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สูตรการปรับอัตราค�าไฟฟ�าโดยอัตโนมัติ (Ft) 
ความเป�นมา 
 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2558 มีมติรับทราบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห'งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 (ครั้งท่ี 3)  เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 
2558 ซ่ึงเห็นชอบให0ใช0หลักเกณฑ2การกําหนดอัตราค'าไฟฟ7าป8 2558 ท่ีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) เสนอและให0นําความเห็นของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไปดําเนินการต'อไป 

 

กกพ.ในการประชุมครั้งท่ี 43/2558 (ครั้งท่ี 353) เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558 และครั้งท่ี 
47/2558 (ครั้งท่ี 357) เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2558 ได0มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร0างอัตราค'าไฟฟ7าของ
ประเทศไทยป8 2558 โดยให0นําค'าไฟฟ7าตามสูตรการปรับอัตราค'าไฟฟ7าโดยอัตโนมัติ (Ft) ในงวดพฤษภาคม 
2558-สิงหาคม 2558 จํานวน 49.61 สตางค2/หน'วยขายปลีก ไปรวมในโครงสร0างอัตราค'าไฟฟ7าขายปลีกท่ีใช0มา
ต้ังแต'เดือนมิถุนายน 2555 และให0ประกาศใช0อัตราค'าไฟฟ7าใหม'ต้ังแต'ค'าไฟฟ7าในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 
เปGนต0นไป โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลการส'งผ'านค'าใช0จ'ายด0านเชื้อเพลิงและค'าซ้ือไฟฟ7าท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ัง เห็นชอบแนวทางการปรับค'า Ft เม่ือมีการประกาศใช0โครงสร0างอัตราค'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 ซ่ึงมีค'าเท'ากับ -3.23 สตางค2/หน'วย สําหรับการเรียกเก็บจาก
ผู0ใช0ไฟฟ7าประจําเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2558  

 

ดังนั้น สูตร Ft จึงเปGนดังนี้ 
1. ปรับฐานค'าเชื้อเพลิงและค'าซ้ือไฟฟ7า (BFC) ให0สอดคล0องกับค'า Ftขายปลีกท่ีรวมไว0ในค'า

ไฟฟ7าฐานจํานวน 49.61สตางค2/หน'วยขายปลีก ดังนั้น BFC ต้ังแต'เดือนพฤศจิกายน 2558 เปGนต0นไป จะ
เท'ากับ 256.83 สตางค2/หน'วยขายส'ง 

2. ค'า Ftใหม'จะปรับปรุงทุกๆ 4 เดือน (มกราคม-เมษายน  พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-
ธันวาคม) เพ่ือสะท0อนการเปลี่ยนแปลงของต0นทุนท่ีอยู'นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ7า คือค'าใช0จ'ายด0าน
เชื้อเพลิงค'าซ้ือไฟฟ7าและผลกระทบจากค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ1/ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากระดับค'าไฟฟ7าฐาน
ใหม' โดยให0ส'งผ'านค'าใช0จ'ายดังกล'าวอย'างมีประสิทธิภาพและเปGนธรรมต'อผู0ใช0ไฟฟ7า 

3. สําหรับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 ซ่ึงเปGนงวดแรกของการปรับโครงสร0างอัตราค'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 ซ่ึงมีค'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' ท่ี

                                                           

1/
 ตัวอย'างค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ เช'นส'วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ7า (Adder) สําหรับผู0ผลิตไฟฟ7าขนาดเล็ก (SPP) และผู0ผลิตไฟฟ7าขนาดเล็กมาก 

(VSPP) ค'าใช0จ'ายและมูลค'าเงินนําส'งเข0ากองทุนพัฒนาไฟฟ7าค'าใช0จ'ายและมูลค'าเงินตามมาตรการ Demand Response และค'าใช0จ'ายตาม
นโยบายรัฐอื่นๆ ท่ี กพช. เห็นชอบ  
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สอดคล0องกับค'า Ft ขายปลีกในระดับ -3.23 สตางค2/หน'วย เสนอต'อ กกพ. พิจารณาให0ความเห็นชอบในการ
ดําเนินงานต'อไป 
 
สูตรการปรับอัตราค�าไฟฟ�าโดยอัตโนมัติ ( Ft ) 
 

1. โครงสร&างสูตร Ft 
1.1 จําแนกเปGน Ft ขายปลีกและ Ftขายส'ง  
1.2 Ft ขายปลีก เปGน Ft ท่ี กฟน. และ กฟภ. เรียกเก็บจากผู0ใช0ไฟฟ7าทุกประเภท และ 

กฟผ. เรียกเก็บจากผู0ใช0ไฟฟ7าท่ีเปGนลูกค0าตรงของ กฟผ. และอ่ืนๆ 
1.3 Ft ขายส'ง เปGน Ft ท่ี 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'าท่ียังไม'รวมภาษีมูลค'าเพ่ิม 

 

2. หลักการคํานวณค�า Ft 
 

ค�า Ft ขายปลีก คํานวณจากค'าใช0จ'ายในด0านค'าเชื้อเพลิง ค'าซ้ือไฟฟ7าของ กฟผ. และ
ค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐในงวด 4 เดือนข0างหน0า (งวดปbจจุบัน) เทียบกับ ค'าใช0จ'ายท่ีใช0คํานวณในค'าไฟฟ7า
ฐานรวมกับ ค'า Ft ท่ีเกิดข้ึนจริงต'างจากท่ีเรียกเก็บ สะสมในงวด4 เดือนท่ีผ'านมา (AF) หารด0วยประมาณการ
หน'วยขายปลีกในงวดปbจจุบัน 

ค�า Ft ขายส�งให& กฟน. และ กฟภ. Ft ขายส'งให0 กฟน. คํานวณจากค'า Ft ขายปลีกคูณ
ประมาณการหน'วยขายปลีก ท่ี กฟน. ขายให0กับผู0ใช0ไฟฟ7าในงวดปbจจุบัน หักด0วยส'วนต'างของประมาณการกับค'า
ฐานของค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐของ กฟน. หารด0วยประมาณการหน'วยขายส'งท่ี กฟผ. ขายให0 กฟน.  สําหรับ 
Ft ขายส'งให0 กฟภ. ก็คํานวณในทํานองเดียวกัน 

 

 
รูปแสดงหลักการคํานวณค�า Ft 
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3. องค1ประกอบของค�า Ft 

 
3.1 ค�าเช้ือเพลิงฐาน (Base Fuel Cost : BFC) คํานวณจากค'าเชื้อเพลิง ค'าซ้ือไฟฟ7า

ของ กฟผ.และค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ ท่ีสอดคล0องกับค'า Ftขายปลีกในงวดเดือนพฤษภาคม 2558–
สิงหาคม 2558 ท่ีรวมไว0ในค'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 ประมาณการค�าเช้ือเพลิงโรงไฟฟ�าของ กฟผ. ประกอบด0วยประมาณการค'า
เชื้อเพลิงน้ํามันเตาน้ํามันดีเซลกgาซธรรมชาติลิกไนต2รวมท้ังค'าใช0จ'ายน้ํามันปาล2มดิบเทียบเท'าการใช0น้ํามันเตา
จากการใช0น้ํามันปาล2มดิบในการผลิตไฟฟ7าตามนโยบายของรัฐและอ่ืนๆเปGนต0น  

3.3 ประมาณการค�าซ้ือไฟฟ�าจากผู&ผลิตไฟฟ�าเอกชนของ กฟผ. ประกอบด0วย
ประมาณการค'าซ้ือไฟฟ7าจากการบริษัทในเครือ กฟผ. ผู0ผลิตไฟฟ7าอิสระรายใหญ' (Independent Power 
Producers : IPPs)  ผู0ผลิตไฟฟ7ารายเล็ก(Small Power Producers : SPPs)  และค'าซ้ือไฟฟ7าจาก
ต'างประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวมาเลเซีย และอ่ืนๆ) รวมท้ังค'าซ้ือไฟฟ7าในรูปแบบอ่ืนๆ 
ค'าซ้ือไฟฟ7าจากผู0ผลิตไฟฟ7าแต'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 ประมาณการค�าใช&จ�ายตามนโยบายของรัฐ (Policy Expense : PE) ประกอบด0วย 
ประมาณการ 

1) เงินส'วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ7า ท่ี กฟน. กฟภ. จ'ายให0กับผู0ผลิตไฟฟ7ารายเล็กมาก 
(Very Small Power Producers : VSPPs) และท่ี กฟผ. จ'ายให0กับโครงการผู0ผลิตไฟฟ7ารายเล็ก (Small 
Power Producers : SPPs) ตามมติ กพช. ครั้งท่ี 5/2549 (ครั้งท่ี 108) เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2549 และมติ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งท่ี 6/2549 (ครั้งท่ี 17) เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2549  

2) เงินนําส'งเข0ากองทุนพัฒนาไฟฟ7าเพ่ือการพัฒนาหรือฟvwนฟูท0องถ่ินท่ีได0รับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ7าของการไฟฟ7าตามมติ กพช. ครั้งท่ี 4/2550 (ครั้งท่ี 113) เม่ือวันท่ี 4 
มิถุนายน 2550 

3) ค'าใช0จ'ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการรับซ้ือไฟฟ7าของ กฟน. กฟภ.ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย2ท่ีติดต้ังบนหลังคา โครงการพลังงานแสงอาทิตย2ชุมชนและการผลิตไฟฟ7าจากพลังงาน
แสงอาทิตย2ในรูปแบบ Feed-in Tariff ท่ีต'างจากค'าซ้ือไฟฟ7าเฉลี่ยจาก กฟผ. ตามมติ กพช. ครั้งท่ี 2/2556 
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(ครั้งท่ี 145) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 มติ กพช.ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2557 และมติ กพช. 
ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558  

4) ค'าใช0จ'ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช0น้ํามันปาล2มดิบในการผลิตไฟฟ7าเพ่ือช'วยเหลือ
เกษตรกรตามมติ กพช. ครั้งท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 145) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 และมติ กพช. ครั้งท่ี 3/2558 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

5) ค'าใช0จ'ายของการไฟฟ7าตามมาตรา 97(4) เพ่ือการส'งเสริมการใช0พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใช0ในการประกอบกิจการไฟฟ7าท่ีมีผลกระทบต'อสิ่งแวดล0อมน0อย ในอัตรา 0.0050 
บาท/หน'วย และตามมาตรา 97(5) เพ่ือส'งเสริมสังคมและประชาขนให0มีความรู0  ความตระหนัก และมีส'วนร'วม
ทางด0านไฟฟ7า ในอัตรา 0.0020 บาท/หน'วย ตามมติ กกพ. เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2558 

6) ค'าใช0จ'ายมาตรการ Demand Response เพ่ือส'งเสริมการลดการใช0ไฟฟ7า
ตามหลักเกณฑ2ท่ี กกพ. กําหนด 

7) ค'าใช0จ'ายตามนโยบายอ่ืนของภาครัฐเช'น การส'งเสริมการลงทุนในโรงไฟฟ7า
พลังงานหมุนเวียนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต0 และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา และการให0 กฟผ. เพ่ิม
สัดส'วนการรับน้ํามันปาล2มดิบมาผสมเพ่ิมเติมท่ีจังหวัดกระบ่ี 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 ซ่ึงจะเทียบเท'ากับค'า Ft ขายปลีก ในกรณีท่ียอดยกมาจากท่ีงวดท่ีผ'านมาเปGนศูนย2 

3.6 ยอดสะสมยกมาจากงวดท่ีผ�านมา (Accumulate Factor : AF) คือ ส'วนต'าง
ระหว'าง “ค'า Ftท่ีเกิดข้ึนจริง”กับ“ค'า Ft เรียกเก็บ”สะสมของงวดท่ีผ'านมา ซ่ึงอาจจะมีค'า“เปGนบวก” คือ เก็บเงิน
ค'า Ftจริงเกินกว'าค'า Ft เรียกเก็บ หรือมีค'า“เปGนลบ”  คือ เก็บเงินค'า Ftท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากว'าค'า Ft เรียกเก็บ 

3.7 Ft ขายปลีก สําหรับงวดปbจจุบันคํานวณจากผลรวมของ “FAC งวดปbจจุบัน” 
ตามข0อ 3.5 รวมกับ “ยอดสะสมยกมาจากงวดท่ีผ'านมา” ตามข0อ 3.6 หารด0วย ประมาณการหน'วยขายปลีก
งวดปbจจุบันจะได0อัตราค'า Ftขายปลีกเฉลี่ย สําหรับเรียกเก็บในอัตราเท'ากันตลอดท้ังงวด 4 เดือนเปGนอัตราท่ี
เสนอขออนุมัติให0เรียกเก็บจากผู0ใช0ไฟฟ7าทุกประเภทมีหน'วยเปGน สตางค2/หน'วยขายปลีก 

3.8 Ft ขายส�งประกอบด0วย Ftขายส'ง กฟน. และ Ftขายส'ง กฟภ.  โดย Ft 
ขายส'ง กฟน. คํานวนจาก Ft ขายปลีก คูณด0วยประมาณการหน'วยขายปลีกงวดปbจจุบัน ท่ี กฟน. ขายให0ผู0ใช0
ไฟฟ7า หักเงินค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐในส'วนของ กฟน. หารด0วย หน'วยขายส'งท่ี 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. สูตรการคํานวณค�า Ftจากหลักการตามข0อ 2 สามารถสรุปเปGนสูตร Ftได0ดังนี้ 
 

4.1  
 

 
โดย FAC คือ ส'วนต'างระหว'างประมาณการค'าเชื้อเพลิงค'าซ้ือไฟฟ7าของ กฟผ. และค'าใช0จ'าย

ตามนโยบายของรัฐ(EFC) กับ ค'าเชื้อเพลิงฯ ฐาน (BFC) ในงวดปbจจุบัน  มีหน'วย
เปGนบาท 

 AF คือ ส'วนต'างของเงินค'าFt จริง และเงินค'าFtเรียกเก็บ สะสมยกมาจากงวดท่ีผ'านมา
(Accumulate Factor : AF) มีหน'วยเปGนบาท 

 EU คือ ประมาณการหน'วยขายปลีกท่ี กฟน.กฟภ. ขายให0ผู0ใช0ไฟฟ7า (ไม'รวมหน'วยท่ีซ้ือมา
จาก VSPPมาขายปลีก) และกฟผ.ขายให0ลูกค0าตรงในงวดปbจจุบันมีหน'วยเปGน
หน'วย (กิโลวัตต2-ชั่วโมง หรือ kilowatt-hour เรียกย'อเปGน kWh หรือ หน'วย) 

 

4.2  
 

โดย EFC คือ ประมาณการค'าเชื้อเพลิง ค'าซ้ือไฟฟ7าของ กฟผ. และค'าใช0จ'ายตามนโยบายของ
รัฐ (Estimated Fuel Cost : EFC) ในงวดปbจจุบันรวม 4 เดือนมีหน'วยเปGนบาท 

 BFC คือ อัตราค'าเชื้อเพลิงฐาน (Base Fuel Cost : BFC)  เปGนอัตราค'าเชื้อเพลิง ค'าซ้ือ
ไฟฟ7าของ กฟผ.และ ค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ ในงวดพฤษภาคม 2558 – 
สิงหาคม 2558 ท่ีสอดคล0องกับค'า Ftขายปลีกในงวดเดือนพฤษภาคม 2558–
สิงหาคม 2558ท่ีรวมไว0ในค'าไฟฟ7าฐาน จํานวน 49.61 สตางค2/หน'วยขายปลีก 
BFC เฉลี่ยเท'ากับ 256.83 สตางค2/หน'วยขายส'ง 

 ES คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายท่ี กฟผ.ขายส'งให0กฟน.กฟภ. และลูกค0าตรง ในงวด
ปbจจุบัน  มีหน'วยเปGน หน'วย 

 

4.3  
 
โดย Fuel คือ ประมาณการค'าเชื้อเพลิงของ กฟผ. ในงวดปbจจุบัน     มีหน'วยเปGนบาท 
 Purchase คือ ประมาณการค'าซ้ือไฟฟ7าของ กฟผ. ในงวดปbจจุบัน    มีหน'วยเปGนบาท 
 PE คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ ในงวดปbจจุบัน  มีหน'วยเปGน บาท 

 
 
 
 
 

 

Ft ขายปลีก = FAC + AF
EU

Ft ขายปลีก = FAC + AF
EU

FAC = EFC – BFC * ES 

EFC = Fuel +Purchase + PE 
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4.4  
 
โดย Pit คือ ประมาณการราคาเชื้อเพลิงชนิดท่ี I ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท/ลิตร 

บาท/ล0านบีทียูหรือ บาท/ตัน แล0วแต'ชนิดของเชื้อเพลิง 
 Qit คือ ประมาณการปริมาณการใช0เชื้อเพลิงชนิดท่ี i ในเดือน t มีหน'วยเปGนลิตร 

ล0านบีทียูหรือ ตัน แล0วแต'ชนิดของเชื้อเพลิง 
 

4.5  
 
โดย APjt คือ ประมาณการค'าความพร0อมจ'ายไฟฟ7าของผู0ผลิตไฟฟ7าเอกชนรายท่ี j 

มีหน'วยเปGน บาท 
 EPjt คือ ประมาณการค'าพลังงานไฟฟ7า ค'าใช0จ'ายดําเนินงาน รวมท้ังค'าใช0จ'ายตามนโยบาย

ของรัฐ ของผู0ผลิตไฟฟ7าเอกชนรายท่ี j มีหน'วยเปGน บาท  
 
 
 
 
 
 

4.6 
 

โดย PEEGAT คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐของ กฟผ. มีหน'วยเปGน บาท 
 SPP Adderkt คือ ประมาณการเงินส'วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ7าจาก SPP ของ กฟผ. รายท่ี 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. รายท่ี k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท 

 PDF 97(4)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7าตามมาตรา 97(4) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือการส'งเสริมการใช0พลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีท่ีใช0ในการประกอบกิจการไฟฟ7าท่ีมีผลกระทบต'อสิ่งแวดล0อมน0อยของ 
กฟผ. ท่ีจําหน'ายไฟฟ7าให0ลูกค0าตรงรายท่ี k ในเดือน t  มีหน'วยเปGน บาท 

 PDF 97(5)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7าตามมาตรา 97(5) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือส'งเสริมสังคมและประชาขนให0มีความรู0  ความ
ตระหนัก และมีส'วนร'วมทางด0านไฟฟ7าของ กฟผ. ท่ีจําหน'ายไฟฟ7าให0ลูกค0าตรง
รายท่ี k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท 

 CPOat คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช0น้ํามันปาล2มดิบ (Crude Palm Oil 
additional: CPOa) ในการผลิตไฟฟ7าในเดือน t มีหน'วยเปGนบาท 

Fuel = ∑∑∑∑ (Pit * Qit) 

Purchase = ∑∑∑∑ [(APjt)+(EPjt)] 

PE = PEEGAT + PEMEA, PEA

EGAT kt kt kt kt t ktPE  = (SPP Adder ) + [PDF97(3) ] + [PDF97(4) ] + [PDF97(5) ] + (CPOa ) + (FiTa ) + etc.∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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MEA,PEA kt kt kt kt ktPE = [(VSPP Adder )] + [PDF97(3) ] + [PDF97(4) ] + [PDF97(5) ] + (FiTa ) + etc.Σ Σ Σ Σ Σ

 FiTakt คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการรับซ้ือไฟฟ7า (Feed in Tariff; FiT) ท่ีต'าง
จากค'าซ้ือไฟฟ7าเฉลี่ยจาก กฟผ.  (FiT additional : FiTa) รายท่ี k ในเดือน t มี
หน'วยเปGน บาท 

 Etc. คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐอ่ืนๆ (Etc.) มีหน'วยเปGน บาท 
 
 
4.7 
 
โดย PEMEA,PEA คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐของ กฟน. และ กฟภ. มีหน'วยเปGน บาท 
 VSPPAdderkt คือ ประมาณการเงินส'วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ7าจาก VSPP ของ กฟน. หรือ กฟภ. รายท่ี 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'วนท่ีรับ
ซ้ือไฟฟ7าจาก VSPP ของ กฟน. หรือ กฟภ. และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7า ของ
โรงไฟฟ7าของ กฟน. และ กฟภ.รายท่ี k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท 

 PDF 97(4)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7าตามมาตรา 97(4) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือการส'งเสริมการใช0พลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีท่ีใช0ในการประกอบกิจการไฟฟ7าท่ีมีผลกระทบต'อสิ่งแวดล0อมน0อยของ 
กฟน./กฟภ. ท่ีจําหน'ายไฟฟ7าให0รายท่ี k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท 

 PDF 97(5)kt คือ ประมาณการการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7าตามมาตรา 97(5) แห'ง พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือส'งเสริมสังคมและประชาขนให0มีความรู0 
ความตระหนัก และมีส'วนร'วมทางด0านไฟฟ7าของ กฟน./กฟภ. ท่ีจําหน'ายไฟฟ7าให0ราย
ท่ี k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท 

 FiTakt คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการรับซ้ือไฟฟ7า (Feed in Tariff; FiT) ท่ีต'าง
จากค'าซ้ือไฟฟ7าเฉลี่ยจาก กฟผ.ของ กฟน. หรือ กฟภ. (FiT additional : FiTa) 
รายท่ี k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท 

 Etc. คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐอ่ืนๆ (Etc.) มีหน'วยเปGน บาท 
 
 
4.8 Accumulated Factor : AF  

 

AF = เงินค�า Ftจริงงวดที่ผ�านมา –[ Ftขายปลีกงวดที่ผ�านมา * EU งวดที่ผ�านมา] 
 
โดย เงินค'า Ftจริงงวดท่ีผ'านมา คํานวณจากค'าซ้ือไฟฟ7าจากโรงไฟฟ7าเอกชน และค'าใช0จ'ายตามนโยบายของ

รัฐ ท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Fuel Cost : AFC) ท้ังหมด หักด0วยค'าเชื้อเพลิงฯ 
ฐาน ในงวดท่ีผ'านมารวม 4 เดือน รวมกับค'า AF ในงวดก'อนงวดท่ีผ'านมา มี
หน'วยเปGน บาท 

 Ft ขายปลีกงวดท่ีผ'านมา  เท'ากับ อัตราค'า Ft ท่ีอนุมัติให0ใช0เรียกเก็บในงวดท่ีผ'านมามีหน'วยเปGน บาท/หน'วย 
 EU งวดท่ีผ'านมา  เท'ากับ หน'วยขายปลีกท่ี กฟน. กฟภ. ขายให0ผู0ใช0ไฟฟ7า และ กฟผ. ขายให0

ลูกค0าตรงท่ีเกิดข้ึนจริง ในงวดท่ีผ'านมารวม 4 เดือนมีหน'วยเปGนหน'วย  
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4.9 Ft ขายส�ง กฟน. 
 

กําหนดให0 Ft ขายส�ง กฟน. = Ftขายปลีก X EUMEA-[(EPEMEA– BPEMEA)X EUMEA] 

     ESMEA 
 

โดย EUMEA คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายท่ี กฟน. ขายให0ผู0ใช0ไฟฟ7า งวดปbจจุบัน (หน'วย) 
 EPEMEA คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ ในส'วนของ กฟน.งวดปbจจุบัน 
    (บาท/หน'วย) 

BPEMEA คือ อัตราค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐท่ีกําหนดเปGนฐาน (Base Policy Expense) ใน
ส'วนของ กฟน.งวดเดือนพฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2558 ท่ีสอดคล0องกับค'า Ft 
ขายปลีกในงวดเดือนพฤษภาคม 2558–สิงหาคม 2558 ท่ีรวมไว0ในค'าไฟฟ7าฐาน 
จํานวน 49.61 สตางค2/หน'วยขายปลีก เฉลี่ยเท'ากับ 1.26 สตางค2/หน'วยจําหน'าย
ท่ี กฟน. ขายให0กับผู0ใช0ไฟฟ7า  

 ESMEA คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายท่ี กฟผ. ขายให0 กฟน.งวดปbจจุบัน (หน'วย) 
 
 
 

4.10 Ft ขายส�ง กฟภ. 
 

กําหนดให0 Ft ขายส�ง กฟภ. = Ftขายปลีก X EUPEA-[(EPEPEA – BPEPEA ) X EUPEA] 

     ESPEA 
 

โดย EUPEA คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายท่ี กฟภ. ขายให0ผู0ใช0ไฟฟ7า งวดปbจจุบัน (หน'วย) 
 PEPEA คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐ ในส'วนของ กฟภ.งวดปbจจุบัน (บาท) 

BPEPEA คือ อัตราค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐท่ีกําหนดเปGนฐาน (Base Policy Expense) ใน
ส'วนของ กฟภ.งวดเดือนพฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2558 ท่ีสอดคล0องกับค'า 
Ft ขายปลีกในงวดเดือนพฤษภาคม 2558–สิงหาคม 2558 ท่ีรวมไว0ในค'าไฟฟ7า
ฐาน จํานวน 49.61 สตางค2/หน'วยขายปลีก เฉลี่ยเท'ากับ 15.84 สตางค2/หน'วย
จําหน'ายท่ี กฟภ. ขายให0กับผู0ใช0ไฟฟ7า  

 ESPEA คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายท่ี 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'วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ7าจาก VSPP ของ กฟน. หรือ กฟภ. รายท่ี 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'วนท่ี
รับซ้ือไฟฟ7าจาก VSPP ของ กฟน. หรือ กฟภ. และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7า ของ
โรงไฟฟ7าของ กฟน. และ กฟภ.รายท่ี k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท 

 PDF 97(4)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7าตามมาตรา 97(4) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือการส'งเสริมการใช0พลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีท่ีใช0ในการประกอบกิจการไฟฟ7าท่ีมีผลกระทบต'อสิ่งแวดล0อมน0อยของ 
กฟน./กฟภ. ท่ีจําหน'ายไฟฟ7าให0รายท่ี k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท 

 PDF 97(5)kt คือ ประมาณการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ7าตามมาตรา 97(5) แห'ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือส'งเสริมสังคมและประชาชนให0มีความรู0 ความ
ตระหนัก และมีส'วนร'วมทางด0านไฟฟ7าของ กฟน./กฟภ. ท่ีจําหน'ายไฟฟ7าให0รายท่ี k 
ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท 

 FiTakt คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการรับซ้ือไฟฟ7า (Feed in Tariff; FiT) ท่ีต'าง
จากค'าซ้ือไฟฟ7าเฉลี่ยจาก กฟผ.ของ กฟน. หรือ กฟภ. (FiT additional : FiTa) 
รายท่ี k ในเดือน t มีหน'วยเปGน บาท 

 Etc. คือ ประมาณการค'าใช0จ'ายตามนโยบายของรัฐอ่ืนๆ (Etc.) เช'น ค'าใช0จ'ายตาม
มาตรการ Demand Response เปGนต0น มีหน'วยเปGน บาท 

 EUkt คือ ประมาณการหน'วยจําหน'ายท่ี กฟน. หรือ กฟภ. รายท่ี k ขายให0กับผู0ใช0ไฟฟ7าใน
เดือนท่ี t มีหน'วยเปGน หน'วย    

_________________ 


