัดส'วนการรับน้ํามันปาล2มดิบมาผสมเพิ่มเติมที่จังหวัดกระบี่ เปGนต0น
3.5 Fuel Adjustment Cost : FAC คํานวณจาก ส'วนต'างระหว'าง “ประมาณการ
ค'าใช0จ'ายในด0านเชื้อเพลิงฯ” (Estimated Fuel Cost : EFC) ตามข0อ 3.2-3.4 กับ “ค'าเชื้อเพลิงฐาน” ตามข0อ
3.1 ในงวดปbจจุบัน หารด0วย ประมาณการหน'วยขายปลีกรวม 4 เดือนในงวดปbจจุบันได0อัตราค'า FAC เฉลี่ยต'อ
หน'วยขายปลีก ซึ่งจะเทียบเท'ากับค'า Ft ขายปลีก ในกรณีที่ยอดยกมาจากที่งวดที่ผ'านมาเปGนศูนย2
3.6 ยอดสะสมยกมาจากงวดที่ผานมา (Accumulate Factor : AF) คือ ส'วนต'าง
ระหว'าง “ค'า Ftที่เกิดขึ้นจริง”กับ“ค'า Ft เรียกเก็บ”สะสมของงวดที่ผ'านมา ซึ่งอาจจะมีค'า“เปGนบวก” คือ เก็บเงิน
ค'า Ftจริงเกินกว'าค'า Ft เรียกเก็บ หรือมีค'า“เปGนลบ” คือ เก็บเงินค'า Ftที่เกิดขึ้นจริงต่ํากว'าค'า Ft เรียกเก็บ
3.7 Ft ขายปลีก สําหรับงวดปbจจุบันคํานวณจากผลรวมของ “FAC งวดปbจจุบัน”
ตามข0อ 3.5 รวมกับ “ยอดสะสมยกมาจากงวดที่ผ'านมา” ตามข0อ 3.6 หารด0วย ประมาณการหน'วยขายปลีก
งวดปbจจุบันจะได0อัตราค'า Ftขายปลีกเฉลี่ย สําหรับเรียกเก็บในอัตราเท'ากันตลอดทั้งงวด 4 เดือนเปGนอัตราที่
เสนอขออนุมัติให0เรียกเก็บจากผู0ใช0ไฟฟ7าทุกประเภทมีหน'วยเปGน สตางค2/หน'วยขายปลีก
3.8 Ft ขายสงประกอบด0 ว ย Ftขายส' ง กฟน. และ Ftขายส' ง กฟภ. โดย Ft
ขายส'ง กฟน. คํานวนจาก Ft ขายปลีก คูณด0วยประมาณการหน'วยขายปลีกงวดปbจจุบัน ที่ กฟน. ขายให0ผู0ใช0
ไฟฟ7า หักเงินค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐในส'วนของ กฟน. หารด0วย หน'วยขายส'งที่ กฟผ. ขายให0กฟน. งวด
ปbจจุบัน อัตรานี้ใช0สําหรับ กฟผ. เรียกเก็บจาก กฟน. เท'านั้น มีหน'วยเปGน สตางค2/หน'วยขายส'ง สําหรับ Ftขาย
ส'ง กฟภ. ก็คํานวณในทํานองเดียวกัน
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4. สูตรการคํานวณคา Ftจากหลักการตามข0อ 2 สามารถสรุปเปGนสูตร Ftได0ดังนี้

4.1
โดย FAC
AF
EU

คือ ส'วนต'างระหว'างประมาณการค'าเชื้อเพลิงค'าซื้อไฟฟ7าของ กฟผ. และค'าใช0จ'าย
ตามนโยบายของรัฐ(EFC) กับ ค'าเชื้อเพลิงฯ ฐาน (BFC) ในงวดปbจจุบัน มีหน'วย
เปGนบาท
คือ ส'วนต'างของเงินค'าFt จริง และเงินค'าFtเรียกเก็บ สะสมยกมาจากงวดที่ผ'านมา
(Accumulate Factor : AF) มีหน'วยเปGนบาท
คือ ประมาณการหน'วยขายปลีกที่ กฟน.กฟภ. ขายให0ผู0ใช0ไฟฟ7า (ไม'รวมหน'วยที่ซื้อมา
จาก VSPPมาขายปลี ก) และกฟผ.ขายให0 ลู กค0 าตรงในงวดปb จจุ บั นมี หน' วยเปG น
หน'วย (กิโลวัตต2-ชั่วโมง หรือ kilowatt-hour เรียกย'อเปGน kWh หรือ หน'วย)

4.2
โดย EFC
BFC

ES

FAC = EFC – BFC * ES

คือ ประมาณการค'าเชื้อเพลิง ค'าซื้อไฟฟ7าของ กฟผ. และค'าใช0จ'ายตามนโยบายของ
รัฐ (Estimated Fuel Cost : EFC) ในงวดปbจจุบันรวม 4 เดือนมีหน'วยเปGนบาท
คือ อัตราค'าเชื้อเพลิงฐาน (Base Fuel Cost : BFC) เปGนอัตราค'าเชื้อเพลิง ค'าซื้อ
ไฟฟ7าของ กฟผ.และ ค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ ในงวดพฤษภาคม 2558 –
สิงหาคม 2558 ที่ ส อดคล0 องกั บ ค' า Ftขายปลี กในงวดเดื อนพฤษภาคม 2558–
สิงหาคม 2558ที่รวมไว0ในค'าไฟฟ7าฐาน จํานวน 49.61 สตางค2/หน'วยขายปลีก
BFC เฉลี่ยเท'ากับ 256.83 สตางค2/หน'วยขายส'ง
คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายที่ กฟผ.ขายส'งให0กฟน.กฟภ. และลูกค0าตรง ในงวด
ปbจจุบัน มีหน'วยเปGน หน'วย
4.3

โดย Fuel
Purchase
PE

Ft ขายปลีก = FAC + AF
EU

EFC = Fuel +Purchase + PE

คือ ประมาณการค'าเชื้อเพลิงของ กฟผ. ในงวดปbจจุบัน มีหน'วยเปGนบาท
คือ ประมาณการค'าซื้อไฟฟ7าของ กฟผ. ในงวดปbจจุบัน มีหน'วยเปGนบาท
คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ ในงวดปbจจุบัน มีหน'วยเปGน บาท
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4.4
โดย Pit
Qit

คือ ประมาณการราคาเชื้อเพลิงชนิดที่ I ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท/ลิตร
บาท/ล0านบีทียูหรือ บาท/ตัน แล0วแต'ชนิดของเชื้อเพลิง
คือ ประมาณการปริมาณการใช0เชื้อเพลิงชนิดที่ i ในเดือน t มีหน'วยเปGนลิตร
ล0านบีทียูหรือ ตัน แล0วแต'ชนิดของเชื้อเพลิง
4.5

โดย APjt
EPjt

Fuel = ∑ (Pit * Qit)

Purchase = ∑ [(APjt)+(EPjt)]

คือ ประมาณการค'าความพร0อมจ'ายไฟฟ7าของผู0ผลิตไฟฟ7าเอกชนรายที่ j
มีหน'วยเปGน บาท
คือ ประมาณการค'าพลังงานไฟฟ7า ค'าใช0จ'ายดําเนินงาน รวมทั้งค'าใช0จ'ายตามนโยบาย
ของรัฐ ของผู0ผลิตไฟฟ7าเอกชนรายที่ j มีหน'วยเปGน บาท

PE = PEEGAT + PEMEA, PEA
4.6 PE = (SPP Adder ) + [PDF97(3) ] + [PDF97(4) ] + [PDF97(5) ] + (CPOa ) + (FiTa ) + etc.
∑
∑
∑
∑
∑ t ∑ kt
EGAT
kt
kt
kt
kt
คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐของ กฟผ. มีหน'วยเปGน บาท
โดย PEEGAT
SPP Adderkt คือ ประมาณการเงินส'วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ7าจาก SPP ของ กฟผ. รายที่ k ในเดือนt มี
หน'วยเปGน บาท
PDF97(3)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7า (Power Development Fund : PDF)
ตามมาตรา 97 (3) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ของ
โรงไฟฟ7าของ กฟผ. รายที่ k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
PDF 97(4)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7าตามมาตรา 97(4) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิ จ การพลั ง งาน พ.ศ. 2550 เพื่ อ การส' ง เสริ ม การใช0 พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นและ
เทคโนโลยีที่ใช0ในการประกอบกิจการไฟฟ7าที่มีผลกระทบต'อสิ่งแวดล0อมน0อยของ
กฟผ. ที่จําหน'ายไฟฟ7าให0ลูกค0าตรงรายที่ k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
PDF 97(5)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7าตามมาตรา 97(5) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อส'งเสริมสังคมและประชาขนให0มีความรู0 ความ
ตระหนัก และมีส'วนร'วมทางด0านไฟฟ7าของ กฟผ. ที่จําหน'ายไฟฟ7าให0ลูกค0าตรง
รายที่ k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
CPOat
คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายที่เพิ่มขึ้นจากการใช0น้ํามันปาล2มดิบ (Crude Palm Oil
additional: CPOa) ในการผลิตไฟฟ7าในเดือน t มีหน'วยเปGนบาท
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FiTakt
Etc.

คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายที่เพิ่มขึ้นในการรับซื้อไฟฟ7า (Feed in Tariff; FiT) ที่ต'าง
จากค'าซื้อไฟฟ7าเฉลี่ยจาก กฟผ. (FiT additional : FiTa) รายที่ k ในเดือน t มี
หน'วยเปGน บาท
คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐอื่นๆ (Etc.) มีหน'วยเปGน บาท

4.7 PE MEA,PEA = Σ[(VSPP Adderkt )] + Σ[PDF97(3)kt ] + Σ[PDF97(4)kt ] + Σ[PDF97(5)kt ] + Σ(FiTakt ) + etc.
คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐของ กฟน. และ กฟภ. มีหน'วยเปGน บาท
โดย PEMEA,PEA
VSPPAdderkt คือ ประมาณการเงินส'วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ7าจาก VSPP ของ กฟน. หรือ กฟภ. รายที่ k
ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
PDF97(3)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7า (Power Development Fund : PDF)
ตามมาตรา 97(3) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ส'วนที่รับ
ซื้อไฟฟ7าจาก VSPP ของ กฟน. หรือ กฟภ. และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7า ของ
โรงไฟฟ7าของ กฟน. และ กฟภ.รายที่ k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
PDF 97(4)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7าตามมาตรา 97(4) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิ จ การพลั ง งาน พ.ศ. 2550 เพื่ อ การส' ง เสริ ม การใช0 พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นและ
เทคโนโลยีที่ใช0ในการประกอบกิจการไฟฟ7าที่มีผลกระทบต'อสิ่งแวดล0อมน0อยของ
กฟน./กฟภ. ที่จําหน'ายไฟฟ7าให0รายที่ k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
PDF 97(5)kt คือ ประมาณการการเงิน กองทุ นพั ฒนาไฟฟ7 าตามมาตรา 97(5) แห'ง พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อส'งเสริมสังคมและประชาขนให0มีความรู0
ความตระหนัก และมีส'วนร'วมทางด0านไฟฟ7าของ กฟน./กฟภ. ที่จําหน'ายไฟฟ7าให0ราย
ที่ k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
FiTakt
คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายที่เพิ่มขึ้นในการรับซื้อไฟฟ7า (Feed in Tariff; FiT) ที่ต'าง
จากค'าซื้อไฟฟ7าเฉลี่ยจาก กฟผ.ของ กฟน. หรือ กฟภ. (FiT additional : FiTa)
รายที่ k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
Etc.
คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐอื่นๆ (Etc.) มีหน'วยเปGน บาท
4.8 Accumulated Factor : AF

AF = เงินคา Ftจริงงวดที่ผานมา –[ Ftขายปลีกงวดที่ผานมา * EU งวดที่ผานมา]
โดย เงินค'า Ftจริงงวดที่ผ'านมา คํานวณจากค'าซื้อไฟฟ7าจากโรงไฟฟ7าเอกชน และค'าใช0จ'ายตามนโยบายของ
รัฐ ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Fuel Cost : AFC) ทั้งหมด หักด0วยค'าเชื้อเพลิงฯ
ฐาน ในงวดที่ผ'านมารวม 4 เดือน รวมกับค'า AF ในงวดก'อนงวดที่ผ'านมา มี
หน'วยเปGน บาท
Ft ขายปลีกงวดที่ผ'านมา เท'ากับ อัตราค'า Ft ที่อนุมัติให0ใช0เรียกเก็บในงวดที่ผ'านมามีหน'วยเปGน บาท/หน'วย
EU งวดที่ผ'านมา
เท'ากับ หน'วยขายปลีกที่ กฟน. กฟภ. ขายให0ผู0ใช0ไฟฟ7า และ กฟผ. ขายให0
ลูกค0าตรงที่เกิดขึ้นจริง ในงวดที่ผ'านมารวม 4 เดือนมีหน'วยเปGนหน'วย
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4.9 Ft ขายสง กฟน.
กําหนดให0

Ft ขายสง กฟน. = Ftขายปลีก X EUMEA-[(EPEMEA– BPEMEA)X EUMEA]
ESMEA

โดย EUMEA
EPEMEA
BPEMEA

ESMEA

คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายที่ กฟน. ขายให0ผู0ใช0ไฟฟ7า งวดปbจจุบัน
(หน'วย)
คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ ในส'วนของ กฟน.งวดปbจจุบัน
(บาท/หน'วย)
คือ อัตราค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐที่กําหนดเปGนฐาน (Base Policy Expense) ใน
ส'วนของ กฟน.งวดเดือนพฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2558 ที่สอดคล0องกับค'า Ft
ขายปลีกในงวดเดือนพฤษภาคม 2558–สิงหาคม 2558 ที่รวมไว0ในค'าไฟฟ7าฐาน
จํานวน 49.61 สตางค2/หน'วยขายปลีก เฉลี่ยเท'ากับ 1.26 สตางค2/หน'วยจําหน'าย
ที่ กฟน. ขายให0กับผู0ใช0ไฟฟ7า
คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายที่ กฟผ. ขายให0 กฟน.งวดปbจจุบัน
(หน'วย)
4.10Ft ขายสง กฟภ.

กําหนดให0

Ft ขายสง กฟภ. = Ftขายปลีก X EUPEA-[(EPEPEA – BPEPEA ) X EUPEA]
ESPEA

โดย EUPEA
PEPEA
BPEPEA

ESPEA

คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายที่ กฟภ. ขายให0ผู0ใช0ไฟฟ7า งวดปbจจุบัน
(หน'วย)
คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ ในส'วนของ กฟภ.งวดปbจจุบัน (บาท)
คือ อัตราค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐที่กําหนดเปGนฐาน (Base Policy Expense) ใน
ส'วนของ กฟภ.งวดเดือนพฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2558 ที่สอดคล0องกับค'า
Ft ขายปลีกในงวดเดือนพฤษภาคม 2558–สิงหาคม 2558 ที่รวมไว0ในค'าไฟฟ7า
ฐาน จํานวน 49.61 สตางค2/หน'วยขายปลีก เฉลี่ยเท'ากับ 15.84 สตางค2/หน'วย
จําหน'ายที่ กฟภ. ขายให0กับผู0ใช0ไฟฟ7า
คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายที่ กฟผ. ขายให0 กฟภ.งวดปbจจุบัน
(หน'วย)

4.11 EPEMEA,PEA =∑[VSPP Adderkt) ] +∑[PDF97(3)kt ] +∑[PDF97(4)kt ] +∑[PDF97(5)kt ] +∑[FiTakt ] + etc.
∑EUkt
โดย EPEMEA,PEA

คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐของ กฟน. หรือกฟภ. งวดปbจจุบัน มี
หน'วยเปGน บาท/หน'วย
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VSPPAdderkt คือ ประมาณการเงินส'วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ7าจาก VSPP ของ กฟน. หรือ กฟภ. รายที่ k
ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
PDF97(3)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7า (Power Development Fund : PDF)
ตามมาตรา 97 (3) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ส'วนที่
รับซื้อไฟฟ7าจาก VSPP ของ กฟน. หรือ กฟภ. และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7า ของ
โรงไฟฟ7าของ กฟน. และ กฟภ.รายที่ k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
PDF 97(4)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7าตามมาตรา 97(4) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิ จ การพลั ง งาน พ.ศ. 2550 เพื่ อ การส' ง เสริ ม การใช0 พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นและ
เทคโนโลยีที่ใช0ในการประกอบกิจการไฟฟ7าที่มีผลกระทบต'อสิ่งแวดล0อมน0อยของ
กฟน./กฟภ. ที่จําหน'ายไฟฟ7าให0รายที่ k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
PDF 97(5)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7าตามมาตรา 97(5) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจ การพลั งงาน พ.ศ. 2550 เพื่ อส'งเสริ มสังคมและประชาชนให0มีความรู0 ความ
ตระหนัก และมีส'วนร'วมทางด0านไฟฟ7าของ กฟน./กฟภ. ที่จําหน'ายไฟฟ7าให0รายที่ k
ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
FiTakt
คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายที่เพิ่มขึ้นในการรับซื้อไฟฟ7า (Feed in Tariff; FiT) ที่ต'าง
จากค'าซื้อไฟฟ7าเฉลี่ยจาก กฟผ.ของ กฟน. หรือ กฟภ. (FiT additional : FiTa)
รายที่ k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท
Etc.
คือ ประมาณการค' าใช0 จ' า ยตามนโยบายของรั ฐ อื่ น ๆ (Etc.) เช' น ค' าใช0 จ' า ยตาม
มาตรการ Demand Response เปGนต0น มีหน'วยเปGน บาท
EUkt
คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายที่ กฟน. หรือ กฟภ. รายที่ k ขายให0กับผู0ใช0ไฟฟ7าใน
เดือนที่ t มีหน'วยเปGน หน'วย
_________________

