
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
5 กรกฎาคม 2561 

กกพ.ตรึงค่าเอฟทีถึงสิ้นป ี 

 กกพ.น าเงินค่าเอฟทีสะสมพยุงค่าไฟ ตรึงค่าเอฟทีงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2561 ที่ -15.90 สตางค์
ต่อหน่วย เพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าไฟฟ้าในงวดถัดไป หลังเห็นสัญญาณค่าไฟขาขึ้น จากค่าเงินบาท
อ่อน และราคาเชื้อเพลิงที่ถีบตัวสูงขึ้น  

 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า 
แนวโน้มราคาเชื้อเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น และการอ่อนตัวลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์
สหรัฐ ส่งผลให้ค่าเอฟทีในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 61 ส่วนของเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนถึง 7.46 สตางค์ต่อหน่วย โดย 
กกพ. ได้น าเงินค่าเอฟทีสะสม มาพยุงค่าเอฟทีในรอบนี้ โดยยังคงตรึงค่าเอฟทีไว้ที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย 

          “ราคาเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ถึง 17.54 
บาทต่อล้านบีทียู และค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ส่งผลให้ค่าเอฟทีในส่วนของเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น 7.46 
สตางค์ต่อหน่วย แต่เนื่องจากมีเงินสะสมมาตั้งแต่กลางปี 2561 จึงน ามาช่วยตรึงค่าเอฟทีฝนงวดนี้ และเก็บ
ส่วนหนึ่งไว้ไปช่วยพยุงค่าเอฟทีในงวดปี 2562 ไม่ให้สูงขึ้นมากจนเกินไป เพ่ือช่วยบรรเทาภาระผู้ใช้ไฟฟ้า ”      
นายวีระพล กล่าว 

 นอกจากนี้ โฆษก กกพ. ยังได้กล่าวสรุปถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาเชื้อเพลิงและการผลิตไฟฟ้า
ในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2561 ดังนี้  

 1. อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากประมาณการที่ใช้ค านวณค่าเอฟทีในช่วง พ.ค. – 
ส.ค. 61 จาก 32.05 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เป็น 32.14 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยวันที่ 1 – 31 พ.ค. 2561  
 2. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 61 เท่ากับ 62,046 ล้านหน่วย ลดลงจากช่วง
เดือน พ.ค. – ส.ค. 61 (ปรับปรุงค่าจริงเดือนพฤษภาคม 2561) เท่ากับ 3,781 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.74  
 3. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 61 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงหลัก ร้อยละ 60.55 รองลงมาเป็นรับซื้อไฟฟ้าจากลาว ร้อยละ 14.01 ลิกไนต์ ร้อยละ 9.57 และ 
ถ่านหินน าเข้า ร้อยละ 6.94  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : อื่นๆ ประกอบด้วย SPPs Coal และ Non Firm SPPs  

 

 

พ.ค.61-ส.ค.61

(ใหม)่ [1]

ลา้นหนว่ย
สดัสว่น

(%)
ลา้นหนว่ย

สดัสว่น

(%)
ลา้นหนว่ย

สดัสว่น

(%)

พลงัน า้ (กฟผ.) 2,005.87 3.05 1,818.58 2.93 -187.29 -0.12

น า้มนัเตา + CPO (กฟผ. + IPPs) 22.22 0.03 0.00 0.00 -22.22 -0.03

ลกิไนต ์(กฟผ.) 5,887.76 8.94 5,939.19 9.57 51.43 +0.63

ถา่นหนิน าเขา้ (BLCP+GOC-T1) 5,865.78 8.91 4,303.31 6.94 -1,562.47 -1.98

กา๊ซธรรมชาต ิ(กฟผ.+IPPs+SPPs) 39,347.93 59.77 37,571.00 60.55 -1,776.94 +0.78

น า้มนัดเีซล (กฟผ. + IPPs) 45.70 0.07 10.79 0.02 -34.91 -0.05

ลาว 8,921.10 13.55 8,691.31 14.01 -229.79 +0.46

พลงัน า้ 5,571.46 8.46 5,191.46 8.37 -379.99 -0.10

ลกิไนต ์(หงสา) 3,349.64 5.09 3,499.85 5.64 150.21 +0.55

มาเลเซยี 42.83 0.07 43.92 0.07 1.10 +0.01

อืน่ๆ 3,687.62 5.60 3,668.04 5.91 -19.58 +0.31

รวม 65,826.80 100.00 62,046.14 100.00 -3,780.66 0.00

ประเภท

ก.ย.61-ธ.ค.61

(แผน) [2]

เปลีย่นแปลง

[2]-[1]



 

 

 4. แนวโน้มราคาเชื้อเพลิง คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติรวมค่าผ่านท่อ อยู่ที่ 279.94 บาทต่อล้านบีทียู 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากงวดที่ผ่านมา 17.54 บาทต่อล้านบีทียู และคาดว่าจะไม่มีการใช้น้ ามันเตาในช่วงเดือน
กันยายน – ธันวาคม 2561 ราคาน้ ามันดีเซลอยู่ที่ 22.76 บาทต่อลิตร เพ่ิมข้ึน 1.21 บาทต่อลิตร ราคาถ่านหิน
น าเข้าเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าเอกชนอยู่ที่ 2,526.73 บาทต่อตัน ปรับเพ่ิมขึ้น 32.13 บาทต่อตัน และราคาลิกไนต์ 
กฟผ. อยู่ที่ 693 บาทต่อตัน ไม่เปลี่ยนแปลง      

เปรียบเทียบราคาเชื้อเพลิง 

ราคาเชื้อเพลิง 
พ.ค. – ส.ค. 61 

(ปรับปรงุค่าจริง พ.ค.)** 
ก.ย. – ธ.ค. 61 
(ประมาณการ) 

เปลี่ยนแปลง 

(1) (2) (2) – (1) % 
ก๊าซธรรมชาติ*  บาท/ล้านบทีีย ู 262.40 279.94 17.54 6.68 
น้ ามันเตา  บาท/ลิตร 17.64 17.64 0.00 0.00 
น้ ามันดีเซล  บาท/ลิตร 21.55 22.76 1.21 5.61 
ถ่านหินน าเข้า IPPs บาท/ตัน 2,494.60 2,526.73 32.13 1.29 
ลิกไนต์ กฟผ. บาท/ตัน 693.00 693.00 0.00 0.00 

* ราคาก๊าซฯ รวมค่าผา่นท่อและค่าด าเนินการ 
** ปรับปรุงโดยใช้ค่าจริงเดือน พ.ค. 61 แทนค่าประมาณการเดิม 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ   
ในส่วน Adder และ FiT ในเดือน ก.ย. – ธ.ค. 61 ได้ปรับเพ่ิมจาก 15,072.28 ล้านบาท ในงวดเดือน พ.ค. – ส.ค. 
61 (ปรับปรุงค่าจริงเดือน พ.ค. 61) มาอยู่ที่ 15,751 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 678.72 ล้านบาท แต่ด้วยประมาณ
การจ านวนหน่วยไฟฟ้าในงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 61 ลดลงจากงวดปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อเทียบเป็นอัตราต่อหน่วย
แล้วจะท าให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 61 ซึ่งอยู่ที่ 27.88 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ิมขึ้นจากงวด  
พ.ค. – ส.ค. 61 (ปรับปรุงค่าจริงเดือน พ.ค. 61) ซึ่งอยู่ที่ 25.00 สตางค์ต่อหน่วย ประมาณ 2.88 สตางค์ต่อหน่วย   

จากการตรึงค่าเอฟทีเรียกเก็บงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 61 ที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย จะมีผลท าให้ค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.5966 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งจากมติ กกพ. ดังกล่าว
ข้างต้น ส านักงาน กกพ. จะเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง www.erc.or.th เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กรกฎาคม 2561 ก่อนที่จะน าผลการรับฟังความ
คิดเห็น มาพิจารณาและให้การไฟฟ้าประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับค่าเอฟทีส าหรับเรียกเก็บในรอบ
ดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป  

             
เกี่ยวกับ กกพ. 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการก ากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริการ
อย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่าง
ยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
Call Center 1204 / www.erc.or.th  
โทรศัพท์ 0-2207-3599  โทรสาร 0-2207-3502   
Facebook Page: ส านักงาน กกพ.   


